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lingua da península
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Haruki Murakami ten dúas obras publicadas
en galego, Tras o solpor e Do que estou a

falar cando falo de correr. A pasada semana
recibiu en Santiago o premio San Clemente

2007 que outorga o alumnado do Instituto
Rosalía de Castro. Os outros dous

premiados ese ano foron María Reimóndez e
Molina Foix. A recollida de galardóns foi

conxunta coa do 2008, no que os premios
correspondéronlle a Anxos Sumai,

Luis Landero e Julian Barnes.

JESSICA BARCALA / A.G.N.
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GALIZA.3.

Sempre prefiro que os debates
se fagan de portas para dento.
A autocrítica é iso, buscar erros
pero de xeito responsábel, so-
segado e interno. Do contrario,
a xente pode percibir que no
PSdeG pretendemos facer tá-
bula rasa, dicir que todo o que
fixemos antes estaba mal e que
o todo o que fagamos agora vai
estar ben.

NOVA XERACIÓN.

SSéénntteessee  mmoolleessttaa  ccoonn  mmaanniiffeess--
ttooss  ccoommoo  ““SSuummaannddoo  iiddeeaass””,,

nnoo  qquuee  ccaarrggooss  ddoo  PPSSddeeGG,,  eenn--
ttrree  eelleess  vvaarriiooss  ddeeppuuttaaddooss  ee  aall--
ccaallddeess,,  aappoossttaann  ppoorr  uunnhhaa  rree--
nnoovvaacciióónn  pprrooffuunnddaa  ddoo  ppaarrttii--
ddoo......
Non me parece mal. Ese mani-
festo recolle achegas moi inte-
resantes e está asinado con
nomes e apelidos. Os que o es-
cribiron son xente moza e al-
gunhas delas eran membros
da dirección do partido. Logo
hai outra xente que o rubricou
a posteriori. Insisto en que os
promotores son dirixentes no-
vos, unha nova xeración que
debe ter protagonismo no fu-
turo do PSdeG.
CCoommoo  aavvaallííaa  oo  aannuunncciioo  ddee  FFeeii--
xxóóoo  ddee  ddeerrrrooggaarr  oo  ddeeccrreettoo  qquuee
pprroommoovvee  oo  eennssiinnoo  eenn  ggaalleeggoo??
O peor desta situación é que
temos un presidente electo
que non presenta iniciativas,
non presenta nada en positi-
vo, só anuncia que vai derro-
gar cousas que puxo en mar-
cha o bipartito. Isto é unha
mostra do gran calado que ti-
veron as reformas que im-
pulsou o goberno do presi-
dente Touriño. Ademais, o
PP fixo unha campaña elec-
toral baseada en promesas
que eran anécdotas e claro,
agora, só pode seguir falando
de anécdotas, como fixo toda
esta semana. Alberte Núñez
Feixóo primeiro dixo que ía
vivir en Vigo, agora que vai
estar a cabalo entre Vigo e
Santiago. Tamén dixo que ía
andar nun Citroën, pero ago-
ra resulta que el ten un Audi.
En fin, anécdotas, non fixo
propostas con rigor e com-
promiso.
DDaaqquueellaa  oo  PPSSddeeGG  vvaaii  eessppeerraarr
aanntteess  ddee  pprroonnuunncciiaarrssee  ssoobbrree  aa
ppoolléémmiiccaa  ddaa  lliinngguuaa??
Cómpre agardar o cambio de
goberno e a que estes anun-
cios se realicen para poder
avalialos con rigor.�

Manuel Vilas
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Bicefalia. Esta é a ameaza que
pode acabar nas próximas elec-
cións locais cos gobernos lide-
rados polo PSOE co apoio do
Bloque. Así o explica nesta en-
trevista a deputada Mar Bar-
cón, unha das principais man-
datarias da xestora encargada
de avaliar a derrota do 1M e
atoparlle un substituto ao dimi-
tido secretario xeral, Emilio Pé-
rez Touriño. Barcón, concellei-
ra na Coruña e deputada electa,
asegura que a xestora non pla-
nea botar abaixo os pactos nas
grandes cidades, pero advírtelle
ao BNG que os cidadáns apos-
tan por gobernos con liderados
claros, nos que os tenentes de
alcalde nacionalistas non aspi-
ren a facerlle sombra aos man-
datarios socialistas promocio-
nándose ante o público como
segundos alcaldes.
TTrraass  aa  ddeerrrroottaa  eelleeccttoorraall  ddoo  bbii--
ppaarrttiittoo,,  ppeennssaa  oo  PPSSddeeGG  ppóórr  eenn
ccuueessttiióónn  ooss  ppaaccttooss  ccoo  BBllooqquuee
nnoo  ggoobbeerrnnoo  ddaass  cciiddaaddeess??
As condicións xerais dos pac-
tos non mudaron. Iso si, dos re-
sultados do 1M cómpre sacar
leccións. Na Xunta houbo
erros, tivemos un problema so-
bre como a sociedade percibía
o labor do executivo, os cida-
dáns non crían que había un
único goberno senón dous go-
bernos diferentes.
EE  ccaall  éé  aa  ccaauussaa??
Había conselleiros que non se
cortaban un pelo en dicir que
eles ían facer o que estimasen
oportuno e que non lles impor-
taba o que opinara ao respecto
o Presidente. Sobre isto debe-
mos reflexionar todos, non só
os socialistas.
EExxiissttee  oo  rriissccoo  ddee  qquuee  eessttee  pprroo--
bblleemmaa  ppaassee  ttaamméénn  ffaaccttuurraa  nnooss
mmuunniicciippiiooss??
Nalgunhas cidades si. A xente en
Galicia, como en todas partes,

prefire gobernos sólidos, cunha
cabeza visíbel e clara. Isto debe
ser así tamén nos municipios,
por exemplo, nalgúns concellos
hai que evitar a existencia de
dous logotipos diferentes, un
para as iniciativas da alcaldía e
outro para as da tenencia da al-
caldía. Un tenente de alcalde é
un tenente de alcalde, non pode
aspirar a ser outro alcalde.
AA  ccaaííddaa  ddoo  bbiippaarrttiittoo  ddéébbeessee  ssóó  aa
eessttaa  bbiicceeffaalliiaa??
Non. Deste resultado, como de
todos, hai que extraer varias
conclusións e ese problema
non é a única cuestión. Agora
ben, si foi unha cuestión moi re-
levante. Hai que corrixila, sería
unha torpeza política non ex-
traer conclusións desta apren-
dizaxe, senón dentro de dous
anos [nas vindeiras eleccións
locais] podémonos atopar co
mesmo problema e cuns malos
resultados electorais.
SSoobbrree  ooss  eerrrrooss  ddaa  XXuunnttaa,,  nnoo  sseeuu
bblloogg  aappoossttaa  ppoorr  nnoonn  bbuussccaarr
rreessppoonnssáábbeeiiss  eenn  ppeerrssooaass  ccoonn--
ccrreettaass  cceennttrraarrssee  eenn  ccoorrrriixxiirr  oo
qquuee  ssee  ffiixxoo  mmaall  ......
Si, malia que é difícil, porque
unha xestión de goberno sem-
pre ten nomes e apelidos e os
políticos somos persoas, e co-
mo tales cometemos equivoca-
cións. Agora ben, non valería
para moito se nos limitamos a
sinalar como culpábel a unha
persoa e non nos adicamos a
identificar os erros que se co-
meteron e os acertos que se lo-
graron. Nestes catro anos con-
seguíronse avances históricos
para a calidade de vida dos gale-
gos e que a sociedade valorará
como moi importantes co paso
do tempo. Pero tamén houbo
eivas que hai que analizar.
AAllggúúnnss  mmaannddaattaarriiooss  ddoo  sseeuu
ppaarrttiiddoo  ccuueessttiioonnaarroonn  eenn  ppúúbbllii--
ccoo  oo  ffuunncciioonnaammeennttoo  ddoo  bbiippaarr--
ttiittoo  ee  aa  ccoonnttiinnuuiiddaaddee  ddooss  ppaacc--
ttooss  llooccaaiiss??

PSOE

tes, a xente prefire gobernos sólidos’
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DE FEIXÓO

Apetición de entrega in-
mediata de poderes

que Núñez Feixóo lle reali-
zou a Pérez Touriño, en días
pasados, resultou ser unha
inesperada mostra de biso-
ñez por parte do líder do PP-
deG. O presidente saínte da
Xunta respondeulle a Feixóo
con tanta dureza como so-
brada razón.

Feixóo ignorou, entre ou-
tras cousas, que estas non
eran unhas eleccións presi-
denciais, senón parlamenta-
rias e que lles corresponde aos
deputados escoller presiden-
te. Se isto resulta obvio para un
candidato, só queda pensar
que Núñez Feixóo se deixou
arrastrar pola onda expansiva
da campaña electoral.

Certo que Feixóo pode
ampararse na súa maioría ab-
soluta, pero resulta que expe-
riencias como a do tamayazo
madrileño dinnos que sem-
pre hai un espazo para a sor-
presa. E postos a falar da com-
pra de deputados ocorrida na
comunidade autónoma de
Madrid hai un par de lexisla-
turas e que, como lembrarán,
lle deu a presidencia a Aguirre,
tampouco está de máis lem-
brar que aquí, en Galiza, hai
catro anos foron varios os me-
dios que especularon coa po-
síbel compra dalgún deputa-
do socialista, ao estilo do oco-
rrido no 2003 en Madrid, que
lle outorgase de novo a maio-
ría a quen a perdera nas urnas,
Manuel Fraga.

Este periódico tivo cons-
tancia, no seu momento, de
que, tanto en Madrid como
na nosa comunidade, houbo
daquela varias reunións en-
tre políticos, empresarios e
conseguidores con vistas a
impedir a chegada do bipar-
tito ao goberno.

Que nesta ocasión, cando
o PP regresa ao poder, non se
fale da compra de deputados
nin de dobregar a vontade
popular indica moito do esti-
lo e da diferente ética política
duns e outros. Quizais sexa
boa oportunidade para lem-
brar, en contra de certo ada-
xio, que non todos os políti-
cos, nin todos os partidos,
son iguais.�

anosaterra

’’editorial

ANOSATERRA
19-25 DE MARZO DE 2009

’’As tenencias de alcaldía
non deben usar logotipos
propios”

’’O manifestoSumando ideas
non me parece mal,
recolle achegas interesantes
e está asinado con nomes
e apelidos”

’’Feixóo non presenta nada
en positivo, só anuncia
que vai derrogar cousas que
puxo en marcha o
bipartito”

’’O PP fixo unha campaña
baseada en anécdotas
e claro, agora, só pode
seguir falando de
anécdotas”
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Respecto aos votos do CE-
RA, o PPdeG baixou dos
52.364 de 2005 aos 28.484 ac-
tuais; o PSdeG pasou dos
45.432 aos 40.712; e o BNG dos
4.934 aos 2.898.�

denunciou ante a Fiscalía que o
ex alcalde Armando Blanco, do
PP, incluíu no traspaso de po-
deres un aval por valor dun mi-
llón de euros que non aparece
nas arcas municipais. O aval, de
garantía polas obras dunha ur-
banización que afecta a leiras
do ex alcalde, “non consta cons-
tituído”. O Ministerio público
abriu “dilixencias informativas”
sobre este asunto.

Martiño Noriega explicou
que as obras da urbanización
Augas Mansas, da inmobiliaria
Mahía Santiago, aínda non fo-
ron “recepcionadas”, debido a
que “non cumpren todas as cir-
cunstancias necesarias”. Por iso,
o alcalde considera “grave a falta
de garantía que debía presentar
a promotora”.

Ante a sospeita de posíbeis
“irregularidades”, o departa-

POLÍTICA MUNICIPAL

FIN DO PACTO LOCAL EN NOIA

Os tres concelleiros naciona-
listas no municipio de Noia
deron por rota a coalición de
goberno despois de que o al-
calde socialista, Rafael García
Guerrero, lle retirase “por sor-
presa e de xeito unilateral” as
competencias de Urbanismo
ao seu socio do BNG. A fractu-
ra produciuse cando os nacio-
nalistas, ao votar co PP, forza-
ron o aprazamento dun pro-
xecto de saneamento con Au-
gas de Galicia, organismo de-
pendente da Consellaría de
Medio Ambiente, dirixida po-
lo PSOE na Xunta bipartita,
agora en funcións.

A principal diverxencia é
que o ente público ofrece “un-
ha solución unitaria” para o sa-
neamento e o BNG opta por
unha que se realice “por sepa-
rado”. Fronte a isto, García
Guerrero, que asumirá perso-
almente a área de Urbanismo,
defendeu que o proxecto su-
pón “a maior obra de Noia” e
que, cun valor de seis millóns
de euros, servirá “para deixar
de verter á ría”. Pola súa banda,
o voceiro municipal naciona-
lista, Bieito González, acusou o
Grupo Socialista de “actuar só
en beneficio do seu propio par-
tido, deixando os intereses de
Noia pendentes”.�

RECONTO DO VOTO EXTERIOR

O BIPARTITO PERDEU
72.959 VOTOS

Os socios do bipartito da Xunta
perderon un total de 72.959 vo-
tos nos comicios do 1 de marzo
fronte ás autonómicas de 2005
xa co escrutinio do voto emi-
grante incorporado, mentres
que o PPdeG gañou 32.513
apoios nestes comicios, o que
lle permitiu recuperar a maio-
ría absoluta e o bastón de man-
do do Goberno galego. 

Concretamente, dos 72.959
votos que cederon socialistas e
nacionalistas, 31.534 corres-
póndenlle ao PSdeG, de manei-
ra que pasou de 555.603 en 2005
a 524.069 en 2008. Malia perder
apoios e un deputado en Ponte-
vedra, manterá o número de es-
canos (25), xa que recuperou un
en Ourense grazas aos sufraxios
da emigración. Pola súa banda,
o BNG foi a formación política
que máis retrocedeu en votos,
cun total de 41.425 menos, de
xeito que pasou de 311.954
apoios en 2005 a 270.529 nos re-
centes comicios. 

IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS

A FISCALÍA ABRE DILIXENCIAS
CONTRA O EX ALCALDE DE TEO

O Concello de Teo, dirixido polo
nacionalista Martiño Noriega,

mento de intervención muni-
cipal comprobou os avais exis-
tentes, que cotexaron coas en-
tidades financeiras. O banco
no que tiña que estar constituí-
do o aval comunicou que “non
lle constaba”, pero indicou que
“existía unha solicitude trami-
tada no ano 2000 que nunca
chegou a ser realidade”.�

GOBERNO EN FUNCIÓNS

PARALIZADA A DESIGNACIÓN
DE TRIBUNAIS OPOSITORES

O Goberno galego en funcións
paralizou o nomeamento de tri-
bunais opositores, de xeito que
o proceso para as probas públi-
cas pendentes quedará en
mans do novo Executivo en-
trante, segundo confirmou o
aínda conselleiro de Presiden-
cia, Xosé Luís Méndez Romeu.

O mandatario socialista ta-
mén quixo deixar claro que os
tribunais nomeados antes do
día das eleccións do pasado 1
de marzo, como é o caso do
concurso oposición do Con-
sorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar, conti-
nuarán o seu curso porque “te-
ñen todos os avais xurídicos”
correspondentes.�

GALIZA.4. ANOSATERRA
19-25 DE MARZO DE 2009

>>>

ASEMANA

ENERXÍAS RENOVÁBEIS

CACHARRO ENTRA
NO NEGOCIO EÓLICO

O ex presidente da Deputa-
ción de Lugo, Francisco Ca-
charro Pardo, reorienta a súa
traxectoria profesional cara a
produción de enerxías reno-
vábeis. Segundo informou o
diario El País, dende o 2006, é
accionista, xunto a súa mu-
ller, dunha sociedade familiar
denominada ‘Xorima Patri-
monio’, que comezou dedi-
cándose ao urbanismo pero
rematou metida de cheo no
negocio enerxético. Do mes-
mo xeito, é administrador de

‘Instalacións do EO’, un gru-
po que chegou a contar con
varias empresas dedicadas á

transformación fotovoltaica. 
Estas empresas súmanse

ao frutífero concesionario de
BMW, no que o veterano po-
lítico do PP ten unha partici-
pación do 22 por cento e ocu-
pa a vicepresidencia, e que o
pasado ano ingresou 16 mi-
llóns de euros. Parece que o
Cacharro ten claro onde in-
vestir os beneficios deste ne-
gocio. Ao igual que un dos
seus socios na venda de co-
ches, que aspira a conseguir
megavatios no concurso eóli-
co asturiano a través de ‘Ga-
lega de Inversións’, tras in-
tentalo, sen éxito, na convo-
catoria galega.�

DÉBEDAS PENDENTES

FEIXÓO TEN CINCO MULTAS
E O LIXO SEN PAGAR

O nome de Alberte Núñez
Feixóo figura no Boletín Ofi-
cial de Pontevedra (BOP)
por infrinxir as normas de
tráfico e non pagar os tribu-
tos do lixo. Entre as multas
de circulación, desveladas
nun primeiro momento po-
lo xornal Público, atópase
unha infracción por non
identificar o condutor do
seu vehículo, con data do 28
de xullo de 2008. Tamén fi-
gura un aparcamento en zo-
na de carga e descarga, do 3
de marzo do mesmo ano, e
un estacionamento no me-
dio da calzada, de novembro
de 2007. En total, as sancións

pendentes suman 337,4 euros.
O feito de que as multas es-

tean no Boletín indican que o
político presuntamente non
pagou as multas no prazo
previsto, polo que a adminis-
tración procede a publicalas
como paso previo a un expe-
diente sancionador.

O presidente do PPdeG
acumula, ademais, outros
apercibimentos por infrinxir
supostamente os pagos esta-
belecidos no Padrón Fiscal da
Taxa Lixo Vivendas de Vigo.
Como o concello non lle pui-
do comunicar ao líder conser-
vador a infracción no piso que
ten no centro da cidade olívi-
ca, publicou o seu nome en
dous listados, un do 28 de
agosto de 2002 e outro do 3 de
setembro de 2003.�

Francisco Cacharro Pardo.

Reconto do voto exterior. PACO VILABARROS

O alcalde de Teo, Martiño Noriega, in-

forma da denuncia en rolda de prensa.    
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deG-PSOE debe decidir entre
considerar o BNG un socio tran-
sitorio e ocasional, no que
apoiarse, ou buscar unha rela-
ción de máis igualdade, man-
tendo o protagonismo que lle
outorgue a cada quen a maioría.
Un problema simétrico ao que
tiña o BNG nos momentos nos
que estaba por diante, situación
que  só se produce hoxe, pola
mínima, en Pontevedra.

O PROXECTO POLÍTICO. Aínda no se
coñecen as grandes liñas polí-
ticas que vai marcar o congreso
socialista. A falta de documen-

tos, hai que guiarse polas per-
cepcións que deixan as decla-
racións dos dirixentes. A pugna
entre sectores doutrora, xaco-
binos e galeguistas, semellou
adurmiñada polas teses difu-
sas formuladas por Touriño, de
síntese de galeguismo e socia-
lismo. A saída da Xunta, sen
conseguir pechar a reforma do
Estatuto, obriga a revisar a
aposta, consumida xa a idea
forza do “cambio”, que agru-
pou forzas durante as dúas úl-
timas lexislaturas. Desde a
oposición en Santiago e co go-
berno en Madrid, os dilemas
vanse suceder. O primeiro xa
está á vista co debate do finan-
ciamento autonómico, que
pode supor un desgaste para
os socialistas galegos, máxime
se Blanco se estrea como mi-
nistro. A posición lingüística e a
propia reformulación autonó-
mica que se abre paso en Ma-
drid, abandonada xa a idea da
“España plural”, son algunhas
das cuestións ás que a ponen-
cia política dos socialistas gale-
gos terá que dar resposta nun
congreso que deberá ser algo
máis que un novo reparto do
poder interno.�

un escrito de advertencia,
práctica pouco habitual neses
nivel de dirección. Ao fondo es-
taría a interpretación dos resul-
tados electorais e o distinto ba-
lance que uns e outros deixan
entrever sobre as responsabili-
dades dentro da coalición e co-
mo poden afectarlle aos pactos
municipais vixentes.

BIGOBERNO OU COALICIÓN. Cúm-
prese agora a primeira década
de experiencias de gobernos
comúns entre socialistas e na-
cionalistas. As eleccións muni-
cipais de 1999 foron a conse-
cuencia do cambio de tenden-
cia que se estaba a producir no
arco parlamentario galego, co
BNG destacado por diante dos
socialistas. Vigo foi unha expe-
riencia diferente á de Ponteve-
dra, Ferrol ou Santiago, tanto
pola súa dimensión, como po-
la importancia simbólica e de
poder da cidade. Foi nos pri-
meiros meses do mandato de
Lois Pérez Castrillo, cando se
utilizou por primeira vez a ex-
presión “bigoberno”, para arti-
cular publicamente a coali-
ción. O concepto usouno o so-
cialista Carlos Príncipe e o pul-

Xan Carballa

Desde a mesma noite do 1 de
marzo, en todas as operacións
internas do  PSdG-PSOE apare-
ce a man do vicesecretario xeral
do partido en Madrid, que pola
súa condición de galego, e de-
putado exercente de Lugo, disi-
mula o que outrora tería sido
presentado como inadmisíbel
intromisión Madrid. Agás a pre-
senza efémera de Leire Pajín o
día da constitución da xestora
que preside Ricardo Varela, to-
dos os pasos veñen sendo
abenzoados polo de Palas de
Rei, que pecharía así un novo
escenario territorial dentro do
partido, lonxe xa dos corsés
exercidos polo poder coruñés
mantido durante case trinta
anos por Francisco Vázquez.

A situación pode ser dife-
rente se Blanco entra no gober-
no central ou non, na remode-
lación que todo parece indicar
que non tardará moitas sema-
nas. Con Blanco nun ministe-
rio, que era unha previsión da
que se falou antes da derrota
electoral, a estabilidade parece
asegurada. Pero se iso non se
producise, o encontro de abril
podería dar lugar a sorpresas.

En calquer caso Blanco tería
conformado internamente un-
ha alianza na que exercería un
triunvirato de facto co alcalde
vigués  Abel Caballero e a porta-
voz socialista no Senado, Car-
mela Silva, que incluiría tamén
un acordo co coordinador pro-
vincial en Pontevedra, Modesto
Posse, que é tamén vicepresi-
dente da xestora. Antón Louro
estaría de acordo con esta posi-
ción e con Pontevedra baixo
control e Lugo da man do pro-
pio Blanco, o pacto con Manuel
Pachi Vázquez, para exercer co-
mo secretario xeral cadraría coa
intención de trasladar o poder
do partido da outrora poderosa
agrupación coruñesa.

A maneira en como foron
afrontadas as discrepancias
públicas de Méndez Romeu,
son indicativas. Ademais da re-
criminación pública de Ricar-
do Varela, a xestora envioulle

so mantívose os catro anos.
Agora tanto os socialistas

como o BNG, teñen que definir
que cultura política alimentan
na súa relación inevitábel para
construír a alternativa. Se é de
entendemento mutuo os con-
cellos son a pedra de toque nos
próximos dous anos. Agora
mesmo en Lugo e Ferrol non
teñen pactos e noutras cidades
as relacións son moi diversas.
Os resultados en 2011 nos con-
cellos definirán as posibilida-
des de construír unha alterna-
tiva a Feixóo.

Para algúns analistas, o PS-

Blanco controla o socialismo galego
á espera de ser ministro
A inminente remodelación do goberno
de Zapatero pode marcar o cónclave
do PSdG-PSOE do vindeiro de abril
en Pontevedra

>>>

Xosé Blanco e Ricardo Varela no Comité nacional do PSdeG, con Antón Louro ao fondo. JESSICA BARCALA / A.G.N.

Aínda que timidamente al-
gunhas das novas ideas que
se discuten no socialismo
galego, están sendo iniciati-
va dos dirixentes máis no-
vos. Vehiculada a través de
internet, na proposta “Su-
mando ideas” destaca a pre-
senza do alcalde Fene, Iván
Puentes, e entre os case cin-
cocentos adherentes están
algúns dos protagonistas al-
ternativos á dirección, como

o vigués Gonzalo Caballero.
No manifesto, que se

pode consultar na rede
(http://sumandoideas.net),
apúntanse algunhas ideas
dos camiños a seguir polos
socialistas, “Socialismo e o
galeguismo son e seguirán
sendo referencias ideolóxi-
cas esenciais do PSdeG e
das que deben partir as po-
líticas e propostas da nosa
acción política”.�

O manifesto dos xóvenes

O triunvirato Blanco,
Caballero, Silva, con Pachi
Vázquez de secretario,
tíralle o poder á outrora
poderosa agrupación
coruñesa”

’’

Tanto os socialistas como
o BNG, teñen que definir
que cultura política
alimentan na súa relación
inevitábel para construír a
alternativa”

’’
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soal laboral fixo, xa que o bo
funcionamento do Consorcio
recomendaba a súa continui-
dade. Mais en 2009 expiraba a
vixencia das oposicións organi-
zadas en 2007, de modo que
había que regularizar a situa-

H.V.
O concurso oposición convoca-
do no Consorcio Galego de Ser-
vizos de Igualdade e Benestar
consolidará o posto dos primei-
ros 338 traballadores incorpora-
dos a esta entidade, un colectivo
que xa aprobou unhas oposi-
cións libres en 2007. A maioría
dos representantes sindicais e a
Administración están de acordo
coa celebración da proba.

As 338 prazas que saíron a
concurso oposición no Con-
sorcio son as mesmas que se
someteron a oposicións libres
para persoal laboral temporal
en 2007. Naquel momento viña
de nacer a institución e aínda se
descoñecía se a fórmula fun-
cionaría, de modo que a Xunta
convocou probas libres para
traballadores temporais por un
período de dous anos, até que
se consolidase a entidade.

Posteriormente, en 2008, ce-
lebráronse oposicións libres
para cubrir 221 prazas de per-

ción. Unha negociación entre a
Administración e os sindicatos
acordou non penalizar os 338
traballadores que aprobaran a
primeira oposición e en conse-
cuencia o Diario Oficial de Gali-
cia publicou o 30 de decembro
de 2008 a convocatoria dunha
nova proba para esas 338 pra-
zas. A modalidade acordada foi
a de concurso oposición no
canto de oposición libre. Esta
fórmula permitía valorar espe-
cialmente os servizos prestados
ao Consorcio e converter en fi-
xos uns traballadores tempo-
rais que xa demostraran nun

exame a súa capacidade.
CIG e UGT, sindicatos maio-

ritarios no Consorcio, apoiaron
a decisión porque considera-
ban que a convocatoria axústa-
se á legalidade e garante a con-
tinuidade dos traballadores.
CCOO, que tamén conta con
representantes na entidade, re-
xeitou a medida e o sindicato
de enfermeiros, Satse, ausente
nos comités de empresa, pre-
sentou unha impugnación.

A Xunta convocará de forma
inminente a celebración das
probas e anunciou que non pa-
ralizará o proceso.�

As polémicas oposicións ao Consorcio,
as mesmas que en 2007

Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

Amaior virtude da inteli-
xente dimisión de Quinta-

na é que coloca ó BNG diante
da inaprazable necesidade de
tomar as decisións que leva
anos aprazando e haberá de fa-
celo rápido. A uns e a outros xa
non lles vale alimentarse do
discurso de que Quintana se
equivoca, o goberno se equivo-
ca, o BNG se equivoca ou os ga-
legos se equivocan. Na crucial
asemblea de maio, a cuestión
non é dicir o que non se debe
facer, senón dicir o que compre
facer, polo menos respecto a
tres dilemas críticos para a su-
pervivencia nacionalista.

O primeiro dilema atinxe ao
modelo organizativo. O frontis-
mo e os enormes custes de
manter os equilibrios internos
levan antes ou despois á paráli-
se. O que hai non dá máis de si.
O BNG debe elixir se quere so-
brevivir na minoría ou avanzar
de xeito firme cara a un modelo
de partido capaz de gañar a
vontade maioritaria e de cam-
biar e representar as demandas
dunha sociedade moderna e en
permanente transformación.

O segundo dilema afecta á re-
novación. Non é certo, como
sosteñen Beiras ou Rodríguez,
que supoña arrombar á expe-
riencia ou que iso que cha-
man“a sociedade” demande a
súa continuidade. O BNG debe
decidir se afronta a profunda re-
novación que si demanda a so-
ciedade e abre paso a outra xe-
ración de dirixentes. Ou se ins-
tala na decadencia e a melanco-
lía dos que non se saben ir.

O terceiro dilema refírese ao
liderado. O BNG acaba de sa-
crificar ao seu líder mellor co-
locado en termos de valora-
ción e coñecemento. Deberá
decidir se recupera ese capital
ou se embarca no longo e in-
certo proceso de construír un
novo candidato que poda
competir nunhas eleccións,
non ir a unha misión suicida. �

OS DILEMAS
DO BNG
’’

’’O BNG acaba de sacrificar 
ao seu líder mellor
colocado en
termos de 
valoración e
coñecemento”

ORENSE/OURENSE

Leo con atención cada semana
a sección “Viaxar. Comer. Mer-
car” que o semanario inclúe na
parte final das súas páxinas. Te-
ño comido nos restaurantes re-
comendados, bebido os viños
da “Viñoteca” e incluso com-
prei un libro de cogomelos logo
de ler a sección que se incluíu
durante algunhas semanas
–por certo, foi unha pena a súa
cancelación.

É por iso que co número
1.347 quedei ben intranquilo ao
ler unha información sobre un-
ha iniciativa entendo que nove-
dosa en Galicia, unha coopera-
tiva de agricultores ecolóxicos
que venden por internet os seus
produtos. Por vivir en Madrid
non teño acceso a verduras ga-
legas e pensei que podería con-

seguir froitas dun xeito rápido.
Pero na información o redac-

tor esqueceu incluir varios datos
con corrección. A web non leva
acento (ningunha web o leva) e
parece mentira que a estas altu-
ras alguén non saiba iso. Escribir
o enderezo www.daiquí.com en
vez de daiqui.com pode condu-
cir a engano a quen non contro-
le internet. Pero vaia, iso é unha
menudencia ao lado doutro
erro máis lamentábel: o correo
electrónico que se puxo de con-
tacto foi o daiquiorense@hot-
mail.com. Á parte que ese co-
rreo non é o da cooperativa, que
é daiquiourense@hotmail.com,
e polo tanto os interesados
mandarán pedidos ou deman-
das de información a un sitio
que non existe, ademais, digo,
que A Nosa Terraconfunda Ou-
rense con Orense é bastante tris-

te. Non lle chamou a atención
ao redactor? Non le os seus tex-
tos? Non pode ser que se vixíe
que o papel e as fotografías se-

xan de revista e os contidos pa-
rezan de folleto de bar.�

Fernando Limia
(Madrid)

CARTAS

XO
SÉ

 L
O

IS

O colectivo
beneficiado aprobou
unha proba libre
para traballadores
temporais, que agora
converteranse
en fixos

Protesta da CIG contr a a intención de Núñez Feixóo de suprimir o Consorcio do Benestar.  JESSICA BARCALA / A.G.N.

’’Os sindicatos avalaron
a convocatoria que
consolida o emprego
de 338 traballadores
que xa aprobaron
unha oposición anterior”
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man en que é causa é máis fon-
da. “Os 40.000 sufraxios que
perdemos non son nada coa
porcentaxe que nos votou cun-
ha man tapando o nariz para
evitar que gañase o PP”, alerta
Luis Eyré, da coordinadora do
Encontro Irmandiño.

UNHA DIMISIÓN BEN RECIBIDA.Os ir-
mandiños de Beiras apresurá-
ronse con todo a celebrar a di-
misión da Executiva pola súa
“autocrítica fonda que sitúa ao
BNG no camiño da refunda-
ción que propugnamos”. Iso si,
asemade fan un chamamento
ao “70 por cento da militancia
que estaba no exilio domésti-
co” para que “tome o control
do que lle pertence”. E é que a
experiencia mostra que a UPG
e os que apoiaron a anterior di-
rección teñen moita máis ca-
pacidade de mobilización nas
comarcas que os atomizados
sectores críticos, polo que case
sempre gañan as votacións in-
ternas. Con todo, desta volta os
críticos teñen a esperanza de
que a proximidade da derrota
do 1M anime a máis militantes
a participar nas reunións co-
marcais nas que se comezará a
decidir o futuro do Bloque e o
substituto de Anxo Quintana.�

mente houbo un acordo e ha-
berá delegados, pero serán, se-
gundo indica Ansede, “en torno
a 2.500” . Unha cifra superior ao
número de militantes que acu-
dían ás asembleas nacionais
antes da instauración do polé-
mico sistema de delegados.

Trátase dunha solución sa-
lomónica que é mostra do con-
senso que logrou forxar Anxo
Quintana coa súa dimisión a
fin de semana, abrazo entre
Xosé Manuel Beiras e o secre-
tario xeral da UPG, Francisco
Rodríguez, incluído. Con todo,
a calma no BNG pode ser só
pasaxeira pois a cuestión de
fondo, se o BNG debe conti-
nuar abríndose a novos secto-
res sociais, segue aberta. Men-
tres que a anterior dirección in-
siste en que a caída electoral
débese a erros de comunica-
ción e a minusvaloración do
poder real do PP, os críticos tei-

sentantes de case todas as co-
rrentes, pero con maioría da
UPG e dos ‘quintanistas’. Son
Mario López Rico (EI), Roberto
Mera (Non Adscritos), Carlos
Aymerich (quintanistas), Alber-
te Rodríguez Feixóo (EN), Noa
Presas (MpB) e Alberte Ansede e
Francisco Jorquera (UPG).

Mario López Rico, membro
do Encontro Irmandiño, insiste
en que o labor da Comisión de-
be ser unicamente loxística. É
dicir, garantir a “máxima trans-
parencia e neutralidade” do
funcionamento da Asemblea
Nacional, ficando á marxe da
dirección política do Bloque. En
todo caso, Rico gaba o carácter
“equilibrado” dun ente “no que
está todo o mundo”.

Para Alberte Ansede –da
UPG e actual secretario de orga-
nización en funcións– é espe-
cialmente relevante que “o pro-
ceso de renovación estea aberto
a toda a militancia”. Ansede refí-
rese a que todos os militantes
poden votar nas asembleas co-
marcais, entre o 14 e 19 abril.

Os sectores críticos, como o
Encontro Irmandiño, reclama-
ban unha Asemblea universal,
co anterior procedemento dun
militante un voto, postura á que
se opuña a cúpula actual. Final-

ción quen culmine as negocia-
cións para a formación dunha
coalición electoral de cara aos
comicios ao Europarlamento.
E é que o prazo para oficializar
as candidaturas remata o 4 de
abril. A tal altura o BNG ten dú-
as alternativas principais; unha
repetindo o Galeuscat con
PNV e CiU e outra canda ERC e
Aralar. A elección dunha ou
outra será o primeiro síntoma
dos novos tempos do Bloque,
pois a escolla da Executiva en
funcións debe ser ratificada
polo cento de membros do
Consello Nacional. Con todo,
non se trata só dunha escolla
máis á esquerda ou máis á de-
reita, senón tamén, e quizais
principalmente, de reunir vo-
tos suficientes para obter re-
presentación.

Da organización da Asem-
blea encárgase unha Comisión
creada ad hoc. Nela hai repre-

GALIZA.7.

Manuel Vilas
O éxito da cita de maio depende
en boa medida de se as familias
do Bloque logran reeditar o pac-
to do Consello Nacional deste
sábado, onde se escorrentaron
as pantasmas dunha escisión co
adianto da Asemblea e a dimi-
sión de Anxo Quintana e de toda
a Executiva, dúas das reivindica-
cións dos chamados sectores
críticos. A clave estará en se o
sector que controla o aparato do
Bloque –a UPG e os ‘quintanis-
tas’– logra pactar co resto –o En-
contro Irmandiño (EI) de Xosé
Manuel Beiras, Esquerda Na-
cionalista (EN), a parte de Move-
mento pola Base (MpB) que
non se escindiu, etc. – unha lista
común para renovar a cúpula
do Bloque.

Até o 10 de maio a forma-
ción segue liderada pola mes-
ma Executiva, pero só en fun-
cións. Iso si, será a actual direc-

O futuro do BNG decidirase a partir do 14
de abril. Ese día comezan as asembleas
comarcais para escoller os delegados
á Asemblea Nacional Extraordinaria do 10
de maio. O obxectivo, renovar a dirección e o
discurso dos nacionalistas tras a derrota do 1M

A dimisión da executiva
dálle unha nova cohesión ao BNG

’’A actitude de Quintana
propiciou o consenso
e a apertura dunha nova
etapa”

O portavoz nacional do BNG, Anxo Quintana, durante a reunión do Consello Nacional.  JESSICA BARCALA / A.G.N.
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que en menor proporción acon-
tece na lousa. Anos atrás era moi
valorado o labor dos cortadores,
hoxe a maquinaria mermou a
importancia deste traballo. Pe-
ro seguen sendo os labradores
da lousa, o persoal mellor paga-
do e máis cualificado: 2.500 eu-
ros de media mensuais por re-
ducir os grandes bloques de
lousa a capas sen estragar de-
masiada mateira prima fan des-
tes operarios os máis demanda-

dos e mellor pagados do sector.  

MÁIS PERSOAL NOS INVERNADOIROS.
As cooperativas agrícolas adica-
das a horta e flor viron nos últi-
mos anos como se reducía o nú-
mero de asociados, por idade ou
por traslado a outro tipo de tra-
ballo máis preto da cidade e me-
nos volúbel. En Hortoflor, hai un
ano, incluso estudaron a posibi-
lidade de solicitar man de obra
extranxeira para afrontar

Alberte Rivero
Ser especialista en encofrado de
obra hai un ano era garantía de
traballo e bo soldo. Na actuali-
dade non. A construción é o sec-
tor que máis sufre a crise econó-
mica e laboral. Os promotores e
empresarios ven pasar todas as
mañas ringleiras de traballado-
res no paro en busca de un oco
que non hai. Xa nin especialistas
nin peóns son necesarios por
que non hai obras que levantar.

Felipe Rodríguez empresario
en Barbadás viu mudar moito o
sector no último ano: “para ato-
par un bo encofrador tiñalo que
fichar case coma un xogador de
fútbol, agora todas as mañás
aparéceche xente buscando to-
do tipo de traballo neste sector”.

Este comentario contrasta
coa dificultade que atopan ou-
tros empresarios, por exemplo
os do sector da hostalería, para
atopar traballadores. Camarei-
ros e cociñeiros seguen sendo
dos máis buscados. En Cimo

Ourense empresa adicada ao
emprego así o recoñecen: “Se-
guen sendo de moi difícil co-
bertura os cociñeiros, camarei-
ros e enxeñeiros técnicos, nuns
casos pola difícultade do traba-
llo, polas horas a adicar e nou-
tros pola sua especificidade”. 

A hostalería, aínda que de-
manda xa menos empregados,
séguese nutrindo do mercado
laboral sudamericano. Sábeno
ben por exemplo na Parrillada O
Muiño, en Sabaris. Buscan un
cociñeiro pero aínda cunha es-
pecificidade a maiores: ser espe-
cialista en grella. A pesar dos
anuncios no propio negocio e
nos xornais, polo de agora os
que se interesaron “bótanse
atrás debido ao número de ho-
ras, a maiores quéixanse de que
a xornada é partida. Se son sol-
teiros aínda cabe a posibilidade,
pero se teñen familia rexeitano
de pleno”. Explícao o dono do
establecemento que asegura
que traballar os días festivos é o

atranco definitivo para algúns
interesados na oferta. No res-
taurante Forno do Lito son ben
visíbeis uns carteis xenéricos, de
‘necesítase persoal’, pero polo
de agora lograron escasa respos-
ta, segundo os responsábeis do
establecemento.

DEMANDA DE TRABALLADORES NA
LOUSA. Se a hostelería segue sen-
do un sector con demanda de
traballo, algo semellante aínda

O número de parados en Galiza é
de 206.570, un 27% máis que hai un ano.
Cifras que contrastan coa dificultade
de atopar no mercado de traballo
a cociñeiros de grella, labradores
de lousa ou invernadeiristas

Guía de empregos con escaseza de persoal

O MAPA DA CRISE

Cociñeiros e camareiros seguen a ser dos máis buscados. No sector floricultor estiveron a punto, hai un ano, de solicitar man de obra estranxeira ante a dificultade de atopala aquí.

A demanda de persoal na hostalaría é habitual.

>>>
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os proxectos que tiñan an-
te a nula resposta dos traballa-
dores galegos. Agora mudaron
as circunstancias e os habitos. A
crise en sectores industriais e de
transformación achegou de no-
vo xente de mediana idade o
campo, en Hortoflor estano a
notar. Carlos Gómez, o seu xe-
rente, asegura que o número de
socios repuntou por esta cir-
cunstancia: “de maneira singu-
lar polo paro no sector da cons-
trución, o que levou a estes tra-
balladores a retornar o campo  e

buscar nos invernadoiros unha
forma de vida e sustento. Temos
novos asociados que se instala-
ron en leiras dos seus ascenden-
tes e agora producen hortalizas
ou frores, aínda que moitos non
o toman como definitivo si re-
sulta unha saída”. 

A demanda de enxeñeiros
técnicos nestes momentos
non se está a cubrir. Saír da fa-
cultade xa cun posto de traba-
llo asegurado é un privilexio
que siguen tendo os enseñei-
ros técnicos industriais.�

ANOSATERRA
19-25 DE MARZO DE 2009

oal
Os labradores de lousa son o persoal mellor pago e máis cualificado.

’’Hai un ano, para atopar
un bo encofrador tiñalo
que fichar case coma
un xogador de fútbol” 

[Felipe Rodríguez]
Empresario de Barbadás.

’’Seguen a escasear
os camareiros, os cociñeiros
e os enxeñeiros técnicos”

’’Páganse 2.500 euros
de media mensuais por
reducir os grandes bloques
de lousa a capas sen estragar
demasiada materia prima”

’’Hai traballadores
da construción que
volveron ao campo e agora
producen hortalizas e flores
en invernadoiros”

’’Os enxeñeiros técnicos
industriais seguen saindo da
universidade cun posto de
traballo asegurado”

A crise laboral tampouco afecta a

todos os concellos por igual. Mu-

ras é un oasis. Segundo as estatís-

ticas ten só vintecinco parados,

cifra que o alcalde reduce a cero,

en base “ás poucas ganas de tra-

ballar dalgúns que están á espera

da xubilación”.

Quizais porque as puntas al-

tas da economía non dispararon

o nivel de vida no rural, agora a

crise non é tan profunda coma no

mundo urbano. Os concellos con

menor porcentaxe de parados

están no interior. En Chandrexa

de Queixa, segundo as estatísti-

cas do Instituto Nacional de Em-

prego, hai vinte dúas persoas no

paro, dezanove en Negueira de

Muñiz e trinta e catro en Monda-

riz- Balneario. Pero na Galiza a

mellor marca proporcional man-

tena Muras, con só vintedous pa-

rados entre máis de mil cen habi-

tantes. A penas o 3% de parados

fronte a media de máis do 15%

na maioría das grandes vilas e ci-

dades costeiras. 

No pasado febreiro asináronse

en Muras dezasete contratos no-

vos. A empresa de Ferroplast e o

sector eólico satisfai a necesidade

de traballo deste concello da alta

montaña luguesa. 

O positivismo do alcalde, o sirio

Isaam Algnam, reduce o número

de parados reais a dous: “a ver se os

colocamos rapidamente agora

neste mes que entra. Foi coxuntu-

ral que dúas persoas fosen ao paro

no último ano, pero seguro que to-

paran traballo de maneira rápida”.

Esta contradición entre realidade e

estatística explícaa  asegurando

que hai unha vintena de veciños

que non teñen a máis mínima in-

tención de buscar traballo: “están

esperando a xubilación e non que-

ren traballar. Aínda que figuran

nas listas do INEM non son para-

dos en sí, cobran o paro e a axuda

familiar até chegar aos sesenta e

cinco anos e xubilarse”.

Muras mantén un dos par-

ques eólicos máis importantes de

Galiza. A pesar do seu tamaño,

para o alcalde e mínimo o impac-

to que ten no sector laboral: “a

maioría dos traballadores son de

fóra e, aínda que o ves tan gran-

de, a penas hai quince persoas

traballando nel”.

En Chandrexa de Queixa acon-

tece algo semellante, vinte dous

parados para unha población de

novecentas persoas censadas e

cunha idade media excesivamen-

te avanzada. No último ano supri-

miuse o colexio público por esca-

seza de alumnos: tan só sete no

ano anterior, circunstancia que le-

vou ao paro a dúas persoas máis. 

A agricultura tivo un peso vital,

pero agora o máis importante é o

sector servizos, especialmente o

funcionariado. O alcalde, Francisco

Rodríguez, tamén asegura que o

paro é residual: poderán estar sete

ou oito persoas de maneira real, os

outros ou son amas de casa que es-

tán apuntadas de por sí ou xente

que incluso ten uns animais e tra-

balla algo no campo e tamén está

apuntada no Inem”. 

O que sí coinciden ambos man-

datarios é no exodo que están su-

frindo estes concellos da alta mon-

taña, a pesar de que segundo o re-

xedor de Chandrexa: “aquí, hoxe

en día, pode vivirse coa mesma ca-

lidade de vida que en calquera ci-

dade”. Iso sí con máis frío, porque

na serra de Queixa aínda se man-

tén a neve da terceira nevarada ca-

ída este ano que mantivo varias al-

deas incomunicadas.�

O concello con menos paro

’’Na alta montaña oriental
non hai paro,
todo o mundo desertou”

A maioría dos empregos con alta

demanda de traballadores teñen

baixos soldos e acumulan moitas

horas de traballo, como é o caso

dos camareiros. O traballador re-

xeitaos porque lle supón quedar

sen vida propia. 

Ser cociñeiro de grella ta-

mén ten efectos para a saúde e,

nalgúns casos, consecuencias

irreparábeis, entre outras a es-

terilidade. Por iso deben utili-

zar roupa específica illante do

calor e aínda así difícilmente

soportábel no verán, con tem-

peraturas por enriba dos co-

renta graos e a carón do lume

dúas veces ao día.�

Cando ninguén quere
un traballo por algo será

>>>
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AGORA SABEMOS MÁIS
DE COCHES

Nunca o parque móbil dunha
institución suscitara tanta litera-
tura xornalística como o da Pre-
sidencia do Goberno galego. AAll--
bbeerrttee  NNúúññeezz  FFeeiixxóóoo  é agora o
obxecto da información e Pú-
blico revela que, como xefe da
oposición, non só montou nun
Citroën de balde ofrecido pola
marca, senón que posúe un
Audi que garda no seu garaxe.
Non se sabe cando o emprega,
mais o xornal madrileño indica
que ten varias multas de tránsito
sen pagar –posteriormente sóu-
bose que tampouco abonou o
imposto de lixo correspondente
á súa vivenda en Vigo.

SSuussoo  ddee  TToorroo  entra na mate-
ria en El País e sinala que “a po-
lítica vai rápida, está motori-
zada: un golfo regaloulle un Ja-
guar a outro nesa cova deli-
rante da economía e a política
madrileña. Pero antes do Ja-
guar a prensa castiza alertou-
nos sobre un Audi: era un luxo
asiático! É o mesmo modelo
que ten Esperanza Aguirre e á
prensa madrileña que veu de
cacería iso resúltalle normal,

pero non llo pareceu para Tou-
riño, ao que era presidente dos
galegos ben lle valía unha
moto. Logo apareceu un Ci-
troën, este resultou completa-
mente gratis! Resulta que a
marca patrocinou o candidato
do PP coma se fose un Fer-
nando Alonso. Pero aínda ha-
bía outro Audi escondido no

garaxe do señor Núñez Feixóo.
Unha enorme lea de coches, fí-
xense que até nos falta un que
polo visto levaron para Madrid.
Finalmente o futuro presidente
da Xunta terá un Citroën fran-
cés, os Audi non lle gustan, por-
que son alemáns? Tanto par-
que móbil: montará un conce-
sionario ou unha compra-

venda? Haberá poxa de coches
oficiais fabricados en Alemaña?
Tantos coches fixéronlle falta a
Feixóo para alcanzar a presi-
dencia da Xunta, pero non fo-
ron suficientes. Necesitou que
lle abrise camiño un camión, o
do lixo. Nunca nos trouxeron e
botaron tanta porcallada, tanta
mentira e insulto”.�

GALIZA.10. ANOSATERRA
19-25 DE MARZO DE 2009

AS ELECCIÓNS

Xosé Manuel Sarille

Entre os asesores e as per-
soas que máis influíron

politicamente en Anxo Quin-
tana durante a lexislatura es-
tán Pérez Lema, Xosé Luís Gó-
mez, Xosé Luís Barreiro e An-
tón Losada. 

Aconsellaban levar o BNG ao
centro, espíndoo de ideas for-
tes, para convertelo en partido
de poder, en gonzo perma-
nente. Pensaron que era a
única opción ampla de miras,
porque viran como Manuel
Fraga se desprendera de lastros
e gobernara desde un centro
que chegou a parecer o espazo
natural de Galicia. Con Cuíña
na boina, e facendo el de vi-
xiante urbano. Pero esa política
estaba moi traballada e nin era
natural, nin a única posíbel. 

Entrevistados por A Nosa Te-
rra, Antón Losada declara que
a causa da derrota foi a crise e
Xosé Luís Barreiro que a mala
convivencia dentro do go-
berno. Deberían comezar por
analizar a idea forza que sus-
tentaron eles durante estes
anos. Porque no caso do Blo-
que, os seus dirixentes princi-
pais trazaron unha política sui-
cida,  que esqueceu a súa base
social, toda ela de esquerdas, e
anularon así calquera opción
de cambio reformista. E igno-
raron que o 25% do electorado
está á esquerda do Bloque. E
que pasa factura.

Agora trunfan bastos. A UPG
cun discurso arcaico, con prác-
ticas incomprensíbeis e aínda
máis antigas. A fronte con tra-
zos ruralistas, boinas, cada vez
máis acusados, sen análises so-
ciais que guíen, sen centros de
estudos que funcionen, con di-
rixentes de pouca solvencia. E
o péndulo político do estado
cada vez menos nacionalista.
Todo iso augura unha crise que
só ten precedentes no comezo
do século anterior. �

’’

’’A crise do nacionalismo
só te precedentes 
no comezo 
do século 
anterior”

ENPOLEIROALLEO

O CAIXEIRO
AUTOMÁTICO

“A parábola do caixeiro auto-
mático” titula VVííttoorr  FFrreeiixxaanneess
un seu artigo en La Voz de Ga-
licia que serve para ilustrar a
condición subsidiaria da lin-
gua propia de Galiza. “Cada
vez que utilizas o caixeiro au-
tomático, a máquina diríxese
a ti en castelán. Dáche opción
a mudar de lingua, por su-
posto: galego, inglés, francés.
Pero a apelación primeira da
máquina, a actuación progra-
mada, é o castelán, que se
converte deste xeito en lingua
de referencia dende a cal se es-
tablece a pauta dominante e,
en certa maneira, as regras do
xogo (e de relación). Esta foi e
segue a ser a política lingüís-
tica que se estableceu e que se
acepta respecto do galego: o
cidadán galegofalante, que
aínda segue a ser demografi-
camente maioritario no país,
ten que pulsar o botón da má-
quina, esixir os seus dereitos,
exercer activamente a súa
consciencia lingüística para
ser atendido como tal. Se non
o fai, por preguiza, por timi-
dez, por falta de pulo ou sim-

plemente porque o seu uso da
lingua non está ideoloxizado
nin é unha práctica militante,
a máquina actúa automatica-
mente dende o castelán e
anula o galego”. Freixanes
conclúe que “agora, para po-

der vivir con normalidade en
galego debemos esixilo, qué-
rese dicir: obrígasenos a que
cada falante se converta nun
militante ideoloxizado. ¿Al-
guén pode dicir que estamos
nunha situación normal?”�

Vítor Freixanes.  PACO VILABARROS

FRANCO, CATALUNYA
E OS TOUROS

Unha entrevista en ABC so-
bre touros ao xornalista AAnn--
ttoonniioo  BBuurrggooss, colaborador
habitual do
diario, pon
de mani-
festo que a
r e t ó r i c a
bélica é
algo máis
que unha
d e c l a r a -
ción de intencións. “Habería
que dicilo en termos históri-
cos: esta é a fronte de Cata-
lunya. Penso que [o toureiro]
José Tomás está a tomar Bar-
celona tal e coma a tomaron
as columnas de Franco. Re-
almente hai unha guerra
contra a Festa polo que asis-
tir aos touros alí non é xa Filo-
sofía, é un acto heroico. Alí
non só teñen que dar a Me-
dalla de Belas Artes aos tou-
reiros, senón a laureada de
San Fernando aos especta-
dores”. De momento, Bur-
gos non pediu matar a nin-
guén, salvo os touros.�

Antonio Burgos.

’’Que isto rematou?
Eu vendín dous millóns
de discos o ano pasado”

[Van Morrison]
Intérprete de blues.

’’Con 111.015 votos máis que 
o PP, o bipartito sacou 38
escanos. Con 5.264
menos, o PP obtén 38
escanos”

[Luís Pousa]
Subdirector de El Correo Gallego.

UN ERE PARA
JIMÉNEZ LOSANTOS

O diario Público informa so-
bre o ruído de sotanas na ca-
dea radiofónica Cope –pro-
piedade da Conferencia epis-
copal– a pesar da marcha
para o Vaticano do cardeal
Antonio Cañizares, que pro-
movía unha renovación en-
tre o cadro de locutores da
emisora e a amortización do
xornalista FFeeddeerriiccoo  JJiimméénneezz
LLoossaannttooss. Parece ser que,
para evitar cheiros, os bispos
non desexan agachar a Lo-
santos debaixo da alfombra e
non renovarán o seu con-
trato, que conclúe en xuño.
Que ninguén bote foguetes,
xa que o seu substituto pode-

ría ser NNaacchhoo  VViillllaa, actual di-
rector de informativos e un
auténtico hooligan!�

Federico Jiménez Losantos.
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H. Vixande
Á marxe da controversia arre-
dor do nome, as Galescolas
constitúen unha renovación na
filosofía educativa na etapa dos
0 e 3 anos de idade porque re-
presentan abandonar a orien-
tación asistencial para optar
por un ensino que desenvolva
as potencialidades das crian-
zas. Os seus promotores e xes-
tores confían en que o novo
Goberno manteña os seus tra-
zos xerais aínda que modifique
a súa denominación.

Os técnicos que desenvol-
veron o proxecto educativo das
Galescolas escolleron algúns
dos principios e exemplos
máis avanzados de Europa
para modernizar a educación
infantil no noso país. Na orga-
nización do Goberno bipartito
e nos seus pactos correspon-
dentes, o treito de cero a tres
anos desta etapa educativa
quedara adscrito á Vicepresi-
dencia de Igualdade e Benes-

tar. Non se trata da fórmula
máis idónea porque o ideal se-
ría que a súa xestión corres-
pondese á Consellaría de Edu-
cación, mais o traspaso a Vice-
presidencia permitiu a consti-
tución dun Consorcio que per-
mitiu a incorporación dos con-
cellos na súa xestión e financia-
mento e facilitou “comezar de
cero, sen as inercias negativas
que se poderían dar no sistema
educativo”, advirte Xesús For-
tes, o Coordinador Pedagóxico
das Escolas Infantís 0-3.

Cando aínda non concluíu
o segundo curso desde a súa
creación, a fórmula do Con-
sorcio permitiu que hoxe es-
tean en funcionamento máis
de oitenta Galescolas. A maior
parte delas foron de nova
constitución e construción, o
que comportou un esforzo
económico importante. Mais
en varios casos, xa existían as
instalacións e os equipos de
educadores, que se incorpora-

tinas como o cambio de cuei-
ros, e con moito afecto”, su-
bliña Fortes. Esa orientación
pedagóxica distingue as Gales-
colas do modelo asistencial
que predominaba na etapa in-
fantil e que convertía estes cen-
tros en “garderías” nas que es-
tacionar os nenos.

O incentivo das potenciali-
dades do alumnado das Gales-
colas implica un modelo edu-
cativo de calidade con sinais de
identidade como as chamadas
parellas pedagóxicas. Este con-
cepto refírese a presenza de
dous profesores por aula. “Son
persoas coa especialidade de
Educación Infantil de Maxiste-
rio, titulados superiores en
Educación Infantil ou, no caso
das escolas que se incorpora-
ron á rede, persoal habilitado”,
explica Xesús Fortes.

A duplicidade do profeso-
rado ou as dimensións duns
centros que son maiores que
as escolas infantís tradicionais,
obrigan a un esforzo econó-
mico no que participan Vice-
presidencia e concellos. Trá-
tase doutra marca de calidade,
como a participación das fami-
lias nas Galescolas. “Xa existían
recursos como a iniciativa Pre-
escolar nas aulas, o que fixe-
mos foi incorporalos”, asegura
Fortes.

O modelo de participación
das familias nas Galescolas
permitiu a introdución plena
do galego na educación infan-
til. “Tratábase de aplicar o Plan
Xeral de Normalización Lin-
güística e aproveitar que con-
tamos con dous idiomas; as
persoas bilingües teñen máis
capacidade para desenvol-
verse e coñecer dúas linguas
abre a porta a unha terceira e
unha cuarta lingua”, indica Xe-
sús Fortes. “Que o galego sexa
vehicular nestes centros dé-
bese á necesidade da escola
compensar as deficiencias
dunha sociedade que propor-
ciona maior coñecemento do
castelán que do galego porque
todos os estímulos son en cas-
telán”, engade.

Mais Xesús Fortes é cons-
ciente de que a introdución do
galego debe contar cun trata-
mento especial entre algúns
colectivos. Contra o que poida
parecer, os nenos de contor-
nos galego falantes ou castelán
falantes non corren riscos pe-
dagóxicos; “o problema vén de
crianzas de familias inmigran-
tes dunha terceira lingua”, ex-
plica Fortes. En calquera caso,
un instrumento como a parti-
cipación dos pais nos órganos
das Galescolas permite salvar
estas dificultades.�

GALIZA.11.

xeitos, o Himno é imposíbel
aprenderllo a alguén tan novo,
os rapaces que están come-
zando a falar”, matiza o Coor-
dinador Pedagóxico, Xesús
Fortes.

Fortes sinala que “non é po-
síbel adoutrinar a estas ida-
des”. Para el, ese temor indica
descoñecemento do proceso
educativo. “A eses anos aprén-
dese no xogo, na relación co
medio que nos arrodea, nas ru-

ron á rede. Non se trata da
única existente. Varias escolas
infantís, tamén públicas, xes-
tionadas polos concellos, per-
manecen á marxe e  Vicepresi-
dencia estableceu mecanis-
mos de axuda, financiamento
e asesoramento pedagóxico
para estes outros centros.

POLÉMICA. O nacemento das Ga-
lescolas estivo marcado pola
polémica identitaria. Aínda
que o nome e aspectos como o
mandilón son máis que nada
“imaxes de marca”, o emprego
do galego e algunhas declara-
cións respecto á posibilidade
das crianzas aprenderen o
Himno, suscitaron unha con-
troversia que, pasado o tempo,
os xestores admiten que impli-
cou “algún erro” que compro-
mete a viabilidade de todo un
sistema que pon ao día a edu-
cación infantil. “De todos os

ANOSATERRA
19-25 DE MARZO DE 2009

A polémica da denominación
das Galescolas distorsiona a imaxe
duns centros que se encontran
entre os máis avanzados de Europa

Volta atrás na renovación pedagóxica?

Galescola en Boiro. A.G.N.

Na actualidade están en
funcionamento 85 Gales-
colas. Hai outras dez en
obras, polo que en 2010 o
país contará con 95 centros
destas características. Ao
inicio da lexislatura, a pre-
visión era a de abrir 121 Ga-

lescolas, mais o adianto
electoral reduciu o seu nú-
mero. No curso 2008/2009
están escolarizadas 3.942
crianzas e nas mesmas tra-
ballan arredor de 600 per-
soas, entre educadores e
administrativos.�

85 centros e 3.942 crianzas

’’As galescolas teñen 
dous profesores por aula
e un sistema
de financiamento que
permitiu a incorporación
dos concellos”
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GALIZA.12. ANOSATERRA
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MENTIRAS
María Xosé Queizán

T eño esta teima. Os pro-
gramas chamados do co-

razón –a vesícula sería unha
víscera máis axeitada para de-
nominalos– son promotores
dunha desvergonza xeral, dun
comportamento que envilece
tanto as persoas que infaman
como as degradadas. A clase
política, en lugar de impedilos,
pasou a imitalos. As campañas
electorais parécense moito a
estes debates corruptos e,
ademais, a cidadanía está per-
fectamente adestrada para
asistir ás descualificacións
mutuas e tolerar as mentiras.
Todo o mundo sabe que están
mentindo e non pasa nada. 

De non estar a poboación
adestrada nas vilezas, os polí-
ticos non recorrerían a estas
prácticas para conseguir vo-
tos. Porque amosar as inmo-
ralidades do contrario, aínda
sendo certas, ademais de ina-
decuado, é inútil. Que outras
persoas se comporten mal
non garante que quen as de-
nuncia o faga ben. A inmorali-
dade do contrario non confir-
ma a propia moralidade. Ao
contrario, porque poucos mé-
ritos ofrece quen ten que reco-
rrer a desprestixiar, a insultar
ou difamar o contrincante en
lugar de usar o espazo e tempo
do que dispón para difundir
os propios criterios e proxec-
tos. Que isto sirva, ou se crea
que serve, para gañar unhas
eleccións só confirma o dete-
rioro moral colectivo.

A moralidade pública está
en crise. Os programas que
corrompen as máis elemen-
tais normas de respecto hu-
mano deberían ser excluídos
da TV. Así mesmo, as campa-
ñas electorais deberían tamén
ter por norma a divulgación
do propio programa, dos pro-
xectos viables que ofrecen pa-
ra mellorar o país, e censurar
toda alusión ao contrario. A
palabra debe recuperar o ho-
nor e ser fonte de verdade.�

’’

’’A inmoralidade do
contrario non confirma a

propia
moralidade”

En febreiro celebrábase o se-
gundo centenario do nace-
mento de Charles Darwin e es-
te ano 2009 foi declarado “Ano
de Darwin”. Así o recordaba
Marilar Aleixandre, nun mag-
nífico artigo publicado nestas
páxinas, no que só había algo
que non me gustou: a primeira
parte do título “Crer ou razo-
ar”; completamente de acordo
coa segunda: “evolucionismo
e intolerancia”.

Non me gustou a frase, por-
que volve unha vez máis á con-
traposición xeral entre fe reli-
xiosa e ciencia ou razón; como
se fosen cousas necesariamen-
te contrapostas e que así o vivi-
sen todos os crentes, que virían
ser unha especie de paspáns
acientíficos e irracionais. Certo
que esta contraposición se deu
no pasado e dáse aínda; parti-
cularmente co evolucionismo
de Darwin: o conflito entre o
seu razoamento –feito en base a
un descubrimento científico– e
a determinada crenza dalgúns,
que impedía ver as cousas co-
mo el descubriu que eran. Pero
pódese ser crente-relixioso  e vi-
vir no mundo actual, postilus-
trado, transfigurado pola cien-
cia e a tecnoloxía, como unfillo
lexítimo; sabendo que se cien-
cia e razón son imprescindí-
beis, non son quen de explicalo
todo, e sempre precisaremos
–ademais do ollo empírico e o
racional– do ollo contemplati-
vo, o “terceiro ollo” que nos leva
a plena conciencia do que so-
mos e da Realidade da que for-
mamos parte.

Por iso, tendo unha fe e un-
has crenzas relixiosas, teño que
dicir: ¡Grazas, señor Darwin!
¡Qué ben que viñese vostede
hai 200 anos e lle dera por ser un
naturalista observador e viaxei-
ro! ¡Que ben que nos axudase a
comprender mellor a realidade
da natureza que nos rodea e a
nosa mesma realidade, alén
dunha lectura reducionista de
mitos que teñen moita sabedo-
ría, pero que non son ciencia, e
por iso non se poden opor ao
que ela descubra! Xa dixera Pas-
cal que a relixión non nos mos-
tra “como éo ceo”, senón “co-
mo se vaiao Ceo”; pois “ceo” é
unha verba polisémica. Séculos

antes, Galileo Galilei –que tivo
que padecer a incomprensión e
a intolerancia eclesiástica até o
punto de ter que se retractar ca-
ra a fóra do que vía como evi-
dente, aínda que no seu interior
seguira dicindo “E pur si muo-
ve!”– escribiu: “Non pode xa-
mais mentir a Escritura, sem-
pre que se comprenda o seu
verdadeiro espírito, que está
moitas veces oculto?(Carta a
Cristina de Lorena). Este home,
crente ademais de científico,
sabía que o problema, máis que
nas verbas da Biblia, está na súa
interpretación; e, sobre todo,
está en enfrontamentos entre
escolas de pensamento e per-
soeiros eclesiásticos máis que
en cuestións de fe: é unha cues-
tión de poder, e non de relixión.

Porque, con verbas doutro
científico tan recoñecido co-
mo Einstein: “Debemos consi-
derar os conflitos entre a cien-
cia e a relixión no pasado co-
mo produtos dun malentendi-
do... A ciencia sen a relixión es-
tá coxa, e a relixión sen a cien-
cia, cega” (“Ideas e opinións”,
en Cuestiones cuánticas. Es-
critos místicos de los físicos
más famosos del mundo).

Por iso ¡Grazas, señor Dar-
win! Grazas porque observan-
do e admirando a natureza des-

cubrimos mellor a Deus que
coas vas especulacións de moi-
tos textos de filosofía e teoloxía.
Por iso, escribía eu hai xa quin-
ce anos, que nos cómpre unha
teoloxía que se deixe interpelar
pola ciencia, e particularmente
pola ecoloxía, unha teoloxía
ecolóxica, para situarse doutra
maneira no mundo: non como
señor dominador desta como
un ser superior, senón forman-
do parte intrínseca dela. Unha
natureza na que o mesmo
Deus está intimamente mergu-
llado, formando parte da mes-
ma Realidade (Do teu verdor
cinguido. Ecoloxismo e cristia-
nismo). Desgraciadamente,
despois de 150 anos do primei-

ro gran texto sobre a evolución
¡moito lle queda á teoloxía por
aprender de Darwin! Aprender
non só del, senón da ciencia to-
da, como o fan os místicos. Para
o común da xente, os místicos
semellan estar nas nubes máis
que ningunha persoa relixiosa,
pero non é así. Os místicos de
hoxe aceptan o evolucionismo
e saben que Deus, o Mundo e a
Conciencia están en íntima re-
lación: todo está relacionado, e
isto non fai máis pequeno nin a
Deus, nin o Mundo, nin a eses
Humanos nos que eclosionou
a Conciencia, como repite Rai-
mon Panikkar, un filósofo,
científico, teólogo e místico.
“Somos conciencia que deveu
forma”, di o benedictino ale-
mán e mestre zen Willigis Jäger. 

A creación é creatio conti-
nuanunha íntima relación en
evolución entre Deus, a Materia
e a Conciencia. A historia non
está pechada; nin a Terra nin os
homes e mulleres somos o cen-
tro do mundo; a encarnación
de Deus foi aquí e puido ser, ta-
mén, noutros mundos. Despois
de miles de millóns de anos
desta Terra, os humanos fomos
bacterias, células, primates...
até chegar ao homo-mullier sa-
piens. Somos proteínas, molé-
culas e átomos; somos materia
e somos espírito, “po de estre-
las” e “partículas de Deus”, ir-
máns de todos os seres en evo-
lución. Unha evolución na que
aínda seguimos e na que aínda
non se manifestou de todo o
que poderemos ser. 

Remato cunhas verbas dun
deses místicos cristiáns con-
temporáneos, Willigis Jäger: “Se
miramos toda a liña de desen-
volvemento, vemos que o ser
humano plenamente humano
non existiu, nin existirá. Unica-
mente houbo determinados
estados evolutivos. ¿Quen pode
dicir que o ser humano de hoxe
é o humano verdadeiro?...
¿Quen pode dicir o que será o
ser humano dentro duns cen-
tos de miles de anos?” (Sabidu-
ría de Occidente y Oriente. Vi-
siones de una espiritualidad in-
tegral). Como cristián, eu enga-
diría só que a plenitude do hu-
mano si se deu xa unha vez: en
Xesús de Nazaret, o Cristo.�

FE CRISTIÁ E EVOLUCIÓN,
NO BICENTENARIO DE DARWIN
MATIZACIÓN A MARILAR ALEIXANDRE

TRIBUNA �Victorino Pérez Prieto.
Escritor e teólogo.

’’O problema máis que
cuestión de fe,
é unha cuestión de poder”

’’Cómpre unha teoloxía
que se deixe interpelar pola
ciencia e particularmente
pola ecoloxía”
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sume. Esta adolescente comen-
ta que o problema da alta capa-
cidade mellorou pero non está
solucionado. “Dánche a oportu-
nidade de aprender máis cousas
pero isto ten que ir sempre com-

a aceptar esa diferenza por arri-
ba”, explica. “Despois de supe-
rar  esa reticencia inicial a dar os
pasos e abrir o proceso, o proto-
colo deseñado dende Educa-
ción funciona perfectamente”. 

Ese protocolo da Consellaría
pasa por facer unha proba para
medir o coeficiente intelectual
do escolar e a emisión dun infor-
me con validez oficial do que se
encarga un orientador específi-
co para a alta capacidade. No
caso de que o diagnóstico sexa
positivo, empezan a aplicarse as
medidas de resposta, que po-
den ser a creación dun temario
específico (enriquecemento cu-
rricular), ou medidas extraordi-
narias como o salto de curso. 

De feito as fillas de Dores sal-
taron un curso para mellorar a
motivación. Inés, de 14 anos, co-
menta que o cambio non lle su-
puxo ningún problema. “Para
min é normal ir un curso adian-
tada. E como unha persoa que
mide 1,90 e non libra polas por-
tas. Non me pasaron de curso
porque saiba moito, o que pasa
é que aprendo máis rápido”, re-

Eva Estévez
“Cando acudimos aos departa-
mentos de orientación semella
que estamos a inventarnos un
problema e a reacción máis co-
mún é: que non nos veñan rom-
per a cabeza con estes nenos
que van sobrados cando temos
nenos inmigrantes e de familias
desestruturadas que atender”. O
comentario, feito por Dores Vi-
lavedra, nai de dúas nenas con
alta capacidade, resume o rexei-
tamento inicial co que se atopan
nas escolas a maioría de pais que
sospeitan que os seus cativos te-
ñen un talento especial. 

Dores, empezou a sospeitar
que as fillas tiñan un problema
cando viu a súa desmotivación.
“Atopeime cunha situación bas-
tante desconcertante que foi
que as miñas fillas, que son moi
abertas, activas e interesadas, ao
chegar á escola mostraban un
desinterese que non me cadra-
ba coa súa personalidade. Can-
do empecei a indagar e a co-
mentar o tema, e me suxeriron
que podía ser superdotación, foi
difícil dar o salto burocrático pa-
ra que lle fixeran a diagnose”.

O actual sistema educativo
da Consellaría de Educación
esixe que o diagnóstico de alta
capacidade o faga un orienta-
dor específico de altas capaci-
dades, previa petición do cen-
tro escolar onde o rapaz estuda. 

Dores comenta que no caso
da filla maior se lle fixo a proba
aos 9 anos e na pequena detec-
taron o problema en Educación
Infantil aínda que non lle fixeron
a proba até que ingresou no sis-
tema educativo obrigatorio. “O
sistema está relativamente ben
disposto a integrar a diferenza
por abaixo pero é moi resistente

plementado coa vida na casa,
tentando facer actividades que
satisfagan a túa ansia de inteli-
xencia, e con que os profesores
saiban ver máis aló para propor-
nos cousas que nos supoñan un
reto”. A moza sospeita que no
seu entorno hai máis casos de
altas capacidades sen diagnosti-
car, moitos deles con graves
problemas de comunicación e
desenvolvemento social.�

Superdotados, un tabú
O meu fillo
é superdotado.
Que fago?
É a pregunta que se
fan algúns pais.
Os centros de ensino
saben como actuar
nos casos
de  dificultades
na aprendizaxe
pero non nos
de nenos que van
‘sobrados’

? UERE SABER MÁIS?
www.altascapacidades.org;
www.ctys.net;
www.cienciafacil.com

Crianzas superdotadas no Obradoiro de Arqueoloxía, actividade organizada por ASAC e o Laboratorio de Patrimonio do CSIC.

A Consellaría de Educación
dispón, dende 1998, de equi-
pos de orientación específica
para avaliar e tratar distintas
problemáticas educativas.
Contan con 8 ou 9 persoas por
provincia, repartidas por áreas,
que se encargan de facer un se-
guimento do alumnado con
problemáticas concretas a tra-
vés dos departamentos de
orientación dos centros. 

Luís Rodríguez Cao, orien-
tador de altas capacidades que
leva os casos na Coruña, expli-
ca que o problema básico nos
centros é que non existe un
responsábel que traballe cos
nenos diagnosticados nin
tampouco un plan curricular
alternativo para os alumnos
con altas capacidades que se
poida por en marcha antes de
facer o diagnóstico. “A alta ca-

pacidade non ten nin profeso-
rado nin aula onde derivar a
estes alumnos e isto fai que se
lastre a súa atención”, confesa. 

Para Cao a solución pasa
pola instauración da figura
dun educador centrado no en-
riquecemento curricular e a di-
namización das actividades
dos departamentos con activi-
dades adecuadas ao nivel máis
alto destes escolares.�

Non hai orientadores

A Alta Capacidade Cognitiva nace li-

gada ao concepto de intelixencia,

que se avalía a partir de medidas do

coeficiente intelectual (CI). Este índi-

ce consiste no cociente, multiplica-

do por cen entre a idade mental (IM)

e a idade cronolóxica (IC) do suxeito. 

Por exemplo: un neno de 8 anos

(IC) alcanza 25 puntos nun test de

intelixencia, que é a media que ob-

teñen os de 10 anos. Entón a idade

mental dese neno é de 10 anos e o

seu CI é de (10/8 x100) 125. Consi-

dérase que CI entre 85 e 115 é nor-

mal; entre 115 e 130 alto; e maior de

130 é alta capacidade intelectual.

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN..  A Asociación de Altas

Capacidades de Galicia, Asac, fun-

ciona dende 1985 e ofrece activi-

dades de lecer ás crianzas, e infor-

mación e asesoramento aos pais.

Mari Luz González preside este co-

lectivo que reivindica dende a fun-

dación o cumprimento da norma-

tiva para nenos con necesidades

educativas especiais. “Pedimos un

profesorado máis preparado e for-

mado para atender as necesidades

dos pequenos”, resume.�

Que é a Alta Capacidade?

Ceferino Díaz

Socialistas e nacionalistas
reuniron  os seus órganos

máximos para analizar a derro-
ta e estudar como afrontar a
nova situación. Lóxico; as es-
tratexias deseñadas por parti-
dos no goberno non serven pa-
ra xestionar a oposición.

A pronta dimisión de Emilio
Pérez Touriño como secretario
xeral  abre un camiño regulado
no PSdeG: Comisión Xestora e
convocatoria de Congreso Ex-
traordinario para elixir nova di-
rección. O Comité Nacional
acordou que o congreso será o
25 de abril –a data da Revolu-
ción dos Caraveis. 

Anxo Quintana e a Executi-
va do BNG presentaron a súa
dimisión. A nova dirección eli-
xirase o 10 de maio nunha
asemblea de 2.500 delegados.

Houbo elementos comúns
nas xuntanzas de PSdeG-PSOE
e BNG e gran coincidencia en
sinalar como un dos elemen-
tos do fracaso a “falla de cultu-
ra de coalición” na actuación
do bipartito transmitido á cida-
danía como desgoberno, can-
do non como confrontación.

Positivo que se admita isto e
que se asuma que non hai go-
berno de progreso posíbel en
Galicia –cando menos a curto e
medio prazo– que non pase
pola súa coalición. Mágoa non
telo sabido antes.

Porque as consecuencias do
1-M van moito máis aló dos
partidos; a derrota afecta ás
xentes deste país que viron ro-
tas as súas aspiracións dun
cambio de progreso. É, xa que
logo, importante que socialis-
tas e nacionalistas aceptemos
que os cambios a realizar non
son só para reconciliarse con
eles mesmos senón tamén coa
sociedade que os apoiou. 

Ás veces as présas fannos ás
organizacións mirarnos o em-
bigo esquecendo que somos
instrumentos da sociedade á
que nos debemos. Agardemos
que este non sexa o caso.�

APRENDENDO
DA DERROTA
’’

’’O marianismo xa ten credo:
deixar de ser un partido
que empurra a xente a votar

o PSOE
por medo”
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César Lorenzo Gil
O PP e o PSOE en Euskadi ne-
gocian de cara á investidura de
abril de Patxi López un pacto
complexo que irá máis alá dun
apoio puntual no parlamento
de Vitoria.

Os socialistas non queren
arriscarse a quedaren “despro-
texidos” parlamentariamente
se os popularestrasacordan ou
a conxuntura política muda en
Madrid. O PP de Euskadi preci-
sa aproveitar o momento para
influír na gobernación dun mo-
do máis decisivo que cun sim-
ple amparo na cámara.

A mesa de negociación está
nas mans de colaboradores moi
próximos aos líderes. Rodolfo
Ares e José Antonio Pastor, por
parte socialista, comparten a
idea de Patxi López de crear un
“liderado de longo alcance” e
parecen dispostos a asumir que
o PP debe presidir o parlamento

e ter poder de decisión en áreas
estratéxicas do novo goberno
aínda que non chegue a posuír
consellarías. Os negociadores
populares representan as dúas
facetas do partido no País Vas-
co. Iñaki Oyarzábal é a man de-
reita de Antonio Basagoiti e
conta coa protección de Maria-
no Raxoi, que puxo nas súas
mans o relevo de María San Gil.
Leopoldo Barreda xa colabora-
ra coa anterior líder e ten prácti-
ca noutras negociacións co
PSOE en Vitoria.

As liñas do futuro pacto de
goberno, sexa cal sexa a súa
presentación pública, serán
tres: política antiterrorista, in-
vestimento e servizos públicos.
A crise económica e o desexo
de parte do PSOE e PP de “desi-
deoloxizar” a administración
vese coma unha ameaza por
parte do funcionariado ou o
sector educativo e cultural,

sempre arroupados polo deno-
minado toque autóctono do
Estado do benestar vasco.

Vai ser difícil casar o com-
promiso social dos socialistas
co desexo do PP de recortar gas-
tos. Políticas de vivenda e de
protección aos máis débiles
non recibiran aprobación no
parlamento por parte do PP.�

O futuro pacto que leve o socialista
Patxi López á lehendakaritza irá máis alá
da investidura e afectaralle ao modelo
de benestar autóctono edificado
durante a Autonomía

Campaña dos bispos contra o goberno central.A Conferencia Episcopal ini-

ciou unha campaña publicitaria de gran nivel (1.300 valados, 30.000 cartaces e

oito millóns de folletos) contra a reforma do aborto. O resumo do lema acusa o

executivo de protexer máis o lince que a vida humana e supón unha nova ofen-

siva da xerarquía eclesiástica, que xa  se opuxera a outras medidas goberna-

mentais como a reforma educativa que reducía os contidos relixiosos, a Lei de

Vodas Homosexuais e a creación da materia de Educación para a Cidadanía.�

NEGOCIACIÓN POLÍTICA EN EUSKADI
Dani Álvarez

C ando a consciencia non se
pode manifestar como de-

be, o inconsciente xoga malas
pasadas. Iso lle debeu de ocorrer
ao presidente do Senado, o so-
cialista Javier Rojo, cando lle
preguntaron por un pacto no
que el non cre, o do PSE co PP en
Euskadi. Dixo Rojo que ás veces
hai que buscar solucións imper-
fectas. Pero no seu partido sa-
ben que non ten nada de imper-
fecto ese pacto (unha cousa si,
que lle abre as portas da Mon-
cloa a Mariano Raxoi ao lle dar a
razón cinco anos despois, pero
iso xa chegará).

Non é imperfecto porque ser-
ve para tapar o fracaso galego do
PSOE e, de paso, para ir fechan-
do o esquema autonómico e
constitucional. Cun recorte do
Estatut de Catalunya a punto de
chegar e cun reparto da financia-
mento inxusto para quen máis o
demandou, ter un socialista en
Ajuria Enea aínda que sexa a ras-
tras, é o camiño máis sinxelo pa-
ra afirmar que xa non existe o
“problema nacionalista”, como
lle chaman en Madrid.

En ningún lugar de España é
posíbel un acordo entre o PP e o
PSOE salvo en Euskadi. A ano-
malía vasca, como a definira Ro-
sa Díez, permite que o socialis-
mo renuncie ao seu ideario e
pacte co PP co único obxectivo
de botar do poder o lehendakari
Juan José Ibarretxe, a pesar de
que este gañou por cinco esca-
nos e 80.000 votos a López. Mor-
to o can, acabou a rabia, pensan
as cabezas pensantes que foxen
do acordo que quere a maioría
dos vascos, o pacto transversal
que defendeu atéantonte Rojo.

Pero semella que a rabia non
se irá, porque a anomalía vasca
agora é unha maioría ficticia:
PNV + EA + Aralar = 500.000 vo-
tos fronte a PSE + PP + UPyD =
485.000 votos. E non esqueza-
mos os 100.000 nulos, que non
se queren ver pero están aí. So-
lución imperfecta, e segura-
mente temporal.�

SOLUCIÓN
IMPERFECTA

’’

’’A ‘anomalía vasca’  
permite que o PSOE
renuncie ao seu ideario
e pacte
co PP con
tal de botar
a Ibarretxe”

No último ano foron frecuen-
tes, na prensa de Madrid, tanto
na máis progresista como na
conservadora, as noticias que
cuestionaban a eficacia do sis-
tema autonómico de transfe-
rencias. Sirvan dúas informa-
cións do último mes como indi-
cativo. Na primeira, El Paísda-
ba conta dunha sondaxe se-
gundo a cal a maioría da pobo-
ación atopaba peor a sanidade
baixo competencia das auto-
nomías que no anterior sistema
centralizado. Outra máis recen-
te, en El Mundo, denunciaba a
toda portada o malgasto en co-
ches oficiais por parte de “mi-
les” de dirixentes autonómicos.

É un tipo de enfoque que
comeza a proliferar e que tería
como finalidade unha certa re-
centralización da administra-
ción e un recorte do estado das
autonomías. Tal interese viría
derivado da necesidade de xes-
tionar máis eficazmente os re-
cursos nun período de crise.

A idea está na axenda de va-
rios dirixentes dos dous gran-
des partidos estatais. O gober-
no, en concreto, móstrase dis-
posto a perder apoios parla-
mentares a cambio de restarlle
poder aos nacionalismos alí
onde o ostentan. O último
exemplo é o de Euskadi. Se hai
oito anos, esta comunidade vi-

vira un choque frontista entre
españolistas e nacionalistas, co
resultado dunha gran vitoria
para Ibarretxe, agora a táctica
foi ben distinta. Trátase de pre-
sentar o candidato socialista
como vencedor, aínda que non
o foi, e de simular que pode go-
bernar sen un pacto en toda re-
gra co PP. A fronte PSOE-PP

presentouse agora de forma
máis suavizada e con riberetes
vasquistas, o que mobilizou
menos aos electores contra-
rios, en torno a Iberretxe.

Esta optimización do voto
PSOE-PP é tamén, claro está, a
consecuencia da ilegalización
de cen mil votantes abertzales
e do cansanzo e endogamia
que provocan todos os gober-
nos que gobernan durante
moitos anos, neste caso o PNV.

As formas máis suaves, non
ocultan os obxectivos: domi-
nar as caixas vascas, reenfocar
a radio e a televisión, etc. O in-
terese polo control económico
e mediático resulta evidente.�

FRONTISMO SUAVE
TRIBUNA �Manuel Veiga.

’’Trátase de presentar
o candidato socialista
como vencedor,
aínda que non o foi”

O líder do PP vasco, Antonio Basagoiti, coa ex ministra de Sanidade Ana
Pastor, nun acto do partido.

’’Políticas de vivenda
e de protección aos máis
débiles non recibiran
aprobación no parlamento
por parte do PP.”

O que o PP lle pide a López
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Xan Carballa
O presidente do PP válese dos
éxitos parciais nas eleccións do
1 de marzo, para deter a hemo-
rraxia dos procesos xudiciais
abertos. A ferida máis grave
aféctalle ao presidente da Co-
munidade Valenciana.

O peche apresurado da mal
chamada comisión de investiga-
ción de Madrid para tratar da es-
pionaxe, é apenas un punto e
aparte nas diversas frontes xudi-
ciais que ten que atender Federi-
co Trillo, o cerebro da defensa do
PP. A operación de espionaxe in-
terna non é a principal, pero si a
máis enrevesada porque man-
tén en alto o combate entre Ga-
llardón e Esperanza Aguirre. O
PP madrileño está dividido a pe-
sar de contar con cómodas
maiorías absolutas no concello e
na comunidade. Pero os espia-
dos son todos dun sector –o de
Gallardón– e os espías do outro.
Agás o caso do vicepresidente Ig-
nacio González, que foi mesmo
filmado en Colombia e dadas a
coñecer as súas viaxes a Sudáfri-
ca de varios miles de euros paga-
das, segundo a súa versión, con
cartos en efectivo sen rastro do-
cumental. O percorrido que vai
seguir a trama de espionaxe será
xudicial, se é que os que se consi-
deran afectados (Cobo e Prada)
non deciden  retirar as súas de-
nuncias, o que xa non parece
probábel. Nese caso o PP madri-
leño podería verse na obriga de
reabrir a comisión, que chegou á
conclusión unilateral, imposta
pola maioría do PP, de que todo
era “un globo inchado pola
prensa”, e nin chamou a decla-
rar os directamente aludidos.

O que semella máis difícil de
pechar é o boquete aberto pola
Operación Gürtel. Raxoi e a di-
rección do PP trata de presentar
todo o sumario como unha ope-
ración político-xudicial, a maior
gloria de Baltasar Garzón, con-
tra quen disparan toda a artille-
ría. Pero lograda a peza da dimi-

sión do ministro de xustiza, Ma-
riano Fernández Bermejo, de-
caen as denuncias contra o xuíz
por inconsistentes, máxime
cando a aparición de acusa-
cións fundadas contra aforados
de Madrid e Valencia fan que se
transladen partes do sumario
aos seus tribunais superiores
por se estiman que o delito in-
vestigado conta con probas de
cargo abondo.

CAZA MAIOR. Se ao ministro de
xustiza o levou por diante a súa
querenza pola caza maior e a
súa torpeza á hora de tramitar
os permisos correspondentes, o
presidente valenciano pode
acabar saíndo do seu cargo polo
cariño aos traxes gratis total de
Milano e Forever Young, paga-
dos en man polo tesoureiro da
trama investigada Pablo Cres-
po, o ex secretario de organiza-
ción do PPdeG, agora preso. A
incapacidade de Camps para,
pasadas xa varias semanas, pre-
sentar as facturas do seu roupei-
ro é acaso a súa maior admisión
política de culpabilidade. En-
volto no apoio da dirección de
Madrid, do seu grupo parla-
mentario e de diferentes actos
de adhesión de empresarios e
outros colectivos, o presidente
Camps segue desangrándose
politicamente, mentres os deta-
lles da súa relación cos comer-
ciais da xastrería de luxo madri-
leña son coñecidos polas decla-
racións de José Tomás ante o
xuíz Garzón.

Camps era un apoio funda-
mental de Raxoi, que levou o
congreso nacional do partido á
capital do Turia sabendo que xo-
gaba en campo propio. A opera-
ción Gürtel ameaza agora esa
maioría e reabre as posibilida-
des de terceiros. As revelacións
que se van coñecendo do suma-
rio afectan tamén, ben que indi-
rectamente, a outras persoas da
dirección, como Ana Mato, que
aínda cando estaba casada co

ex-alcalde Pozuelo, Jesús Sepúl-
veda, debeu saber como nos
bens matrimoniais entraba de
súpeto un Jaguar, que agora se
sabe que foi un agasallo do en-
carcerado e cerebro da opera-
ción, Francisco Correa.�
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19-25 DE MARZO DE 2009

A segunda factura
dos traxes de Camps
está a pagala Raxoi

PSOE e PP alíanse para non financiar a apertura de foxas. PP, PSOE e CiU

votaron xuntos no Senado en contra de que o Estado pague a apertura de fo-

xas comúns da Guerra do 36. Así mesmo, populares e socialistas votaron contra

unha proposición, xustamente de CiU, para compensar as familias expoliadas

polo franquismo. O enterramento digno fora un dos principais aspectos da Lei

da Memoria Histórica presentada polo PSOE na pasada lexislatura. �

DEBATE NO PP

O
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Mariano Raxoi e Francisco Camps no congreso do PP en Valencia.   XAN CARBALLA

’’Os espiados son todos
dun sector, o de Gallardón,
e os espías do outro”
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Co frío da crise acentúase a in-
solidariedade e os ideais perden
valor. Non vai ser menos en Eu-
ropa, onde pasamos da tradi-
cional crise política e institucio-
nal, do feble crecemento sem-
pre inferior aos EE UU e Asia, e
do consabido e infinito debate
sobre as fronteiras da propia
existencia, á profunda crise fi-
nanceira que levou á bancarro-
ta a Islandia por poñer un
exemplo. Da crise política real
xa ninguén fala. É un asunto
asumido dende hai varios anos. 

Non obstante, no caldo da
crise financeira, e por conse-
guinte económica, na que se
atopa agora o continente, acen-
túase o proteccionismo daque-
les países máis fortes, notabel-
mente Francia e Alemaña, ado-
bando de paso o temor ao esga-
zamento de Europa do leste,
que é o espazo natural de ex-
pansión destes países. As cha-
madas a protexer os empregos
da automoción de Nicolas Sar-
kozy, ou do ministro de empre-
go alemán Olaf Scholz, que pre-
tenden manter a produción na
casa e vender fóra, non axudan
a reflexionar con calma sobre as
posibilidades de saída da crise
nunhas economías veciñas nas
que o rigor dos tempos difíciles
aínda non se fixo notar de for-
ma aguda nos seus cidadáns.

O temor a unha fractura no
continente radica nos investi-
mentos masivos que se levaron a
cabo durante os últimos anos no
que se deu chamar a Nova Euro-
pa, e que nun bienio adoptou os
peores patróns de consumo do
capitalismo moderno. Máis aló

dos investimentos de empresas
occidentais en distintos sectores,
os bancos de Austria, Italia e Sue-
cia prestaron masivamente di-
ñeiro en Europa do leste, e moi-
tos deses créditos fixéronse en
euros, o que xunto co investi-
mento xeneralizado dos países
occidentais noutras moedas,
provocou a perda de valor da
moeda nacional e a venda de di-
visas para mantela. A fortaleza
do euro e a caída das moedas lo-
cais fai que se baralle a posibili-
dade de que Islandia non sexa o
último estado incapaz de lles fa-
cer fronte aos malos tempos. É
máis, a queda nos países do leste
levaría a cuestionar o futuro da
Unión Europea, que combinan-
do elementos de proteccionis-

mo co impago dos créditos nes-
tes países conduciríanos ao des-
crédito total do mercado único,
que é un dos poucos fitos par-
cialmente acabados. 

PEQUENAS DIFERENZAS. Aínda que
se fala dos países do leste como
unha unidade, cada país na re-
xión é diferente. Existen tres ti-
pos de países  Estados lonxe da
adhesión como Ucraína; o gru-
po dos países bálticos como Es-
tonia, Letonia e Lituania amais
de Bulgaria, que teñen a moeda
vencellada con tipos de cambio
fixo ao euro; e o grupo de países
con tipos de cambio flutuante,
como Polonia, Hungría, Roma-
nía ou a República Checa. E en
moitos casos estes países están
moi lonxe de reunir os criterios
de Maastricht para compartir o
espazo euro, e en termos xerais
son países pequenos e inestá-
beis que crearían un mal prece-
dente se adoptasen o euro e cre-
arían, segundo apuntan os ex-
pertos, certa “falla de credibili-
dade”. Amais diso trátase dunha
idea á que se opoñen frontal-
mente o Banco Central Europeo
e a Comisión Europea.

Un grupo particular é o com-
posto de países grandes con ti-
pos de cambio flutuante, como a
República Checa, Hungría, Po-
lonia e Romanía, que aínda non
están preparados para a discipli-
na da moeda única que impide
as desvalorizacións monetarias.
Por tanto, a prioridade para estes
países é controlar a caída do va-
lor das súas moedas. O zloty po-

laco perdeu un 28% de valor
dende novembro de 2008.

ENXEÑEARÍA FINANCEIRA. A vulne-
rabilidade de polacos, húngaros
e romaneses radica nos emprés-
titos das compañías e dos parti-
culares en moeda estranxeira
chegada a través dos bancos fo-
ráneos, que venderon sobre to-
do euros a tipos de xuro máis
competitivos que os ofrecidos
na moeda nacional deprecián-
dose o valor destas moedas, o
que pode levar á ruína as em-
presas e particulares que teñan
adquirido créditos en euros can-
do, por exemplo o zloty, perde
valor. Iso sen ter en conta que os
investimentos destes bancos
que están asentados no leste e
que agora poden necesitar repa-
triar o capital, corren o risco de
perdelos, xa que realmente o va-
lor destes investimentos non é
outro que o da compañía subsi-
diaria nos países do leste. 

Se a isto se lle suma a caída
do investimento en tempos difí-
ciles, máis acentuada aínda po-
lo feito de que foron os Estados
e os mercados máis atractivos
para o investimento estranxei-
ro, e as sempre inacabadas re-
formas estruturais, comprén-
dense os temores dos investido-
res internacionais de que a crise
os leve por diante e tamén é do-
ado de entender a reunión para
que os Estados do leste poidan
acelerar a chegada dos fondos
estruturais. Van todos “à bout
de souffle” que diría Sarkozy,
sen alento que diriamos nós. �

A UE corre o perigo
de fracasar no intento
de homoxeneizar
o leste co oeste.
A crise financeira
ameaza con deixar
na bancarrota varias
economías aínda
non maduras
para entraren no euro

A crise deixa a Europa do Leste
sen alento

X.L. Franco Grande

Aguerra de Afganistán será
a guerra de Barack Oba-

ma: presión sobre a OTAN pa-
ra que os países que a integran
manden máis forzas, máis
bombardeos da aviación na
fronteira con Paquistán, envío
de máis soldados dende os EE
UU, bombardeos a cegas no
interior do país ocupado...

Obama sabe moi ben que,
ao día de hoxe, os EE UU están
perdendo esa guerra. Tan ben
o sabe que recoñeceu, nunha
recente entrevista que lle fixo o
New York Times,que non a es-
taban gañando. Ao menos, a
súa claridade foi manifesta.
Pero tamén é claro que pensa
que se pode gañar.

Que é a súa guerra xa se sa-
be dende o inicio da súa cam-
paña electoral: sempre falou
de certa retirada de Iraq e de
máis envíos de tropas a Afga-
nistán, á par que reclama máis
axuda dos demais países
membros da OTAN. Porque a
importancia xeoestratéxica de
Afganistán é crecente, polas ra-
zóns que xa demos noutra
ocasión.

Fracasada a estratexia de
George Bush, recórrese agora á
experiencia de Iraq: a corrup-
ción dos señores da guerra, en
especial dos integrantes da
Alianza Norte, levando así ao
país máis corrupción da que xa
hai, que non é pouca. Iso deu
certos éxitos no Iraq, pero está
por ver que en Afganistán,
cunha sociedade en nada se-
mellante, se poidan aplicar as
mesmas medidas.

Pois habería que substituír
a Hamid Karzai, cousa que se-
mella próxima, por un novo ré-
xime de señores da guerra con
apoio ás diferentes faccións
que realmente mandan no pa-
ís. A operación poder ter lóxica,
o que é dubidoso é que poida
ser real. A realidade, en calque-
ra caso, será que Obama pode
significar un cambio a peor.�

LATEXOS

A GUERRA 
DE OBAMA

’’

É claro que Obama pensa
que se pode gañar
en Afganistán”

’’

’’A chamada Nova Europa
adoptou os peores patróns
de consumo do capitalismo
moderno nun bienio ”

’’O zloty polaco perdeu
un 28 por cento de valor
dende novembro de 2008”

’’Os países do leste queren
acelerar o reparto
dos fondos estruturais”

Un home axúdase dunha lupa na busca dunha oferta de traballo nunha oficina de emprego de Varsovia. VASILI FEDOSENKO / REUTERS
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o HSBC aclarou que a transfe-
rencia era dende a conta do em-
presario local Nicolás Salume.

POBREZA E MEMORIA. Amais de
afrontar os retos ineludíbeis
dun país que precisa cicatrizar
as feridas que deixou a cruenta
década dos 80 onde  75.000 sal-
vadoreños perderon a vida e
7000 figuran aínda como desa-
parecidos. Funes deberá abor-
dar a economía, a pobreza, a
carestía da vida, a educación, a
sanidade e a violencia. Cada
día son asasinadas 12 persoas

no pequeno país que ten un 33
por cento dos seus cidadáns
nos EE UU, dende onde envían
un caudal de remesas que es-
morece por mor da crise norte-
americana.

Tampouco debe descoidar
a fronte interna, onde históri-
cos desconfían dun presidente
independente de hábitos bur-
gueses, que asegura que o
FMLN é o seu vehículo para
chegar á presidencia.

DIFÍCIL DIÁLOGO CON WASHINGTON.
Cos EE UU as relacións non
van ser fáciles. Estarán afasta-
das das práctica da guerra su-
cia instigada por Washington
nos 80, ou do intervencionis-
mo da Era Bush, cando amea-
zaban con expulsar todos os
emigrantes ou bloquear as re-
mesas. Pero, por máis que Fu-
nes cite a Barack Obama e a
Lula como os seus referentes
internacionais, a Casa Branca
quere recortar o Tratado de Li-
bre Comercio. Dende Centroa-
mérica quérese revisar á alza.

Concorda con Obama na
necesidade de retirar as tropas
do Irak, en que a moeda de cur-
so cotiá sexa o dólar pero os
respectivos intereses nacionais
están tan distantes que non ca-
be esperar sintonías estratéxi-
cas permanentes. �

CAMPAÑA SUCIA. Como noutras
experiencias recentes, a medida
que se achegaba o día das elec-
cións a campaña foise endure-
cendo, enlamándose, envile-
céndose, degradándose. Os 20
puntos de diferenza que outor-
gaban as pesquisas seis meses
antes das eleccións enfraquece-
ron até a estreita marxe que deu
a coñecer o Tribunal Supremo
Electoral do 51,3 por cento con-
tra o 48,7 do oficialista Rodrigo
Ávila da Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA).

O flamante presidente foi
acusado en campaña de defrau-
dador, delator do seu irmán asa-
sinado pola policía nos anos 80,
pai de drogadictos, maltratador
familiar, esquizofrénico en trata-
mento mental, exterminador do
exército, monicreque de Hugo
Chávez. O presidente en fun-
cións, Elías Antonio Saca, da
ARENA, percorreu todas as tele-
visións para afirmar que os dous
millóns de dólares ingresados na
conta de Funes no HSBC provi-
ñan de Venezuela. Investigado
pola Fiscalía Xeral de República,

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección

e a Análise Exterior (IPAEX) 

A formula inversa era innova-
dora pero funcionou: Presi-
dente independente (Mauricio
Funes), máis vicepresidente
Salvador Sánchez Ceren da
facción máis radical da Fronte
Farabundo Martí de Libera-
ción Nacional (FMLN). 

O alquimista, Hato Hasbún,
home do círculo dos xesuítas,
discípulo do Padre Ignacio
Ellacuría e membro do Conse-
llo Político do FMLN. Coñeceu
a Funes cando exerceu de do-
cente no colexio privado católi-
co San José de El Salvador. 

A diferenza con outras for-
mulas ensaiadas pola esquer-
da en América Latina estriba
en que colocaran na candida-
tura á presidencia o referente
partidario e na vicepresiden-
cia persoas independentes, li-
berais ou empresarios. Caso
de José Alencar no Brasil ou
Jaime Morales Carazo en Ni-
caragua.
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Un independente fai historia
para a esquerda salvadoreña
Tras unha dura campaña, Funes ten diante
de si o reto de acometer profundas reformas
nun país moi apegado aos EE UU e vixiado
por unha oligarquía afeita ao poder

UNIDADE / PALESTINA

NOVAS ELECCIÓNS AO 
PARLAMENTO EN XANEIRO

As conversas
de paz entre
Hamas e Al-
Fatah que
tutela Exipto
xa teñen o
seu primeiro
éxito: haberá
eleccións ao
parlamento
da Autoridade Nacional Pa-
lestina (que logo ha de esco-
ller o primeiro ministro) co-
mo moi tarde en xaneiro do
2010. O seguinte paso que ne-
gociar será quen forma parte
do novo goberno de concen-
tración que prepare os novos
comicios. Exipto quere que o
compoñan tecnócratas non
adscritos a ningunha forza.�

TERRORISMO / EE UU

A UE PODERÍA ACOLLER 
PRESOS DE GUANTÁNAMO

Na primeira fase das negocia-
cións entre a UE e os EE UU
sobre o futuro dos presos de
Guantánamo, as autoridades
europeas non pechan a porta
a futuras acollidas de prisio-
neiros do campo de concen-
tración estadounidense se o
gabinete de Barack Obama
modifica substancialmente a
súa política sobre terrorismo.
Na boca do viceministro de
Exteriores norteamericano,
James Steinberg, Washington
estaría en disposición de en-
contrar puntos en común con
Europa para unha ampla defi-
nición das políticas interna-
cionais antiterroristas.�

REFORMA AGRARIA/ BOLIVIA

OS GUARANÍS RECUPERAN
PARTE DAS SÚAS TERRAS

Campesiños
guaranís que
perderan a
propiedade
das súas te-
rras no 1892
son os pri-
meiros be-
neficiados
pola reforma agraria que im-
pulsou o goberno boliviano
de Evo Morales. O Instituto
para a Reforma Agraria ex-
propiou terreos non cultiva-
dos no Alto Parapetí para que
os seus antigos donos poidan
producir neles. Os guaranís,
ademas do título das terras,
recuperan a independencia,
xa que os contratos que rexí-
an a súa relación coas leiras
eran de servidume.�

Palestinos con ca-
retas dos líderes
de Hamas e Fatah.
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Guaraní boliviana
con traxe de gala.
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’’Funes foi acusado
en campaña de delator,
esquizofrénico,
defraudador,
sicario do exército
e monicreque de Chávez”

’’Cada día son asasinadas
12 persoas no pequeno país
que ten un 33 por cento dos
seus cidadáns nos EE UU”

Salvadoreños celebrando a vitoria de Mauricio Funes (FMLN) nas rúas de San Salvador, o 15 de marzo. DANIEL LECLAIR / REUTERS
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Xurxo González
A falta de claridade na elabora-
ción das facturas e a insistencia
das empresas fornecedoras de
enerxía eléctrica en ler os conta-
dores cada dous meses cando
debían facturar cada mes a par-
tir do xaneiro pasado, provocou
unha gran cantidade de recla-
macións por todo o Estado. As
queixas dos usuarios comezan
a ter efecto e algunhas adminis-
tracións autonómicas aproba-
ron resolucións polas que obri-
gan ás compañías eléctricas a
volver a facturar e a devolver o
cobrado de máis ao non aplicar
de xeito correcto as tarifas vi-
xentes a partir do 1 de xaneiro.

A partir de primeiros de
2009, a electricidade encare-
ceuse un 3,5 por cento. Esta
medida foi tomada polo Minis-
terio de Industria, que posúe tal
competencia. Non obstante, as
asociacións de consumidores
detectaron que as compañías
eléctricas aplicaran o aumento

a recibos que incluían enerxía
consumida nos meses de no-
vembro e decembro. As recla-
macións motivaron finalmente
resolucións dos gobernos de
Canarias, Baleares, Estrema-
dura e Andalucía, que obrigan a
volver a emitir as facturas e a de-
volver o cobrado irregular-
mente. O reintegro aos clientes
farase con descontos nos reci-
bos posteriores. Os andaluces e
estremeños comezaron a reci-
bilo o pasado día 16.

‘AXUSTE DE FACTURACIÓN ESTIMADA’. A
Consellería de Innovación e In-
dustria da Xunta non emitiu
polo momento unha resolu-
ción sobre esta irregularidade.
Non obstante, o elevado nú-
mero de reclamacións presen-
tadas, máis de 2000 en toda Ga-
liza, motivou que na factura de
marzo a compañía devolva o
facturado erroneamente baixo
o epígrafe “axuste de factura-
ción estimada”. Os responsá-

beis da compañía sinalan que
só un cuarto das queixas “resul-
taron ser certas”, e atribúenlles
os excesos de facturación a lec-

roldar, no conxunto do Estado,
os 80 millóns de euros. 

Outra queixa dos consumi-
dores baséase en que as estima-
cións do mes no que non había
lectura real eran moi baixas,
polo que ao mes seguinte as
facturas incluían penalizacións
por exceso de consumo. Polo
momento non hai solución
para este problema, segundo
confirma FACUA.�

turas erróneas do contador que
os seus operarios fan cada dous
meses.

As cantidades que se están a
devolver neste mes de marzo
son pequenas, cunha media por
cliente de 3,49 euros. Non obs-
tante, Consumidores en Acción-
FACUA estima, tras analizar
28.000 facturas, que o cobrado
irregularmente polas eléctricas
aos usuarios domésticos poden

Os gobernos de Canarias, Baleares,
Andalucía e Estremadura obrigan as
compañías eléctricas a volver a facturar a
todos os seus clientes

Unión Fenosa comeza a devolver
parte do cobrado de máis

Sindicatos e cooperativas agrarias piden un “plan de choque” para o
leite. Sindicato Labrego, Unións Agrarias, Xóvenes Agricultores e a Asocia-

ción de Cooperativas Agrarias (Agaca) manifestaranse xuntos para reclamar

que Helena Espinosa, ministra de Medio Rural e Mariño, esixa actuacións na

UE que impidan a venda de leite por debaixo dos custes de produción. A

mobilización será o 23 de marzo, ante a delegación do goberno na Coruña.�

’’O reintegro aos clientes
farase con descontos nos
recibos posteriores”

PROTESTA CONTRA AS COMAPAÑÍAS ELÉCTRICAS

TRIBUNA �Xurxo González.

A negociación sobre o novo
modelo de financiamento au-
tonómico está paralizada e sen
perspectivas de resolución. O
debate encallou nos criterios
que fixarán o reparto dos fon-
dos das comunidades de ré-
xime común, é dicir, todas me-
nos Euskadi e Navarra. Non
obstante, os datos sobre a evo-
lución da economía en 2008
indican que son precisamente
estas últimas as que máis me-
dran. En concreto, Navarra fí-
xoo un 1,82 por cento, mentres
que a riqueza de Euskadi cre-

ceu un 1,79 por cento, notabel-
mente por riba do 1,15 por
cento da media estatal.

A recadación e xestión dos
recursos propios (no canto da
recadación por parte da Ad-
ministración central da maior
parte das taxas e posterior re-
distribución ás comunidades
autónomas), así como unha
maior capacidade normativa
no ámbito económico, poden
ser causas deste mellor com-
portamento. Non obstante,
máis importante que a canti-
dade de fondos dispoñíbeis é

o uso ao que se destinen.
O servizo de análise da Fun-

dación de Caixas de Aforros
afirma que “os maiores crece-
mentos rexistráronse nas auto-
nomías cunha estrutura secto-

rial máis equilibrada e diversifi-
cada”. O caso de Euskadi é ben
coñecido: unha industria, es-
pecialmente a do sector do
metal, competitiva en Europa e
no resto do mundo, apoiada
polos investimentos da Admi-
nistración en investigación e
desenvolvemento. O caso de
Navarra é semellante aínda
que menos divulgado: unha
comunidade de poboación re-
ducida (preto de 620.000 habi-
tantes) e que nos últimos 25
anos soubo aproveitar as po-
tencialidades dun territorio

axeitado para a agroindustria e
incentivar as tecnoloxías pun-
teiras, como por exemplo as re-
lacionadas coa enerxía eólica.

En calquera caso, as empre-
sas non se implantan ou xor-
den nestes territorios por políti-
cas fiscais agresivas das que
moitas veces son acusadas, se-
nón porque o ambiente é favo-
rábel para os negocios. Nisto
xoga un papel fundamental
que as súas administracións, de
signos políticos diferentes, no
canto de apostar pola constru-
ción, invisten en tecnoloxía.�

MÁIS FINANCIAMENTO OU MELLORES POLÍTICAS?

’’Os maiores crecementos
rexistráronse nas
autonomías cunha
estrutura sectorial máis
equilibrada e diversificada”

PACO VILABARROS
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Pensamos que un modelo eco-
nómico baseado na precarie-
dade, baixos salarios e escasa
produtividade está destinado ao
fracaso. Sempre haberá alguén
que o faga máis barato e en peo-
res condicións. Hai que aprovei-
tar a situación de crise para que
a saída da mesma sexa cun mo-
delo no que a innovación e o in-
vestimento produtivo xere em-
pregos estábeis e con dereitos.
Para iso hai que modificar a polí-
tica de formación, e nós consi-
deramos que hai que potenciar
a formación profesional. Por ou-
tra banda, non valen declara-
cións de intencións, temos que
ver que medidas leva a cabo o
novo goberno e que reposta lle
dá ás nosas propostas. Hai que
ter en conta que temos unha pa-
tronal que se ten revelado como
insolidaria e pouco imaxinativa.
Se as receitas para os males do
país son as de sempre, o despe-
dimento e a flexibilización do
mercado de traballo, quere dicir
que ou o sistema está máis en-
fermo do que pensabamos ou
que temos unha clase empresa-
rial que de emprendedores te-
ñen pouco e prefiren a especu-
lación e o diñeiro fácil a crear
empresas con futuro.
NNoo  ccoonnxxuunnttoo  ddoo  EEssttaaddoo  CCCCOOOO

Xurxo González
O día 14 de marzo pechouse o
9º Congreso do Sindicato Na-
cional de Comisións Obreiras
de Galicia. Xosé Manuel Sán-
chez Aguión (Boimorto, 1956)
foi elixido novo ecretario xeral, e
sucede a Xan María Castro nun
momento economicamente
difícil. Durante os tres días de
asemblea, foron numerosas as
autocríticas por parte dun sec-
tor dos delegados, que recla-
man máis contundencia nas
mensaxes e na mobilización de
CCOO. O novo secretario xeral é
partidario de esgotar as vías de
negociación e propón a uni-
dade sindical para facer unha
demostración de forza o pró-
ximo 1º de maio.
CCoommoo  vvaalloorraa  oo  rreessuullttaaddoo  ddaass
eelleecccciióónnss??
Houbo sorpresa. A alta partici-
pación significa que a maioría
dos cidadáns optaron con clari-
dade polo cambio na dirección
política do país e nós respectá-
molo. A relación que tivemos co
bipartito tivo altos e baixos, pero
valoramos como positivo o pro-
ceso iniciado de diálogo social,
xa que partía do respecto ás or-
ganizacións sindicais. Ao novo
goberno imos concederlle unha
marxe de tempo suficiente. Na

reunión con Núñez Feixoo as
tres centrais sindicais pedímos-
lle que manteña a Consellería de
Traballo co nivel de competen-
cias actual. Tamén lle pedimos
que respecte o acordado no diá-
logo social, aínda que haberá
que actualizar o Pacto de Com-
petitividade, especialmente no
que ten que ver co investimento
produtivo e as infraestruturas.
CCaalleess  ssoonn  aass  mmeeddiiddaass  qquuee  pprroo--
ppooññeenn??
Apostamos por un pacto galego
entre administración, sindicatos
e patronal onde a industria, a
economía, o emprego e a protec-
ción social sexan os elementos
centrais. Para iso pedimos que se
afonde no investimento público
e se garantan as liñas de financia-
mento a pequenas e medianas
empresas. Propoñemos ade-
mais que os traballadores de-
sempregados e sen prestacións
poidan percibir a Renda de Inte-
gración Social de Galicia (RISGA).
Ademais, débese impulsar a for-
mación para que as persoas que
perdan o seu traballo poidan ter
opción a outro canto antes.
IInnssiisstteenn  nnoo  ccaammbbiioo  ddee  mmooddeelloo
pprroodduuttiivvoo..  QQuuee  ooppiinnaann  ddee  qquuee
AAllbbeerrttee  NNúúññeezz  FFeeiixxoooo  aaffiirrmmaassee
qquuee  qquueerree  ddaarrllllee  uunn  nnoovvoo  ppuulloo  áá
ccoonnssttrruucciióónn  rreessiiddeenncciiaall??

ee  UUGGTT  nnoonn  ccoonnsseegguuiirroonn  cchheeggaarr
aa  aaccoorrddooss  ccooaa  ppaattrroonnaall..  HHaaii
ppoouuccaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  eennttóónn  eenn
GGaalliizzaa??
É moi difícil, pero queremos es-
gotar a vía da negociación.
Cando se constitúa o novo go-
berno imos achegarlle as nosas
propostas, se é posíbel de xeito
unitario co resto de centrais sin-
dicais. Na negociación dos con-
venios imos defender, de par-
tida, incrementos do 2 por cento
en salarios, porque é o que indi-
can os orzamentos xerais do Es-
tado e vén sendo a referencia
nos últimos anos. A partir de aí,
negociaremos aumentos liga-
dos á produtividade.
PPeerroo  aa  ppaattrroonnaall  iinnssiissttee  nnaa  ccoonn--
xxeellaacciióónn  ssaallaarriiaall..  EEssaa  mmeennssaaxxee
ppooddee  ccaallaarr  eenn  cceerrttooss  sseeccttoorreess  ssoo--
cciiaaiiss..  QQuuee  aarrgguummeennttooss  tteenn  vvooss--
tteeddee  aa  ffaavvoorr  ddoo  aauummeennttoo  ddooss
ssoollddooss??
Os salarios non son os responsá-
beis da crise. De feito, o con-
sumo do país está sostido polos
asalariados. Se reducen a súa ca-
pacidade de compra, os empre-
sarios tiran pedras contra o pro-
pio tellado. Ademais, os cadros
de persoal son os primeiros en
facer concesións se un aumento
salarial desmedido repercute na
viabilidade da empresa. Non

obstante, como receita xeral re-
sulta inaceptábel, e teremos que
estudar caso por caso. Aos tra-
balladores esíxennos esforzos,
pero non se nos ten en conta nas
grandes decisións estratéxicas.
En definitiva, non somos res-
ponsábeis da situación de crise.
AA  ccaammppaaññaa  ddoo  PPPP  eessttiivvoo  cceenn--
ttrraaddaa,,  eenn  cceerrttaa  mmeeddiiddaa,,  nnaa  eeccoo--
nnoommííaa..  QQuuee  mmaarrxxee  ddee  mmaannoobbrraa
ppeennssaa  qquuee  tteenn  aa  XXuunnttaa  ppaarraa  mmii--
ttiiggaarr  aa  ccrriissee??
Da campaña electoral non de-
ducimos que haxa unha aposta
seria en relación á crise econó-
mica. De feito foi lamentábel,
con moitos elementos demagó-
xicos que non responden á reali-
dade do país. Teríanos gustado
que o elemento central fosen as
máis de 35.000 familias que te-
ñen a todos os seus membros en
paro e sen ningunha prestación.
A Xunta ten recursos e compe-
tencias suficientes. Estamos
pendentes do novo modelo de
financiamento autonómico,
pero máis que a cantidade dos
fondos dispoñíbeis, o impor-
tante son as prioridades e ob-
xectivos. Deberían estar centra-
dos no mantemento do em-
prego, a promoción da econo-
mía produtiva, as infraestrutu-
ras e o acceso á vivenda.�

ANOSATERRA
19-25 DE MARZO DE 2009

A compravenda de vivendas novas en Galiza baixou en xaneiro un 40
por cento.Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o descenso respecto

ao mesmo mes do ano anterior foi máis acusado que no conxunto do Estado.

Non obstante, se se contan tamén as casas usadas, a caída foi do 32,5 por

cento, seis puntos menor que a media española.�

Xosé Manuel Sánchez Aguión, novo secretario xeral de CCOO de Galicia

‘A patronal tense revelado como insolidaria
e pouco imaxinativa’

IX CONGRESO DE CC OO DE GALICIA
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XXaann  MMaarrííaa  CCaassttrroo  ffiixxoo  uunnhhaa
aappeellaacciióónn  áá  uunniiddaaddee  ssiinnddiiccaall..
CCooiinncciiddee  ccoo  sseeuu  pprreeddeecceessoorr??
Totalmente. En Galiza hai tres
centrais que teñen políticas e
énfases distintos, pero é moito
máis o que no une que o que
nos separa. Sería difícil de en-
tender que, coa que está ca-
endo, os sindicatos de clase
non actuásemos de xeito coor-
dinado. Un bo punto de par-
tida sería celebrar xunto con
UGT e a CIG o primeiro de

maio. O obxectivo sería lanzar-
lle unha mensaxe ao conxunto
dos traballadores pero tamén
ao novo goberno, no sentido de
que terán que contar con nós
para saír desta situación.
NNoo  ccoonnggrreessoo,,  aallggúúnnss  ddeelleeggaaddooss
ddoo  sseeccttoorr  ccrrííttiiccoo  ffaallaarroonn  ddaa  eess--
ttrraatteexxiiaa  ddaa  CCIIGG,,  qquuee  pprreeffiirree  aa
mmoobbiilliizzaacciióónn  áá  nneeggoocciiaacciióónn,,  ee
aauummeennttaarroonn  oo  nnúúmmeerroo  ddee  ddee--
lleeggaaddooss  nnooss  úúllttiimmooss  aannooss..  ÉÉ  nnee--
cceessaarriiaa  mmááiiss  pprreessiióónn  ssoobbrree  aa
ppaattrroonnaall  ee  aa  aaddmmiinniissttrraacciióónn??

Non é certo que CCOO non
teña estado na mobilización. Al-
gúns compañeiros non están
conformes cos ritmos e as for-

mas, preferirían un ton máis ele-
vado, pero no que estamos to-
talmente de acordo é nos ob-
xectivos. Nós partimos da con-
vicción de que hai que esgotar
as vías de negociación. Nos últi-
mos meses, algúns medios de
comunicación que nos demo-
nizan cando convocamos folgas
xerais e cualifican os piquetes
case de grupos terroristas, recla-
man agora que os sindicatos se
mobilicen. Cando as ferramen-
tas do movemento sindical se

empregan como ferramenta de
confrontación política, temos
que ser prudentes. Cando con-
voquemos a folga farémolo con
todas as consecuencias, pero
para conseguir algo concreto,
non en abstracto.
OOss  ccaaddrrooss  ddee  ppeerrssooaall  ppaarreecceenn
bbaassttaannttee  ddeessmmoobbiilliizzaaddooss......
De momento non están esgota-
das todas as vías de diálogo, nin
a nivel confederal nin en Galiza.
Non obstante, a negociación
non vai nada ben. Quizais as

’’É difícil mobilizar cando
o que está en xogo non é
chegar a fin de mes, senón
ter traballo o mes que vén”

‘Que CCOO, CIG e UGT celebrasen unidos o 1º de maio sería unha mensaxe clara a
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Manuel Cao

Cunha maioría parlamentaria exigua e un apoio en
votos inferior á oposición, o PP e o seu líder en Gali-

cia enfrontan un período moi complicado no ámbito
económico e social. A crise avanza máis lentamente aquí
ca no resto do Estado pero require de medidas máis alá
de Audis e redución simbólica da burocracia, contando
cunha oposición que se albisca implacábel en pago á
gran cantidade de lixo esparexido en campaña. De pro-
ducirse, a busca do consenso tería que ser veraz pero a
rede mediática e os contraditorios lobbies que apadriña-
ron a Feij009 reclamarán a súa parte cando para un óso
hai cen cans e é moi difícil satisfacelos a todos. Na forma-
ción do goberno e no discurso de investidura veremos o
roteiro elixido.

Das propostas realizadas, a redución de burocracia é a
máis factíbel tanto por contentar os propios como por
desprenderse dos alleos e igual pode dicirse das rebaixas
de impostos nas que a Xunta ten limitada influencia. O
novo goberno vencellará o seu proxecto aos intereses do
PP en España esvaíndose as diferenzas que tivera Fraga
nas dúas primeiras lexislaturas. O modelo de constru-
ción, infraestruturas e burocracia manterase como nú-
cleo principal da acción de goberno, coincidindo co mo-
delo de medra española. Así, pode voltar o Plan Galicia e
reducírense as restricións á construción pero iniciativas
tipo Bantegal ou Plan Eólico poden sobrevivir con correc-
cións na implementación e xestión. 

A clave do éxito residirá só parcialmente no acerto das
medidas pois a dinámica da crise global co específico de
España será moito máis determinante nos datos de cre-
cemento, emprego e prezos. As previsións indican que os
indicadores terán peor evolución pois o endebedamento
e o desincentivo ao investimento son estruturais e deixan
sen efecto as medidas reactivadoras. Os cen días de graza
poden darlle paso a un aumento da conflitividade social
polo malestar dos mesmos colectivos que agora castiga-
ron o bipartito e mañá poden desgastar a Alberte Núñez
Feixóo. O PP capitalizou a crise e soubo chegar a ese elec-
torado volátil existindo problemáticas novas como a crí-
tica aos controis ambientais, a masculinización da po-
breza, a inseguridade e a criminalidade social, etc, que
ben axitados polo poderoso equipo mediático interior e
exterior pode dominar a axenda e a dinámica socioelec-
toral na lexislatura. 

Está por ver a profundidade do inevitábel axuste eco-
nómico e é de esperar que os axentes acorden estratexias
para que Galicia manteña sectores clave como a automo-
ción e un mínimo tecido industrial á parte das materias
primas e a especialización en servizos de escaso valor tec-
nolóxico. O modelo de crecemento até agora vixente non
ten futuro pois na construción existe exceso de solo e vi-
venda, nas infraestruturas os fondos da Unión Europea
caducan en 2013 e sobre a burocracia pende a espada de
Damocles da redución de ingresos e o aumento de auto-
nomía financeira para as comunidades autónomas.�

’’
A NOVA XUNTA 
DIANTE DA CRISE

’’Se reducen a capacidade
de compra dos
traballadores, os
empresarios tiran pedras
contra o propio tellado”

’’Aos traballadores
esíxennos esforzos, pero
non se nos ten en conta
nas grandes decisións”

condicións estean xa creadas
para unha gran mobilización,
pero hai que ter en conta que
aos traballadores cústalles ir á
folga, porque lles afecta no seu

salario, e máis cando o pro-
blema non é só chegar a fin de
mes, senón manter o posto o
mes seguinte. Nesta situación
temos que actuar con moita
responsabilidade.
AAllggúúnnss  ddooss  ddeelleeggaaddooss  nnoo  ccoonn--
ggrreessoo  ssiinnaallaarroonn  qquuee  aa  iimmaaxxee  ddee
CCCCOOOO  eessttáá  ddaannaaddaa..  CCooiinncciiddee
ccoonn  eessttaa  aapprreecciiaacciióónn??
Penso que non é peor que a do
movemento sindical no seu
conxunto. A afiliación en Es-
paña está por debaixo do que

sería desexábel. Os traballado-
res esixen moito dos sindica-
tos, pero non se implican. É co-
mún que consideren que a súa
responsabilidade acaba cando
votan nas eleccións sindicais.
Nós queremos cambiar esa
imaxe, para iso imos pegarnos
máis ao terreo e procuraremos
estreitar a relación cos traballa-
dores para convencelos de que
o seu compromiso e afiliación
ás organizacións sindicais lles
son útiles.�

’’Os que nos demonizan
cando facemos piquetes
agora reclaman que nos
mobilicemos”

ensaxe clara ao novo goberno’

O modelo de construción,
infraestruturas
e burocracia manterase
como núcleo principal
da acción de goberno”

’’
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CAMPIÓN GALEGO. Corrían os pri-
meiros meses daquel cru ano
de 1939, no que aínda se escoi-
taban os derradeiros estalidos
dos combates e principiaba un-
ha longa posguerra, pero como
se di sempre “fútbol é fútbol” e
daquela tamén. Entre febreiro e
marzo de 1939 disputábase un-
ha especie de campionato gale-
go, cando xa toda a zona norte e
oeste do Estado estaba baixo
dominio franquista. Do torneo
galego debía saír o representan-
te da nosa terra na denominada
“Copa de S.E. o Xeneralísimo”.
Tan só a xogan dous equipos o
Rácing de Ferrol e o Deportivo
da Coruña, ao mellor de catro
partidos. Os departamentais
amosan a súa superioridade so-
bre os herculinos aos que de-
rrotan nos tres primeiros en-
contros por 3-0, 2-1 e 3-0. O
cuarto acaba con empate sen
goles e o Ferrol proclámase
campión galego.

Cando toda España estaba
feita cascallos e as feridas aber-
tas anunciaban unha prolonga-
da cicatriz, iniciábase aquel pe-
culiar torneo, no que non figu-
raba ningún dos “grandes”, xa
que os seus estadios foran utili-
zados coma campos de con-
centración e quedaran reduci-
dos a escombros. Tan só os
equipos das zonas norte e oeste
estaban en condicións de com-
petir. O Rácing de Ferrol queda
exento dos oitavos de final e xo-
ga directamente a seguinte fase.
O cadro departamental acada
un fito ao derrotar por 3-1 a Real
Sociedade no “Inferniño” e lo-
gra unha igualada sen goles no

Sandra Mosquera, campioa de
España junior de campo a través.
A atleta viguesa Sandra Mosquera

vense de proclamar campioa de Es-

paña junior de Campo a Través, no

encontro celebrado en Murcia. A

brillante actuación dos corredores

galegos completouse coa medalla

de bronce absoluta por equipos

acadada polos homes, entre os que

destacou o quinto posto logrado

por Lolo Pernas.�

por 1-2 o cadro vasco no estadio
de Lasesarre. O rival, aparente-
mente frouxo, contaba nas súas
filas con antigos xogadores do
Athletic de Bilbao, entre eles o
goleador e internacional Bata,
autor dos dous goles do equipo
da marxe esquerda do Goierri. �

Antonio Cendán
A recente eliminación do Rá-
cing de Ferrol da 'Copa Federa-
ción' por parte do Raio Valleca-
no B despois de perder por 0-2
no Estadio da Malata evitou o
que puido ser un fito histórico
para o cadro departamental.
Chegar á final desta competi-
ción estatal, reservada aos equi-
pos modestos, coincidiría co 70
aniversario da única final que
xogou o equipo verde e branco
na súa historia.

En 1939, coa Guerra Civil re-
matada de a pouco, o combi-
nado do norte de Galicia dispu-
tou a súa primeira final de Co-
pa, que non estivo exenta de
paradoxos e anécdotas. A prin-
cipal era que  Franco era segui-
dor da escuadra galega. Nas ba-
rrocas verbas do mítico Matías
Prats senior “nacía un novo fút-
bol e con el un novo torneo, a
Copa do Xeneralísimo”, nova
denominación que adquiría a
competición máis antiga do
fútbol estatal. Tamén era a se-
gunda vez que un equipo gale-
go accedía a unha final de copa.
A primeira fora na “prehistoria”
do balompé, en 1908, cando o
antecesor do Celta, o Vigo
Sporting, perdía 2-1 co Madrid.
E por se fose pouco, aquela ta-
mén era a segunda ocasión na
que un cadro da categoría de
prata chegaba a final. Tan só
catro anos antes, en 1935, o Sa-
badell obtivera a mesma sorte
que o Rácing de Ferrol e por se
fosen poucas curiosidades e
casualidades, o gañador das
dúas edicións fora o mesmo, o
Sevilla FC.

O cadro departamental,
un clásico da segunda na posguerra,
cumpre 90 anos de historia

vello estadio de Atocha. Nas se-
mifinais, o seu rival sería o Oria-
mendi de Barakaldo. O partido
de ida, xogado en Ferrol, deixa
algunhas dúbidas despois de
empatar a un gol. Pero no en-
contro de volta, os galegos amo-
san a súa superioridade e baten

A 70 anos da final de Copa
que xogou o Rácing de Ferrol

HISTORIA DO FÚTBOL

’’A copa comeza a chamarse
do Xeneralísimo e algúns
campos foran usados,
pouco antes, como campos
de concentración”

A pesar de que se xogaba nunhas

circunstancias lutuosas, pero qui-

zais polo desexo momentáneo de

esquecer, en Galicia esperta un

grande interese este partido. Non

faltan as conxeturas sobre a pre-

senza do cadro departamental na-

quela final, relacionadas todas coa

suposta, e nunca demostrada,

adulteración do torneo para que

chegasen ao partido cumio. Se-

gundo algúns cronistas da época,

ao parecer, o ditador manifestara a

súa ilusión  de entregarlle o trofeo

na súa honra ao equipo da cidade

que o vira nacer, pero as intencións

do xeneral frústranse. Un experi-

mentado e poderoso Sevilla endó-

salle media ducia de goles aos ga-

legos que perden por 6-2 no vello

estadio de Montjuich ante 60.000

afeccionados. Os tantos ferroláns

foran marcados por Silvosa. O seu

gardameta, o mítico húngaro Al-

berty, que estivera chamado a ser

sucesor de Zamora no Real Ma-

drid, non está no seu mellor mo-

mento e os Caliche, Bartolí, Lelé e

Portugués, entre outros teñen que

conformarse cun subcampionato

que sabe a pouco, aínda que na-

quel entón supoñía o maior éxito

do fútbol galego na súa historia. 

O cadro ferrolán estaba cha-

mado a ser un dos clásicos da Se-

gunda División en plena posgue-

rra e quedaría co mel nos beizos

da máxima categoría en 1951-52.

En 1969-70 acada os cuartos de fi-

nal da Copa, pero comezaba a

súa decadencia, que duraría pre-

to de 30 anos, até 2000 que retor-

naba a categoría de prata que al-

ternaría coa Segunda B. Con todo,

non puido poñerlle a guinda aos

seus 90 anos de historia cunha

nova final, que xa se resiste máis

de sete décadas.�

Franco e a final ante o Sevilla

Plantel do Rácing de Ferrol en 2009.
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Antonio Cendán
Hai algo máis dunha década en-
traban en funcionamento as Es-
colas Deportivas de Chantada.
O seu obxectivo era o de ofertar
un servizo público que se en-
contraba desatendido, ademais
de achegar a todos os sectores
sociais, dende mozos até a xente
maior, ás prácticas deportivas.
Con todo, estas non eran as súas
únicas finalidades, senón que
primaba a formación integral
dos rapaces, promocionando
unha correcta e sá utilización do
lecer, así como a difusión de há-
bitos saudábeis, segundo sinala
o responsábel destes centros, Il-
defonso Piñeiro.

DEPORTES.23.ANOSATERRA
19-25 DE MARZO DE 2009

Nas escolas deportivas
chantadinas cada rapaz pode
escoller tres deportes e o 85
por cento dos mozos elixen
máis dunha práctica deporti-
va. Así mesmo, desde Chanta-
da coordínase o deporte esco-
lar da zona Sur-Occidental de
Lugo. Nel toman parte 500 ra-
paces divididos en 50 equipos
de fútbol sala. Así mesmo,
dende o concello chantadino,
en colaboración coa Dirección
Xeral para o Deporte, coordí-
nanse outras modalidades de-
portivas entre as que se encon-
tran patinaxe artístico, bád-
minton e baloncesto.

Na presente temporada

2008-09 incrementouse o nú-
mero de inscritos, así coma o
de deportes ofertados até un
total de 23, facilitando a parti-
cipación de xente sen recur-
sos, pretendendo facer a tra-
vés del un servizo de utilidade
pública, sen ningún tipo de
exclusións. Do mesmo xeito,
tamén se pretende potenciar
o deporte feminino co propó-
sito de promover a igualdade
entre sexos. A promoción
destas prácticas é posíbel po-
la participación de sete profe-
sores contratados polo con-
cello.

Nestas Escolas inscribíronse
na temporada 2007-08 preto de
mil persoas, mentres que du-
rante o verán, xullo-agosto 2008,
a cifra de matriculados foi de
800, o que ven a amosar a popu-
laridade acadada.�

A regata Thall Ships sairá de Vi-
go. O vindeiro 3 de maio a regata de

veleiros de época Thall Ships sairá

do porto de Vigo para percorrer 700

millas polo Atlántico Norte. Dende o

30 de abril e até a xornada de parti-

da na cidade olívica celebraranse

actos de benvida, recepción e loxís-

tica que acompañará aos partici-

pantes. Para este evento o Concello

vigués ten prevista a contratación

de 100 voluntarios.�

Teñen case mil persoas inscritas
e o 85% escollen máis de un deporte

PRÁCTICAS DE BASE

As escolas pioneiras de Chantada

A partir da categoría cadete,

14-16 anos, os alumnos nutren

distintos equipos da zona, fa-

cendo así a función de canteira.

O éxito da iniciativa ven avalia-

do pola presenza de varios de-

portistas de alto nivel en distin-

tas formacións, salientando o

baloncestista, Fran Vázquez.

Os deportes cun maior nú-

mero de xente nova inscrita

son o fútbol sala e fútbol 11-7,

tenis, bádminton e bailes de sa-

lón, mentres que os adultos de-

cántanse maioritariamente por

tenis e ximnasia para adultos.   

A colaboración cos equipos

federados tamén se enmarca

dentro da actuación destes

centros, aínda que as prácticas

deportivas que se levan nelas

pretenden ser complementa-

rias, xa que o deporte de alta

competición non está aconse-

llado para toda a poboación.�

Función
de canteira
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O autor xaponés de
maior proxección
internacional esti-
vo en Compostela

a semana pasada para recoller
o premio San Clemente e pre-
sentar o seu último libro, Do
que estou a falar cando falo de
correr, a segunda das súas
obras traducidas ao galego
despois de Tras o solpor, am-
bas en Galaxia. 

Haruki Murakami é un dos
poucos escritores que se poden
gabar de ter unha lexión de se-
guidores en todo o mundo que
o adoran como se se tratase
dunha estrela da música pop.
En troques, o establishmentli-
terario do seu país –incluído o
Nobel Kenzaburo Oé– detés-
tao, acusándoo de traizoar a
esencia literaria do Xapón en
favor dun estilo cosmopolita
que –segundo eles– banaliza o
herdo da literatura patria. En
realidade, o de Murakami
constitúe un exemplo de como
un autor procedente da “peri-
feria” literaria debe enfrontarse
con severas acusacións de de-
sarraigocando trata de abrirse
camiño nun contexto interna-
cional sen utilizar o exotismo
como argumento para defen-
der a súa identidade. Porque na
súa narrativa, sendo irrebati-
belmente xaponesa, non exis-
ten os elementos folclóricos
–cerimonias do té, casas de
bambú, o código de honor dos
samurai…– que se esperan
dun escritor nipón. Pola con-
tra, o retrato que amosa do seu
país responde máis ben á en-
crucillada cultural na que está
inmerso. Os seus homoxenei-
zados escenarios son os gran-
des centros comerciais ou os
bares onde se escoitan os últi-
mos éxitos do rock americano.
Mais tamén reflicten os gran-
des dilemas da cultura xapone-
sa: a loita entre o individualis-
mo e o cego respecto á xerar-
quía, o abalar das novas xera-
cións entre o cansazo e a rebel-
día, o paradoxo dunha socieda-
de que se ergue como gran po-
tencia innovadora no tecnoló-
xico mais que segue ancorada
en valores persoais anquilosa-
dos. Nese contexto, o indivi-
dualismo de Murakami

Haruki Murakami: ‘Cando escribes debes e
LITERATURA XAPONESA EN GALEGO

>>>
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entre o persoal e o colectivo,
entre o que me pertence exclu-
sivamente como individuo e o
que procede da comunidade,
da herdanza que todos recibi-
mos como membros dunha
sociedade determinada.
VVoosstteeddee  ddeesseennvvoollvvee  uunn  ggrraann
ttrraabbaalllloo  ccoommoo  ttrraadduuttoorr..  NNoonn
ccrree  qquuee  hhaaii  eelleemmeennttooss  qquuee  ssee
ppeerrddeenn  ccaannddoo  ssee  vveerrttee  uunnhhaa
nnoovveellaa  aa  oouuttrraa  lliinngguuaa??  NNoo  sseeuu
ccaassoo,,  ppoorr  eexxeemmpplloo,,  nnoonn  eexxiisstteenn
ppaarrttiiccuullaarriiddaaddeess  ddaa  ccuullttuurraa  xxaa--
ppoonneessaa  qquuee  uunn  lleeccttoorr  oocccciiddeenn--
ttaall  nnoonn  sseerráá  qquueenn  ddee  eenntteennddeerr??
O principal é que exista amor
pola linguaxe e amor pola obra
que se está a traducir. Se falla
algún destes elementos a tra-
dución non funcionará. O cer-
to é que rara vez releo ningun-
ha das miñas novelas, mais si
lin algunhas das traducións
que se fan ao inglés. E unha das
cousas que máis me fixeron
gozar foi a distancia lingüística
que existía co orixinal ao tem-
po que se preservaba o espírito
da obra. Na maioría dos casos,
as traducións estaban tan ben
conseguidas que logrei lelas
con gran deleite. 
VVoosstteeddee  éé  uunn  ddooss  ppoouuccooss  aauuttoo--
rreess  xxaappoonneesseess  ccaappaacceess  ddee  ppoo--
ññeerr  ddee  aaccoorrddoo  aa  aaffeecccciioonnaaddooss
ddoo  mmuunnddoo  eenntteeiirroo,,  ppoolloo  qquuee  éé
ccuuaalliiffiiccaaddoo  ddee  aauuttoorr  gglloobbaall..
QQuuee  ccrree  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  iissoo??
Nunca entendín moi ben a pa-
labra global, referíndonos á in-
terdependencia que existe en-
tre as diversas partes do mun-
do prefiro a palabra reciproci-
dade. Vivín en moitos países
diferentes e iso permíteme es-
tar persuadido de que, na ac-
tualidade, o intercambio entre
culturas é un dos retos máis
importantes que temos ante
nós. Supoño que a universali-
dade da recepción das miñas
novelas se debe a que posúo
un mundo propio, profundo e
rico, e a que os lectores tamén
posúen un mundo de seu,
igualmente profundo e rico. E
existe algo en común, algo que
participa da mesma natureza
no noso interior, independen-
temente do lugar onde viva-
mos e da cultura onde medrá-
semos. Nesas historias, atopa-
mos un mundo común no que
podemos descubrir todo iso
que compartimos: ese mundo
é a literatura.�

máis interesantes os persona-
xes que se afastan do grupo, os
que viven as súas vidas lonxe
dos paradigmas que crea a so-
ciedade. Nese sentido, sinto
unha innegábel simpatía por
eles. De facto, o que a min me
gustaría ser é un escritor que
fai as cousas dun xeito comple-
tamente distinto ao resto dos
escritores.
AA  ssúúaa  rreeiivviinnddiiccaacciióónn  ddoo  iinnddiivvii--
dduuaalliissmmoo  éé  ttaamméénn  ppoollííttiiccaa??
En Xapón é moi difícil estar só,
é unha sociedade extremada-
mente colectiva baseada nun-
ha fantasía: ‘canto máis duro
traballes, máis rico chegarás a
ser’. A min sempre me gustou a
soidade e nunca aceptei esa
fantasía, opino que é moi peri-
gosa e que ás persoas deben ter
maior liberdade para elixir o
seu camiño. Así que marchei
de Toquio para vivir en Europa
e nos Estados Unidos, socieda-
des onde o individuo ten máis
oportunidades. Non obstante,
a miña reivindicación do indi-
vidualismo só ten unha lectura
política: os seres humanos de-
ben enfrontarse en demasia-
das ocasións a determinadas
forzas –o que chamamos o ‘sis-
tema’– que atentan contra a
súa dignidade. Debemos recu-
perar o decoro persoal e recor-
darlles a esas forzas que son os
individuos os que crean o siste-
ma e non ao revés. 
AAss  ssúúaass  nnoovveellaass  ––aa  eexxcceeppcciióónn
ddee  NNoorrwweeggiiaann  WWoooodd––  eessttáánn
aammbbiieennttaaddaass  nnuunnhhaa  aattmmoossffee--
rraa  oonníírriiccaa,,  ccaassee  mmááxxiiccaa  qquuee,,
nnoonn  eemmbbaarrggaannttee,,  nnoonn  rreennuunn--
cciiaa  aa  eexxpplloorraarr  aallggúúnnss  tteemmaass  ddaa
iiddeennttiiddaaddee  ccoolleeccttiivvaa  xxaappoonneessaa..
Norwegian Wood foi un expe-
rimento. Quería probarme a
min mesmo que era capaz de
escribir unha novela completa
nun estilo realista. E iso serviu-
me, posteriormente, para ga-
ñar confianza nas miñas pro-
pias capacidades como escri-
tor. Mais non estou interesado
en absoluto nese tipo de escri-
ta. Para min, escribir é unha
forma de soñar esperto, un
modo de explorar o meu sub-
consciente. Podo seguir escri-
bindo hoxe o soño que deixei
onte sen rematar, e iso é algo
que habitualmente non se po-
de facer na vida cotiá. Non obs-
tante, procuro que nas miñas
novelas haxa certa harmonía

gosa da súa mente. Se un non
se achega a esa zona, as histo-
rias que escribirá serán aburri-
das e pouco inspiradas. Pero se
se achega demasiado corre o
risco de consumirse. Por iso é
fundamental manterse san e
facer unha vida controlada:
para poder mergullarse nese
ámbito sombrizo da propia
personalidade e poder volver á
superficie. Cando era propie-
tario dun club de jazz en To-
quio, facía unha intensa vida
nocturna, bebía e fumaba
moito e durmía pouco. Non
creo que fose quen de me en-
frontar coas pantasmas inte-
riores que esperta a escritura
naquelas condicións. Creo que
é preciso equilibrar o intelec-
tual e o físico.
OOss  ppeerrssoonnaaxxeess  ddaass  ssúúaass  nnoovvee--
llaass  ttaamméénn  ssoonn  sseerreess  ssoolliittaarriiooss,,
aaddooiittaann  rreexxeeiittaarr  oo  ppaappeell  qquuee  aa
ssoocciieeddaaddee  lllleess  aaddxxuuddiiccaa..
En xeral, os meus protagonis-
tas non pertencen a ningunha
organización colectiva, son
xente moi individualista. Mais
non son coma min, o único
que teñen en común comigo é
que lles gusta a soidade. Claro
que, literariamente, son moito

lévao cara a unha rebeldía
que se expresa en actitudes de
rexeitamento de toda autorida-
de estabelecida. Actitudes que,
en Occidente, poden parecer
inocentes e mesmo triviais, pe-
ro que no Xapón –un país onde
a familia, o Estado e mesmo a
empresa onde se traballa exer-
cen unha gran presión sobre a
vida privada– manteñen un
gran valor de transgresión. 

CCoorrrreerr  ee  eessccrriibbiirr  ssoonn  aaccttiivviiddaa--
ddeess  mmooii  ssoolliittaarriiaass..  HHaaii  aallgguunnhhaa
rreellaacciióónn  eennttrree  aass  ddúúaass  ccoouussaass??
Si, definitivamente. Son fillo
único, crecín sendo un neno
moi solitario e afíxenme a estar
só. A maioría das persoas non
soportan a falta de compañía,
mais eu síntome cómodo es-
tando só. O que ocorre é que
levo casado dende hai case co-
renta anos e é moi difícil estar
só cando estas casado [risas].
Correr e escribir son dúas acti-
vidades que me permiten a
soidade. Quizais ese sexa todo
o segredo.
DDoo  qquuee  eessttoouu  aa  ffaallaarr  ccaannddoo  ffaalloo
ddee  ccoorrrreerr sseemmeellllaa  ttrraattaarr  mmááiiss
ssoobbrree  aa  ssúúaa  aaccttiittuuddee  aannttee  aa  vviiddaa
qquuee  ssoobbrree  oo  ddeeppoorrttee  ddee  ccoorrrreerr..
EErraa  eessee  oo  sseeuu  oobbxxeeccttiivvoo??
Empecei a correr ao mesmo
tempo que iniciaba a miña ca-
rreira como escritor e dende
entón pregúntome a min mes-
mo por que me decidín por
ese deporte e non por outro.
Por que comezou a miña exis-
tencia como autor literario ao
mesmo tempo que comecei a
correr? Penso que é porque
correr me axuda a meditar,
mais non son unha persoa
moi reflexiva, no sentido de
que só son capaz de compren-
der as cousas de xeito comple-
to cando as escribo. De modo
que me puxen a escribir sobre
correr e decateime de que es-
taba a escribir sobre o oficio de
escribir.
NNoo  lliibbrroo  vvoosstteeddee  ffaallaa  ddaa  lliitteerraa--
ttuurraa  ccoommoo  dduunn  ttrraabbaalllloo  ffííssiiccoo
mmááiiss  qquuee  iinntteelleeccttuuaall..  
Algúns artistas pensan que o
traballo físico non é importan-
te, pero para min resulta indis-
pensábel ter unha boa forma
para escribir. Cando un autor
escribe unha historia debe en-
frontarse cun veleno que ten
dentro, con algo que reside
nalgunha parte escura e peri-

CULTURA.25.

debes enfrontarte ao veleno que tes dentro’

ANOSATERRA
19-25 DE MARZO DE 2009

A lenda dun
rebelde contra
a tradición
Como todo autor de culto que
se prece, Murakami posúe un-
ha lenda que case todos os se-
guidores coñecen tan ben co-
ma as súas obras. A biografía
fala dun autor que se rebela
contra a tradición –“gústame
Tanizaki, mais non Kawabata
nin Mishima”, declara– debi-
do a que seus pais eran ambos
profesores de literatura xapo-
nesa. En consecuencia, dirixe a
súa mirada cara á novela deci-
monónica –“especialmente a
rusa, o meu ídolo é Dostoievs-
ki”– e aos autores norteameri-
canos, dos cales traduciu a va-
rios ao xaponés –Carver, Salin-
ger, Scott Fitgerald… Despois
de cursar estudos de literatura
nunha das mellores universi-
dades de Toquio, probou sorte
como propietario dun club de
jazz e cultivou a vida bohemia
até os trinta anos. Nesa altura,
vendo un partido de béisbol,
decidiu escribir unha novela,
Escoitade o canto do vento. O
camiño do éxito comezou co
premio ao mellor debutante
do ano e axiña sería marxinado
polos círculos literarios do Xa-
pón. “É complicado sobrevivir
neses ambientes cando es di-
ferente do resto. Vivo comple-
tamente á marxe do establish-
mentliterario xaponés: eu non
lles gusto a eles e eles non me
gustan a min”. Murakami
abandonou Xapón e viviu en
diferentes lugares de Europa e
de Estados Unidos até que,
despois do terremoto que
arrasou Kyoto, a súa cidade
natal, volveu preocupado polo
destino dos seus concidadáns. 

Moitos dos elementos des-
ta biografía case feita á medida
para un escritor rebelde apare-
cen en Do que estou a falar
cando falo de correr, aínda que
o libro se centra máis nun te-
ma recorrente na súa obra: a
conciencia do efémero da vida
e a sensación de perda que
provoca. Un libro, daquela,
distinto, mais con profundos
vínculos co resto da súa obra. E
da súa lenda.�

’’O que me gustaría ser é
un escritor que fai as cousas
dun xeito completamente
distinto ao resto
dos escritores”

’’Xapón é unha sociedade
baseada nunha fantasía:
‘canto máis duro traballes,
máis rico chegarás a ser’”

’’O intercambio entre
culturas é un dos retos
máis importantes
que temos ante nós”

>>>
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Rubén Coca 
‘A música é un acto
libre e persoal
pero non debe ser
gratuíta’

M.B.
A faceta máis coñecida de Ru-
bén Coca (Ferrol, 1977) quizás
sexa a de guionista e director de
curtametraxes, pola que ten dú-
as nominacións nos Mestre Ma-
teo.Pero o certo é que Coca ex-
plorou tamén a súa creatividade
no eido musical co grupo Quant.
TTrraass  vvaarriiooss  EEppss,,  aa  bbaannddaa  ppuubblliiccaa
oo  pprriimmeeiirroo  lloonnggaa  dduurraacciióónn..  QQuuee
vvaaii  ttooppaarr  oo  ppúúbblliiccoo??
Dámoslle unha volta ao noso
son pero sen perder a esencia
de Quant: cancións frescas e
pop. O disco está composto por
14 temas, cunha versión e com-
posicións propias. 
CCaannddoo  ssee  pprreesseennttaa  eenn  ddiirreeccttoo??
Levamos todo o inverno facen-
do temas cos que prepararemos
unha nova gravación. Tamén
traballamos na xira de verán. 
CCaannddoo  ffaallaa  ddee  nnoovvaa  ggrraavvaacciióónn
rreeffíírreessee  aa  qquuee  pprroonnttoo  ssaaccaarráánn
uunn  nnoovvoo  ddiissccoo??
Haberá sorpresas (ri). Cando o
grupo compón cancións non
ten en mente o formato. Así
que tanto pode ser unha ma-
queta como un disco. Agora es-
tamos centrados na elabora-
ción dun videoclip e no directo.
AAppoossttaann  ppoollaa  ddeessccaarrggaa  ggrraattuuííttaa
ee  ppoollaa  vveennddaa  ccoommeerrcciiaall..
Pensamos que a música é un
acto libre e persoal, e como tal
debe ser accesíbel a todo o
mundo. Con todo, non somos
partidarios de que sexa total-
mente gratuíta. 
QQuuee  ppaassaa  eenn  FFeerrrroolltteerrrraa  ccoo  ppoopp,,
qquuee  mmeeddrraa  eexxppoonneenncciiaallmmeennttee
oo  nnúúmmeerroo  ddee  bbaannddaass??
Con toda a música en xeral. Hai
moita tradición de grupos, sa-
las e locais de ensaio, quizais
polo noso afastamento. Tive-
mos tamén moitos referentes
como Andrés do Barro ou Los
Limones. Cada pouco tempo
saen novas bandas pero eu vé-
xoo como algo natural.�

Hai cen anos finaba, en Vigo, o
recoñecido filántropo García
Barbón. Con tal motivo, cele-
brouse en Verín, a súa vila na-
tal, unha sinxela homenaxe.

Desde antes da súa volta de
Cuba, Barbón xa se tiña preo-
cupado polo desenvolvemen-
to da súa vila, contribuíndo
economicamente na realiza-
ción de diversos estudos sobre
o paso do ferrocarril pola zona.
Asemade, arranxou a igrexa
parroquial e a súa contorna, er-
gueulle a torre do reloxo e do-
touna dun magnífico órgao.
Tamén se rematou á súa conta
a emblemática ermida dos Re-
medios e construíu un colexio
de nenos que sería rexentado
polos Irmáns de LaSalle até os
pasados anos sesenta. 

Mais, García Barbón, alén
de sobrancear como un gran
benefactor dos pobres, actuou
como un eficaz empresario do
seu tempo ao comezar a ex-
plotar as augas de Cabreiroá,
construíndo un balneario, un-
ha planta de embotellado e un
magnífico hotel, ao que acudí-
an cada verán as elites dos
conserveiros e empresarios
(Echegaray, Curvera…) da ría
viguesa e numerosos políticos,
militares e epíscopos de sona. 

Para facilitar a expansión do
balneario creou unha empresa
de ómnibus, construíu un
tranvía, fundou unha empresa
de electricidade (que posibili-
tou que Pacheco botase cine en
Verín a comezos de maio do
1905) e encheu as rúas e estra-
das de Verín de árbores que
atenuasen as fortes calores do
estío tamagano: A idea era cre-
ar unha vila termal semellante
a Vichi ou a outras de Europa.
Mais, cando anunciou a insta-
lación dun banco de crédito
agrícola para rematar cos usu-
reiros locais, a súa vida come-
zou a perigar na vila ao recibir
ameazas e ver como cada noite
mans anónimas pinchaban as
árbores plantadas.

Entón, sen deixar de acudir,
de cando en vez, a Verín, mu-
dou a súa residencia para Vi-
go, onde, ademais de contar
con amigos empresarios, tiña
un maior campo de expansión
para os negocios. E foi en Vigo
onde abríu a rúa que leva o seu
nome, construíu a Escola de
Artes y Oficios, axudou con

cartos aos salesianos, á Socie-
dade de Agricultores de Teis, á
Casa da Caridade, ao Conce-
llo, aos asilos e hospitais… E
tamén mercou o derruido tea-
tro Rosalía de Castro para evi-
tar que se instalasen nel uns
grandes almacéns (Simeón) e
que seguise a ser un centro de
cultura.

FILLO NATURAL E NENO EMIGRANTE.
García Barbón Sola era fillo
natural dun asturiano nego-
ciante, que ademais ostentaba
cargos públicos en Verín. A
súa nai, filla dun empregado
do comercio do pai. Para des-
facerse do neno, optaron por
mandalo a Cuba cun seu tío

solteiro e, no trance de conse-
guir os papeis para a marcha,
bautízano e recoñéceno, xa
con dez anos. Na Habana fai
estudos mercantís e ao morrer
o seu tío herda toda a súa for-
tuna que, basicamente, con-
sistía en accións de bancos, de
varias compañías de ferroca-
rril, de barcos e de empresas
azucareiras e de transporte.

Este masón, de alcume
‘Candás’ en honra da vila do
seu pai, foi tildado de negreiro,
en diversas ocasións e medios
públicos de comunicación,
sen que, polo momento e en
base á documentación que re-
cibimos de Cuba, poidamos
defender tal tese pois, ade-
mais, na época de Barbón, na
illa xa estaba abolida a escravi-
tude. O que si cabe falar sobre
o seu labor na Habana é da súa
participación como socio do
Centro Galego e na directiva
da Sociedade de Beneficencia
dos Naturais de Galicia.

Porén, o máis chamativo é o
feito negacionista actual que
practican determinadas em-
presas e entidades sobre a figu-
ra de Barbón. Ao se celebrar no
2006 o centenario da funda-
ción de Cabreiroá, a empresa
da Coruña que rexenta hoxe as
instalacións, anunciou unha
homenaxe ao fundador e actos
para dar a coñecer a súa figura
que ao fin recaerían, sen saber-
mos porqué, na figura de Ra-
món y Cajal, que a cambio da
análise que fixo da auga, viviu
de moca no balneario unha
boa tempada. Pola súa parte, a
Caixa de Vigo non só obvia to-
do tipo de alusións ao prócer,
senón que  teima en denomi-
nar o centro cultural “García
Barbón” co nome da entidade.
Paradoxalmente, por atavismo
ou costume e por térenlle asig-
nado un neonome tan longo,
as xentes de Vigo aínda seguen
a utilizar, na maioría, a deno-
minación de sempre.

García Barbón tivo un ente-
rro multitudinario e ocupa un
impresionante mausoleo en
Pereiró. A súa estatua xa foi mu-
dada dúas veces de ubicación
na cidade olívica, pero neste di-
vertimento oficial que se pode-
ría chamar “marear o prócer”,
aínda lle gaña Verín pois xa leva
catro ubicacións distintas: Sit
transit gloria mundis.�

GARCÍA BARBÓN, CONTROVERSIAS
NO CENTENARIO DO SEU PASAMENTO

TRIBUNA �Xerardo Dasairas.

Sepelio de García Barbón en Vigo.

’’Cando anunciou a criación
dun banco de crédito
agrícola para rematar cos
usureiros, a súa vida
comezou a perigar en Verín”

’’Cabreiroá,na vez  de
homenaxear o seu creador,
lembra a Ramón y Cajal
que nada tivo que ver coas
augas nin co balneario”
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Gonzalo Vilas

Cada semana hai á nosa disposi-

ción un bó número de espectácu-

los moi divertidos, pensados para

a xente máis nova.

Hoxe dámosche unha pequena

guía dos que podes ver nestes

sete días nos escenarios galegos.

Continúa e remata hoxe o comic-parodia

da mítica película Casablanca.
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Segunda e última entrega deste

clásico do cine de todas as épocas,

na particular versión do noso

debuxante de garda,

ANOSATERRA
18-25 DE MARZO DE 2009
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Neste barullo de letras están ocultos seis nomes de actores e direc-

tores do cine norteamericano. A descubrilos!

Mostra a este rato a maneira de

chegar ao queixo...
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An Alfaya 

NNo 19 de marzo conver-
xen dúas celebracións

na mesma data, Día de San
Xosé e Día do Pai, e inda-
gando descubro dúas curio-
sidades. A primeira refírese á
orixe do emprego de Pepe
como substitutivo de Xosé
ou Xose. Polo visto, San Xo-
sé, pai non biolóxico de Xe-
sús, senón Pai Putativo
(P.P.) por repetición e uso
das dúas letras, evolucionou
a Pepe. Non sei se a achega
ten moita base, mais como
asunto anecdótico quedo
con ela para posteriores
consultas. Iso si, asómbra-
me comprobar o progresis-
tas que eran daquela nos
asuntos da bioloxía e das re-
lacións familiares, tendo en
conta que a igrexa actual se-
gue pouco evolucionada, e
anda ás voltas con temas
ancorados nas antípodas,
do mesmo xeito que algún
partido político. En canto á
segunda curiosidade, infór-
mome de que a celebración
do Día do Pai procede de
Washington en 1910, par-
tindo da proposta dunha
muller, Smart Dood, co ga-
llo de valorar o traballo dos
pais na sociedade, e en es-
pecial daqueles que debían
asumir o rol de nais, mais a
súa iniciativa caeu no es-
quecemento. Posterior-
mente foi retomada por un
home, Harri C. Meek en
1915, que relanza a idea, se
ben non será ata 1972 cando
tome corpo e se estenda ata
o continente europeo e se
asente. Curiosidades para
un 19 de marzo onde os ra-
paces e rapazas felicitarán
aos seus pais ao amparo de
San Xosé obreiro, coa triste
contradición de que moitos
deles, obreiros non hai tan-
to, baixo os auspicios da cri-
se, deben vivir na súa nova
condición de desemprega-
dos baixo o amparo do paro
obreiro.�

19 DE MARZO

A celebración
do Día do Pai
procede de
Washington
en 1910”

’’

Arrolos e rodas.

Autoras:  Begoña Varela Vázquez

(recompilación dos textos)

Noemí López (ilustracións)  

Editorial: Everest Galicia. Col. Ler é vivir

Interesante proposta de recuperación
de textos populares que nos achega a
editorial Everest Galicia. Trátase dunha
serie de álbums ilustrados nos que hai
unha recompilación dos textos que,
dende sempre, significaron os primeiros
contactos dos máis cativos coa literatura
de tradición oral. Así, os catro volumes
que xa están editados, abranguen

dende trobalinguasou mentiras ata a ini-
ciación nos xogos cantados coma nas
pandas.  Arrolos e rodas é un elo perfecto
de transmisión das primeiras cantigas
que supoñen as cancións de berce nese
espazo íntimo, case máxico, que com-
parten pais e fillos na hora de durmilos.
O feito de abandonar o mundo real para
internarse no onírico guiados a través
do pausado ritmo, da lene entoación de
verbas que acariñan os oídos e abren as
portas do sono, axuda a crear un vínculo
de afectos e emocións entre o adulto e o
meniño. Por outra banda, as cancións de
roda, ao ser un xogo compartido, permi-

tiranlles
aos nenos
ampliar as
súas rela-
cións cos
demais.
As expre-

sivas ilustracións de Noemí López son
un magnífico complemento plástico,
pois  plasman pictoricamente momen-
tos dunha gran sensibilidade e tenrura
que envolven a todos os personaxes,
dotándoos de vida que o prelector
axiña capta.�

Alba Piñeiro

Sons tradicionais

Solucións aos
pasatempos:
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Imos ao Teatro!
Polgariño & Cía 
Polgariño é un personaxe, apa-
rentemente feble e pequeno,
pero que é quen de arrepoñerse
a calquera dificultade. Creado
por Perrault, foi o héroe de moi-
tas xeracións de lectores. Repre-
sentada polo grupo Artello Alla
Scala 3:5. Podemos velo este sá-
bado, en Viveiro.

Valentino Rufini e Âkil Pilla-
bán, de viaxe a Milán (e van
sen un can)
Século XVIII.Italia. O cabaleiro Va-
lentino Rufini de regreo á súa
casa en Milán é abandoado polo
seu criado, que lle marcha cos
cartos. O sábado e o domingo,
en Santiago, polo grupo Talía.

Zapatos
Esta obra de Caramuxo Teatro
conta todas esas historias que le-
ban dentro os zapatos que xa
non teñen dono. É unha obra
pensada especialmente para os
bebés, cunha historia moi simple
e visual. O domingo en Ames.

Sen título 4x8x6
Unha obra que xunta as mario-

netas, a acción de pintar en di-
recto, a informática, o vídeo, a
poesía e a música dunha forma
sutil, sinxela e divertida. Polos
Monicreques de Kukas, en Pon-
tevedra este domingo e o luns.

Boas Noites
Qué pasa con eses medos que
temos ás veces pola noite? O

grupo Berrobambán explícao
con boa e divertida música, este
domingo en Narón.

Rei, rei?
Por qué os merlos disque cantan
así, nos seus niños?. MTíteres co
grupo  Fantoches Baj, este do-
mingo n’A Coruña.  

Os Tres Mosqueteiros
Unha compañía checa, Alfa Pil-
sen, representa con bonecos
esta obra clásica da literatura.
Este sábado en Ourense.

Bicharada
Obra sobre os bichiños que po-
demos atopar no campo, polo
grupo Berrobambán. En Muros,
este sábado.
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tarefa que remataba no intre no
que lle puña punto e final e só in-
fluía posteriormente como
punto de referencia para volver
empezar, como xa dixen. Sen
querelo, os meus inicios litera-
rios foron exitosos. Especial-
mente Non hai misericordiaco-
locoume nunha posición ines-
perada. Non sabía que facer na-
quel momento pero preferín ser
fiel aos meus desexos e non con-
verterme nun escritor propia-
mente dito. Por suposto que me
interesa escribir pero é só unha
parte do meu interese cultural.
Gústame editar, facer perfor-
mances,relacionarme coa arte
de moitos xeitos. Se tivese que
definirme penso que eu son algo
así como unha mestura de acti-
vista cultural e axente artístico.
VVoosstteeddee  vviivvee  eenn  GGrraann  BBrreettaaññaa,,
ddeessttiinnoo  ddee  ppaarrttee  ddaa  nnoovvaa  eemmiiggrraa--
cciióónn  ggaalleeggaa..  QQuuee  ddiiffeerreennzzaass  hhaaii
ccoonn  aaqquueelloouuttrraa  qquuee  cchheeggoouu  aalláá
hhaaii  5500  aannooss??
Esa, a primeira vaga de emigra-
ción, xa case non existe. A maio-
ría retornou a Galiza e os fillos
que alá quedaron están perfec-
tamente integrados na poli-
morfa cultura británica. Agora
hai outra, de persoas xa nacidas
durante a autonomía, cons-
cientes da súa galeguidade, ca-
riñosos coa lingua, moi prepa-
rados pero igualmente arrastra-
dos na maré de présa dos tem-
pos de hoxe que fai moi difícil
calquera intento de organiza-
ción cultural colectiva.
AAssíí  qquuee  nnoonn  ppooddeemmooss  ffaallaarr  ddee
““bbaarrrriiooss  ggaalleeggooss””..
É mellor falar de propostas ga-
legas en Gran Bretaña que
triunfan entre calquera tipo de
público se encontran o equili-
brio entre calidade e interese.
Eu estiven na xira de Fran Pérez
NARF e foi un éxito malia can-
tar en galego. Eu non promovo
cultura galega, ese é un trazo
que levo na miña identidade e
nótase. Perciben os demais ese
substrato de estranxeiro.
VVoosstteeddee  mmaarrcchhoouu  ppaarraa  IInnggllaattee--
rrrraa  ppoorrqquuee  aalláá  éé  mmááiiss  ffáácciill  aaddii--
ccaarrssee  aa  iissoo??
Recoñezo que puiden facer o
mesmo cando vivía en Galiza.
Creamos Edicións Positivas ou o
grupo Os Quinindiolas,por po-
ñer dous exemplos. Daquela a
autonomía comezaba e había
que “crear” cultura galega. Era-
mos moi poucos e rapidamente
se podía un “profesionalizar”.
Todo iso cambiou pero penso
que o panorama cultural se
pode reducir a un circuíto insti-
tucional e a outro autoxestio-
nado, por exemplo o move-
mento okupa. En Gran Bretaña
hai moitos circuítos e a maioría
deles non son profesionais.�

ado á súa vez n’O corazón da es-
curidade, a novela de Joseph
Conrad. É un río que lembra a
Mark Twain e a Jack London.
En realidade, a propia novela de
río é xa un subxénero tan asen-
tado que me foi perfecto para
simbolizar a viaxe iniciática e a
busca dunha oportunidade dos
seus protagonistas.
VVoosstteeddee  eessccrriibbiiuu  cciinnccoo  lliibbrrooss  eenn
2200  aannooss..  OO  úúllttiimmoo  aanntteess  ddeessttee  ddaa--
ttaabbaa  ddoo  11999999..
Teño problemas para concibir a
miña relación coa literatura
como unha carreira literaria.
Cada libro acabou sendo unha
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ddiittoo  qquuee  eell  qquueerreerrííaa  eessccrriibbiirr
ccoommoo  RRoobbeerrtt  LLoouuiiss  SStteevveennssoonn
ppeerroo  qquuee  nnoonn  ppooddííaa  ppoorrqquuee  xxaa
ppaassaarraann  110000  aannooss  ppoorr  rriibbaa  ddeell..
En efecto, non podemos evitar
dar algo novo. Aínda que eu
quixera escribir como os nove-
listas de aventuras do século
XIX, dentro de min está o tempo
que vivo e todas as referencias
culturais e persoais de hoxe en
día. Ademais, conscientemente
o autor é tamén explorador so-
bre a narrativa de aventuras. As
preguntas que fago deixan a
miña propia pegada e permiten
unha segunda lectura, máis alá
das continxencias do que se
conta no libro.
AAoo  iinniicciiaarr  oo  lliibbrroo  oo  lleeccttoorr  ppooddee
ppeennssaarr  qquuee  eessttáá  nnoo  ooeessttee  nnoorrtteeaa--
mmeerriiccaannoo  ppeerroo  ddeessppooiiss  ppaarreeccee
ttrraassllaaddaaddoo  aaoo  AAmmaazzoonnaass..
Xustamente, quixen crear un
espazo que fose mestura entre o
Mississippi e o Amazonas. Era
un paso máis na amálgama de
referencias populares que to-
dos gardamos no maxín e na re-
tina. Necesitaba achegar o lec-
tor ao meu universo e por iso
empreguei tópicos e imaxes
que nos fosen familiares. Hai re-
ferencias directas (e non sem-
pre buscadas) a películas como
A misión, A illa do Doutor Mo-
reau ou Apocalypse Now,base-

César Lorenzo Gil
Marcos Canosa [FOTOGRAFÍA]

Case dez anos despois da súa úl-
tima novela, Xelís de Toro (San-
tiago, 1962) presenta Riofero
(Xerais), un libro que o seu pro-
pio autor encadra no subxénero
de “remontada dun río” e que
propón aventura e personaxes
atormentados.
RRiiooffeerroo  éé  uunnhhaa  nnoovveellaa  eessccuurraa
ddeessddee  aa  iilluussttrraacciióónn  ddaa  ccaappaa..
É certo que o río é escuro, que a
viaxe é tenebrosa, que moitos
dos pensamentos e experien-
cias dos personaxes son som-
brizos. Pero na construción da
obra non quixen que todo fose
lusco-fusco. Hai tamén luces,
raiolas de futuro. Gustoume
introducir cambios de ritmo
que sorprendan o lector, que
talvez esperaba unha narra-
ción máis monolítica.
CCaannddoo  ssee  rreemmaattaa  aa  lleeccttuurraa,,  uunn
tteenn  aa  sseennssaacciióónn  ddee  aaccaabbaarr  ddee  lleerr
ssóó  uunn  ffrraaggmmeennttoo  ddaass  vviiddaass  dduunnss
ppeerrssoonnaaxxeess  cchheeooss  ddee  hhiissttoorriiaass..
SSeegguurroo  qquuee  ffiixxoo  ffiicchhaass  ddeelleess,,  ccoonn
bbiiooggrraaffííaass  mmooii  ddeettaallllaaddaass..
Escribín Rioferodun xeito dife-
rente ás miñas anteriores nove-
las. Quixen escribir un libro o
máis tradicional posíbel, cin-
xirme ao paradigma da novela
de aventuras. Fíxeno como ma-
neira de estudar que é o que

prende un lector a unha obra
por simple lecer, por diversión.
Iso levoume a depurar o estilo, a
ensaiar moitas veces as frases, os
parágrafos, as escenas. Respectei
escrupulosamente os lindes en-
tre presentación, nó e desenlace
e construín demoradamente os
personaxes. Non cheguei a fa-
cerlles fichas pero case. Quería
debuxalos dun modo complexo
que me valese para darlles un
gran poder na trama.
EEnn  cceerrttoo  xxeeiittoo,,  RRiiooffeerroo  rreeccoorrddaa
oo  sseeuu  pprriimmeeiirroo  lliibbrroo,,  SSeeiiss  ccoorr--
ddaass  ee  uunn  ccoorraazzóónn,, iinnssccrriittoo  nnaa
nnoovveellaa  nneeggrraa  ccoonn  ttooqquuee  ddee  hhuu--
mmoorr..  ÉÉ  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  vvooss--
tteeddee  oo  xxéénneerroo??
Depende. As miñas motiva-
cións literarias normalmente es-
tán definidas polos anteriores li-
bros que escribín. Esta novela
procede de Terminal.Cando es-
cribín aquela obra quixen explo-
rar os límites, os arrabaldos da li-
teratura. Superei a convención
expresiva da palabra e incluín
fotografías e outros recursos.
Agora, como se viñese rebotado
deses muros, quixen ir na pro-
cura do centro da literatura, o
cerne da narración. Desde o
punto de vista do escritor, este é
un ensaio literario sobre a litera-
tura feita para entreter.
SSuussoo  ddee  TToorroo,,  sseeuu  iirrmmáánn,,  ddeeiixxoouu

’’Se tivese que definirme
penso que son algo como
unha mestura de activista
cultural e axente artístico”

Xelís de Toro, escritor

‘Fixen
unha viaxe
ao centro
da literatura’

? UERE SABER MÁIS?
Páxina web do libro:
laboratoro.net/riofero
Descarga da banda sonora:
aregueifanetlabel.blogspot.com/2
009/02/xelis-de-toro-riofero-2009
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escribe o conxunto. Inclusive
unha das series (a que ten a
Pastorita como personaxe, si-
naladamente) está disposta de
xeito secuencial ou como elos
que nos lembran (ademais de
aflorarnos a sensibilidade) que
ese macrotexto tamén hai que
telo en conta.

Nas Viaxes do corazón trá-
tase de constatar como cada
día contén, mesmo podiamos
dicir que está repleto, de ins-
tantes tremendamen-
te literarios, tanto na
actitude, como na
esencia ou na con-
templación. Noutrora
quizá xulgariamos es-
te tipo de literatura
como reivindicación
do cotián, e abofé que
non sería mentir, mais
si obviar o esencial: o
rescate do feito litera-
rio non pretende ficar na su-
blimación do cotián senón
enaltecer a raíz da literatura.
Unha literatura que aquí se
nos manifesta como prosas
fundamentalmente reflexivas
mais ás veces moi poéticas. Li-
teratura para amantes da lite-
ratura espida, da literatura que
non precisa camuflaxe aven-
turesca. Unha literatura que
actualiza o anecdótico, que se
reconforta nel e o fai universal.
Unha literatura de cores e de
sabores e de melancolías. Un-
ha literatura de lembranzas,

crítica
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Dicía Georges Bataille que a li-
teratura ou é esencial ou non é.
Lembro esta sentenza cada vez
que reflexiono sobre as Viaxes
do corazón. Subtitulado como
Diario ínfimo,
o que é unha
arte de avisar o
lector, xa non
da calidade,
pois resultaría
presuntuoso
por parte do
autor, mais si
da cualidade
pois contén fundamentalmen-
te exercicios literarios que ten-
den a se concentrar en poucas
liñas. É, pois, outro libro adscri-
bíbel á emerxente Literatura
Mínima, que vén sendo a de
máxima actualidade por ser a
máis vangardista. O que non
deixa de ser curioso, pois tráta-
se, a de García Trigo, dun tipo
de literatura moi antiga, que
comunmente foi abeirado ás
marxes do feito literario excep-
cional, aínda que estas Viaxes
do corazón nos levan directa-
mente á orixe do feito literario
propiamente dito. 

A sociedade actual afíxose a
desfrutar o feito literario vesti-
do de aventura, por exemplo, e
de tanto facelo corre o perigo
de confundir aventura con lite-
ratura ou como mínimo de res-
trinxir o dominio do feito litera-
rio de xeito terriblemente em-
pobrecedor. García Trigo des-
viste case por completo o dis-
curso desta práctica. Existe un-
ha base narrativa dupla, pois
dunha banda as anotacións
que lemos teñen vida propia e,
á vez, funcionan fractalmente
como parte do macrotexto que

Agora que tan de moda anda a
literatura breve e ata hiperbre-
ve, non está de máis que se
lembre que esta tendencia da
escrita leva dado entre nós no-
tables froitos dende hai lustros.

Cando en 1995 Xavier Lama
gañaba o Pre-
mio Álvaro Cun-
queiro de Narra-
tiva –por certo,
defuntado de
morte matada
para mágoa de
todos os galegos
e particular vergonza de vigue-
ses e mindonienses, que o deixa-
ron ir por inanición– ficou claro
que aquela vella fórmula das
semblanzas que tan ben ensaia-
ra o xenial escritor que daba no-
me ao galardón atopara un dig-
no seguidor na voz doutro lu-
cense, por máis sinais guntinés,
que ofrecía no seu Os morado-
res da nadavinte e oito retratos
breves doutros tantos persona-
xes suxestivamente fantaseados.

Beireando o que os clásicos
teñen denominado facecias
–aínda que descargadas do hu-
mor máis ou menos hilarante
que estas amosan en tantas
ocasións–, as concentradas his-
torias de Lama constitúen un
exemplar exercicio de aproxi-
mación biográfica ás singulares
xeiras de emblemáticos perso-
naxes nos que o insólito, o inu-
sual ou desusado goberna un-
has vidas en todo momento
presididas polo anticonvencio-
nalismo e por veces tamén por
certo pouso marxinal.

O repregamento metalitera-
rio dos que viven creando

Rexina Vega

É luns. A profesora de lingua
e literatura volve ao traballo

cunha mestura de cansazo e te-
mor. Nada máis entrar algúns
colegas achéganse a comentar o
sucedido. Nas súas palabras hai
tristeza e tamén, tamén, unha
forzada compaixón, un subte-
rráneo alivio. A profesora come-
za a confirmar os seus temores.
Soa o timbre. Camiño á aula, a
súa ollada bate con compañei-
ros que, ese día, resplandecen.
Aqueles que tanto se indigna-
ron, que elevaron a voz en todos
os claustros, son felices hoxe. A
sociedade deulles a razón, pen-
san. Co corazón cada vez máis
amargurado a profesora entra
na clase. Procura a expresión
nas caras dos rapaces, incita ao
debate. Unha parte, substancial,
recibe o cambio como unha li-
beración. Os alumnos que pro-
veñen de colexios privados sen-
ten refrendadas as ideas que son
dos seus pais; aqueles que estu-
dan con desgana coidan que a
súa vida escolar se simplifica.
Con todo, unha parte, tamén
importante, pensa que non, que
hai algo profundamente errado
na maneira na que a nosa socie-
dade trata a lingua propia. Estes
rebélanse e discuten. A profeso-
ra sorpréndese e sente unha te-
nue esperanza. Alivio, alegría,
moderada tristeza, desinterese,
rabia... A profesora repasa as re-
accións, as olladas e as palabras
e  sabe que o camiño que lle
queda por andar, os argumen-
tos cos que debe convencer e se-
ducir, son  a partir de agora máis
incertos; que a planta que pare-
cía agradecer os tantariñantes
coidados da Institución, está
agora danada. Unha xeada no
intre menos oportuno. Os froi-
tos amerados. E sabe que, a par-
tir deste luns, ela, o seu labor,
conta menos, e que, por iso
mesmo, terá que esforzarse  en
explicar mellor –e de xeito dife-
rente–  o valor do seu traballo.�

EXPECTANTE
AMARGURA

’’

NARRATIVA.

Literatura
da vida diaria
e do esencial

Viaxes do corazón
AAuuttoorr::  Xosé Manuel García Trigo.

EEddiittaa::Galaxia.

’’Terá que esforzarse 
en explicar mellor

–e de xeito diferente– 
o valor do seu
traballo”

nada somos sen o pasado.
Unha literatura de soños e de
libros, pois non son poucas as
ocasións nas que se fai refe-
rencia a textos e autores. He-
mingway, Gide, Cioran, Yeats,
Tolstoi, Valle Inclán, Cunquei-
ro… o libro xa se enceta preci-
samente cunha referencia a
Hemingway.

Esta sorte de hedra verbal
recende a confesión íntima e
paixonal, e desde ela, como

desde poucos lugares,
permítesenos o acce-
so ao misterio maior
da literatura, non
aquel no que o aven-
tureiro atopa o Graal,
senón o feito literario
que se atopa nos re-
cunchos dos días, co-
mo Xosé Lois García,
en forma poética,
achara nas súas Ka-

lendas. O verde frescor, desta
hedra verbal que dicimos,
non só nos reconcilia coa lite-
ratura pura, senón que tamén
nos aproxima, de maneira
moi efectiva, a figura do escri-
tor, levándonos da man até as
residencias secretas da litera-
tura, que finalmente non es-
tán tan apartadas como se cre.

Logo dos Extintos básicos
(1998) e do máis recente Reser-
va especial (2004),eis unha no-
va oportunidade de desfrutar
con García Trigo.�

X.M. Eyré

’’É unha
literatura
que actualiza
o anecdótico
e faino
universal”

LIBRARÍAS CONSULTADAS:Cartabón (Vigo);Couceiro (A Coruña);Michelena (Pontevedra);Pedreira (Santiago);Torga (Ourense);

Central Libreira (Ferrol); Andel (Vigo); Escolma (O Carballiño); Sisargas (A Coruña).

Os moradores da nada
AAuuttoorr::  Xavier Lama.

EEddiittaa::Galaxia, 1995.

LIBROSDEFONDO.

Os retratos
imaxinarios
de Xavier Lama

Xose Manuel G. Trigo asinando exemplares do seu libro durante a presentación.

>>>
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“Non é que lle ocorran a cada-
quén as cousas segundo un
destino, senón que cadaquén
os interpreta, se ten forza, dis-
poñéndoas nun sentido, isto é,
un destino”. Este apuntamen-
to de xaneiro de 1948 que po-
demos ler no diario de Cesare
Pavese (O oficio de vivir, Gala-
xia) resulta unha clave inevitá-
bel cando nos enfrontamos á
tarefa de comprender a súa lí-
rica. O autor que –como dicía
Italo Calvino– pretendía que
“toda vivencia se convertese
en conciencia” conseguiu
cambiar o rumbo da poesía
italiana cunha obra breve,
mais tan singular que é case
imposíbel atoparlle antece-
dentes. Sobre un tras-
fondo de remanentes
románticos finisecu-
lares, Pavese adopta
unha nova visión fun-
damentada no seu
particular concepto
de mito: unha revela-
ción de carácter per-
soal –unha especie de
manifestación do pri-
mixenio da historia de
cada individuo– a par-
tir da cal é posíbel re-
encontrar a concien-
cia de si mesmo e dos
outros. A infancia é o
período no que o primeiro en-
contro coas cousas permite
experiencias insólitas que
constrúen os mitos persoais e
que condicionan o coñece-
mento posterior da realidade. 

Na poesía do propio Pave-
se –como podemos compro-

CULTURA.33.

quiméricas obras maxis-
trais ou textos secretos e decote
póstumos, o desencanto coa
orde establecida, a ironía como
perspectiva necesaria dende a
que afrontar o pasar
dos días, a reflexión e a
praxe sobre os nebo-
entos lindes do real e o
ficcional, a aposta po-
los amores imposibles
e considerados social-
mente transgresores
ou a práctica de oficios
escuros ou nada fre-
cuentes son outros
tantos temas maiores
abordados nestes rela-
tos, onde é imposible
non sentir o engado
das fantasías eróticas
dun Piero di Martini, a angustia
vital e sempre dramática dunha
Eleanor McKein, a pavura ante
a magna obra do poeta enterra-
dor Mário Ferreira do Couto, a
témera perplexidade de Dimitri
Krasnoiev, catador de velenos
do tsar Iván, ou o transreal con-
vivio do pictórico e o desexado

ANOSATERRA
19-25 DE MARZO DE 2009

CONTADELIBROS.
O galego de porta fóra

Letras galegas. Explicadas (de
1962 a 1980) en Triunfoe nou-
tras revistas de fóra de Galicia,

de Xesús Alon-
so Montero,
recolle os arti-
gos que o pro-
fesor deixou
publicados
durante o

franquismo e a transición
sobre a situación da lingua e li-
teratura. En moitas ocasións,
os textos explican conceptos
básicos de ideoloxía galeguista
ou atenden ás características
culturais propias; noutras, a
reflexión é máis concreta e re-
lacionada coa época na que
escribe. Edita Xerais.

Homenaxe a Jares

Xerais edita Educación e paz III.
Literatura galega pola paz, coor-
dinado por Xesús R. Jares. 15

narradores e
15 poetas es-
criben textos
sobre a
relación entre
a non violen-
cia e o proce-
so de

aprendizaxe desde unha óptica
literaria. O proxecto de
Educadores pola paz serviu de
testamento editorial de Jares.

Rivas actual e Rivas clásico

Manuel Rivas presenta A
corpo aberto. Unha ollada ‘in-
die’ do local universal.Trátase
dunha recolleita de textos xor-

nalísticos
publicados,
principalmen-
te, en El País.
Tamén se re-
edita En
salvaxe com-
paña,novela
do 1993 que
agora apare-
ce revisada

polo autor. Maxia cotiá e épica
sobre a propia identidade. Edi-
ta Xerais ambos os títulos.�

de Günter Wiegele, por amen-
tar só algunhas das memora-
bles estampas de Lama.

Historias todas elas nas que
se dispara coa aceirada frecha

do traxicómico, onde
o amarguexo e o fel
mouro son habelen-
ciosamente contrape-
sados por un humor
acedo que nos defron-
ta cunha percepción
do (ir)real da que
aprendemos por con-
traste.
Porque talvez esta gale-
ría onírica de Xavier La-
ma sexa o único espello
posible para compren-
dermos que en nós hai
outrosque nos cohabi-

tan e que a Nada e o Todo son o
verso e o anverso dunha única e
mesma realidade na que todos
somos Os moradores da nada,
un Destino de empirismos e so-
ños millenta con enigmas tan
velaiñamente doces coma per-
versamente crueis.�

Armando Requeixo

bar neste pequeno volume
que contén todos os seus poe-
mas, a excepción dos conti-
dos en Lavorare stanca– esta
percepción do espazo mítico
materialízase na creación dun
universo cheo de atavismos
procedentes da herdanza re-
cibida do mundo campesiño.
Ese mundo –malia o diverso
dos temas tratados– está sem-
pre presente nestes poemas e
permite fulgurantes ilumina-
cións sobre a supervivencia
do primitivo na conciencia
moderna. 

Compre salientar que o te-
ma esencial de Pavese é a acia-
ga incapacidade do ser huma-
no de acadar a felicidade, a im-

potencia dos seus es-
forzos. Mais ese fatalis-
mo adquire diversas
modulacións nos dis-
tintos poemas. Nun
primeiro grupo, escri-
to dende 1930 até me-
diados da década de
1940, opta por unha
poesía narrativa, de
linguaxe espida e sim-
ple, de ritmo cotián,
poboada de persona-
xes procedentes do
mundo de labregos,
obreiros, prostitutas,
borrachos e parados

que poboaban as rúas da in-
dustriosa e industrial Turín: a
contraimaxe da grandilocuen-
te Italia fascista. Mais non hai
que confundir a súa sinxeleza
coa debilidade da poesía social
que só pretende “deixar teste-
muño” dun estado de

A libraría Couceiro fai 40 anos.Fora en 1969 cando Xesús Couceiro abriu

un pequeno negocio na compostelá Rúa de San Pedro. A libraría Couceiro

foi un dos motores da venda do libro en galego e portugués, e tamén en li-

bro antigo. Logo de ter dúas sedes no Ensanche, en xullo do 2007 inaugurou

un novo local de catro plantas, restaurado polo arquitecto Iago Seara, na Pra-

za de Cervantes. Ademais dunha planta enteira dedicada ao libro galego,

outra ao libro do ocasión, outra a libro antigo e obradoiro de encadernación,

e un acolledor soto para a literatura infantil, segue a ser unha referencia na ci-

dade santiaguesa como lugar de encontro e debate, onde teñen lugar diver-

sas presentacións. Na imaxe, Pablo Couceiro�

’’As
concentradas
historias
de Lama
constitúen
unha
aproximación
a singulares
personaxes”

A
.G

.N
.

Xavier Lama.  PEPE FERRÍN / A.G.N.

>>>

Poesías do desamor
AAuuttoorr::  Cesare Pavese.

TTrraadduucciióónn::  Moisés Barcia.

EEddiittaa::Rinoceronte.

POESÍA.

Entre a vida
e o poema

Cesare Pavese.  

>>>

’’Pavese escribe
versos que
condensan
coa máxima
intensidade a
perplexidade
ante
o misterio
do outro”
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Baldo Ramos, IX Premio de Poesía
Fiz Vergara Vilariño. O xurado,

composto por X.A. Neira Cruz, Lucía

Aldao, Pilar Pallarés, Xermán Arias e

María Casar, destacou a "reflexión

profunda sobre o sentido da poesía

como canle para entender a vida" de

Palabras para un baleiro, de Baldo Ra-

mos (Celanova, 1971), e definiuno

como "un achegamento existencia-

lista, case filosófico, na procura dun-

ha expresión alén da propia poesía".

O Premio está dotado con 6.000 eu-

ros e a publicación en Espiral Maior.�

clásica, incluíndo, por suposto,
á propia identidade artística.
Como se reflicte tanto eclecticis-
mo neste disco de debut, aínda
é prematuro avaliar.

De momento salienta a súa
estratéxica ubicación no con-
texto da formación que lidera,
na que a batería condiciona o
discurso do cuarteto, ao tempo
que permanece discreta, cal
guía que tracexa o ritmo e
compás dos nove temas do
disco. Ademais de baterista,
Lucía Martínez é compositora,
e como tal amosa unha ampli-
tude de rexistros patente na to-
talidade do repertorio gravado.
Comeza con brío, a un ritmo
frenético Perto do 177 Rúa de
Moreira, Porto, e logo dunha
conclusión do máis brusca, es-
tablece un contraste nunha
composición tan lírica como o
seu propio título, Meu sonho
d´ouro;é o momento para de-
gustar unha música propia de
salón, grazas á ensamblaxe es-
tablecida entre o pianista –Pe-
dro Neves– e o saxo –João Pe-
dro Brandão– da súa forma-
ción estábel, mentres que a
propia Lucía segue a marcar o
ritmo, cunha técnica que evi-
dencia a súa carencia de subti-
lidade, cualidade tan ha-

forma coma a tonalidade dos
seus poemas –empregando
agora un verso curto que indica
urxencia, dirixíndose a unha
enigmática segunda persoa,
zumegando un lirismo doen-
te– para crear un gran mosaico
telúrico no que a intimidade se
amosa a través dunha paisaxe
case mitolóxica, insólita para
expresar os máis recónditos
sentimentos: “Estaba fría a te-
rra/ baixo pobre ceo/ estaba
inmóbil e sumida/ nun torpe
sono/ coma quen xa non so-
fre./ Tamén o xeo era doce/ no
corazón profundo”. 

A culminación desta nova
perspectiva agónica da dialéc-
tica entre o amor e a morte al-
cánzase nos seus últimos poe-
mas, os contidos en Virá a mor-
te e terá os teus ollos, publicado
postumamente e inspirados
no seu amor pola actriz ameri-
cana Constance Dowling. Aquí
o fatalismo si se expresa nun
profundo estupor pola incapa-
cidade para comunicarse
(“…Os teus ollos/ serán unha
palabra inútil,/ un berro cala-

cousas. Baixo a súa apa-
rente humildade, cada un des-
tes poemas contribúe a crear
un tecido de xustaposicións
–cuíñas/mar, campo/cidade,
traballo/lecer– que ofrece re-
lampos dunha grandeza supe-
rior: a da identidade que se for-
xa a medida que se descobre o
mundo, dende a percepción
que nos indica o que hai alén
dos sucesos máis banais. As ni-
miedades que constrúen a mo-
notonía da existencia adquiren
un peso simbólico no que que-
da atrapada a vida, coa súa
contraditoria promesa de es-
plendor –este é o único paraí-
so– e de consunción –tamén
nós deixaremos de existir. Estes
poemas facúltannos –malia o
ton sombrizo adoptado por Pa-
vese– a captar unha fraxilidade
íntima que propicia a empatía
con eses seres miserábeis que
tratan de atopar un sitio no
mundo: a súa dor é a nosa, a
súa alegría perténcenos.

A partir de A terra e a morte
(1946), non embargante, Pave-
se cambia radicalmente tanto a

do, un silencio”), para consu-
mar a paixón amorosa. Son
versos que condensan coa má-
xima intensidade a perplexida-
de ante o misterio do outro,
ante a soidade fundamental
que nos marca. 

Este libriño, na súa brevi-
dade –apenas cen páxinas–,
ofrécenos a oportunidade de
reencontrarnos cun poeta
sempre incisivo e ferinte, ca-
paz de sorprender pola súa
capacidade para mergullarse
no mundo ao tempo que
mantiña unha actitude con-
templativa. Nalgúns casos po-
de irritarnos a súa insistencia
en determinadas imaxes ou a
súa falta de humor. Mais per-
manece o sentimento de estar
ante un autor que logra situar-
se no punto exacto da vida on-
de comeza o poema.�

Manuel Xestoso

Non estamos afeitos a contem-
plar entre os nosos músicos de
jazza unha muller, e menos co-
mo batería. Por conseguinte, e
pola sólida formación que amo-
sa Lucía Martí-
nez, procede
saudar con ledi-
cia a esta nova
incorporación
neste panorama a cada máis
asentado. Lucía é unha xoven
música viguesa, descuberta na
súa propia cidade no marco do
Festival ‘Imaxina Sons’ (2008),
que mantén acesa a condición
de alumna receptiva ás máis di-
versas manifestacións musicais,
e que van da tradicional ata a

crítica

CONTADELIBROS.
Misterios medievais

Toxosoutos publica dous novos
títulos da súa colección
‘Trivium’. Bruxos e astrólogos
da Inquisición de Galicia e o
famoso libro de San Cibrán,de

Bernardo
Barreiro de W.,
chega en edi-
ción de Clodio
González Pé-
rez. O texto
orixinal é do
século XIX.
O castelo de

Outes e os monu-
mentos medievais do Barbanza,
de Xesús Antonio Gulías Lamas,
analiza a historia desta fortaleza
e tamén explica que outras
construcións da Idade Media se
poden visitar na zona.

Narrando Auria

Marcos Valcárcel escribiu His-
toria de Ourense,un breve
achegamento cronolóxico á ci-
dade do Miño. Os textos, divul-

gativos e moi
resumidos,
acompáñanse
con fotografías
de cada unha
das épocas da
vella
poboación,

primeiro estabelecemento ro-
mano e máis tarde sé
episcopal. Edita Xerais.

Un faro romano aínda vivo

Breve historia da Torre de
Hércules,de Mª Dolores Barral
é unha guía ilustrada para com-
prender o pasado e o presente
do que se considera único faro
romano que segue activo e en

servizo. O libro
acompáñase
con
recreacións
gráficas do as-
pecto que a to-

rre puido ter na Idade Antiga e
na era medieval. Asemade, xun-
to co relato histórico aparecen
as dúas lendas sobre a súa
fundación. Edita Embora. �

MÚSICA.

Jazzibérico
desde Galiza

Soños e delirios
AAuuttoorr::    Lucía Martínez Cuarteto.

EEddiittaa::Nuba Records / Karonte.

www.lucimartinez.com

Constance Dowking con Cesare Pavese.

>>>

Lucía Martínez.

>>>
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do sur, pois tamén dá en esta-
blecer empatía coas esencias
do jazz-flamenco, nas que
adoece dunha sólida base rít-
mica tan consubstan-
cial ao salerovital desa
asentada corrente de
expresión, materiali-
zada nesta ocasión na
composición  Lucecita
de la mañana. Claro
que por fortuna si é
quen de madurar un-
ha lograda atmósfera
misteriosa nos Corre-
dores de sombra,tema
denso guiado –ao pa-
recer– por un puntual
correlato literario con
Agustín Fernández Paz. E para
identidade, a mostrada nas dú-
as versións que realiza do úni-
co tema tradicional presente
no disco, Eu de Marín ausen-
teime; na primeira delas a
composición serve de pretexto
para o lucimento personal da
portuguesa Maria João na voz
e, en menor medida, do valen-
ciano Perico Sambeat no saxo,

dous dos colegas convidados
no rexistro; a repetición, ins-
trumental, mostra ás claras
nesta ocasión que o compo-

ñente lírico do tema
referido é asumíbel se-
gundo a linguaxe jaz-
zista que o cuarteto
consigue adaptar –é o
momento de citar ao
contrabaixista da for-
mación, Carl Minne-
mann.
Soños e delirios ben
pode ser considerada
unha declaración de
intencións, cal mostra
do recollido ata agora
por esta creadora que

comeza a brillar con nome pro-
pio no panorama do jazz feito
na Galiza, non necesariamente
de cualificativo galego, en tanto
que expoñente con identidade
de seu. No futuro, cando poda-
mos afirmar que tal consolida-
ción sexa unha realidade, proce-
derá recoñecer a Lucía Martínez
a súa decisiva contribución.�

X.M. Estévez

A liña da programación do
festival ALT está implícita no
seu propio nome: alternativa.
A última edición mostrou tra-
ballos da escena contemporá-
nea ben diferentes entre sí pe-
ro todos cun punto en común.
A tendencia cada vez máis cla-
ra de presentar espectáculos
de pequeno e mediano for-
mato. Non só por unha cues-
tión de necesidade artística,
senon tamén por unha falta
de espazos e medios onde
presentar os traballos. Os no-
vos creadores teñen que
afrontar esta situación. A esce-
na alternativa non se pode
permitir grandes producións.
Os espazos para as mostras fo-
ron imaxinativos. Transfor-
maron en escenario a sala de
exposicións da Casa das Artes,
o garaxe e as escaleiras do mu-
seo Verbum, e o estudo de
grabación de ESAD. 

Na liña de investigación, os
artistas seguen apostando pola
palabra. Textos conxugados
con movemento, danza apoia-
da na palabra. 

Destacou o traballo de Es-
tela Lloves e Tania Arias polo
coidado da posta en escena.
Cun texto intelixente, música
en directo e cunha proposta
arriscada fan unha análise do
proceso creativo partindo da
súa propia identidade. E para
proceso creativo o presentado
polas bailarinas Filipa

bitual entre os bateristas
consagrados cando fan gala
dunha saudábel destreza na

percusión de formas melódi-
cas. Eiva extensíbel á súa asi-
milación do son que procede

ANOSATERRA
19-25 DE MARZO DE 2009

O premio de honra dos María Ca-
sares,para Ana Romaní. Na gala

de entrega dos XIII Premios de Teatro

María Casares, que terá lugar o vin-

deiro 25 de marzo no Teatro Rosalía

de Castroda Coruña, será a escritora e

xornalista Ana Romaní (Noia, 1962)

quen recolla o premio de honra Mari-

sa Soto,co  que a Asociación de Acto-

res e Actrices de Galicia quere reco-

ñecer o labor a prol do teatro, o au-

diovisual e a cultura galega en xeral, á

fronte do Diario Culturalda Radio Ga-

lega, que dirixe dende hai 19 anos.�

’’Soños
e delirios
ben pode ser
considerada
unha
declaración
de intencións”

>>>

DANZA.

Alt 09,
a escena
alternativa
é posíbel

Alt09
DDiirreeccttoorraa::  Lola Carrera.

CCoooorrddiinnaaddoorr::Roberto Taboada.

AAxxuuddaannttee  PPrroodduucciióónn::  María Quintero.

PPrroodduucciióónn  TTééccnniiccaa::PXC.

>>>
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ANOSATERRA
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crítica

ser distinto: a brutalidade, por
outra parte, envellece e iguala
as persoas. 

Eses soldados, unha vez sa-
cados do lugar onde se desfixo
o mundo, das miles de batallas
da historia da Humanidade,
esquecen onde estiveron e o
que fixeron, como unha tera-
pia cirúrxica que elimina o te-
rror da mente; é un vello tema
o das amnesias como recurso
para enterrar o horror. A des-
memoria chega logo á socieda-
de, que pronto, esquece o pa-
sado, seguramente porque ese
pasado mete medo. A guerra,
en sentido abstracto é unha in-
consciencia, cada feito bélico
sucede en lapsos de tempo tan
intensos que quedan arquiva-
dos na memoria en recunchos
perdidos como se ocorrese to-
do nun soño ou nunha frac-
ción de segundo. 

E esta película fala de todo is-
to. Ari Folman, un activista isra-
elí contra a guerra, foi un solda-
do de dezanove anos que parti-
cipou, de maneira indirecta, na
matanza dos campos pa-

zo vale máis que mil
palabras.
En danza destacar o
traballo de Entremáns,
Concerto, desconcer-
to, Olmo de Javier
Martín e o extracto
Over the Rainbow de
David Loira. En defini-
tiva, unha mostra da
escena contemporá-
nea, onde comproba-
mos que as propostas

galegas están en bo momento.
Con acertos e desacertos o ALT
09 rematou, deixando un bo
sabor, e achegándolle ao públi-
co novas sensacións.�

Cristina Cameselle

unha realidade trans-
formada e agobiante
dun acto sinxelo e co-
tiá. Seguindo na liña
de palabra, danza e
absurdo a “Compañía
Toujurs apres minuit”
rescata o texto de Max
Aub “Crímenes ejem-
plares”. A modo de
ilustración, como o li-
bro orixinal, Roser
Montelló e Brigitte
Seth interpretan parte dos ase-
sinatos narrados polo autor.
“Inaudita.org”, plataforma de
creación de poesía visual, sor-
prendeu cunha acción perfor-
mática sinxela, onde un abra-

Francisco e Idoia Zabale-
ta con Bicho, eres un bicho.
Unha proposta litúrxica onde
a danza pasa por diferentes es-
tados, co fin de chegar ao pú-
blico a través da esencia mes-
ma do corpo.

“Los corderos S.C.” arrasa-
ron. E aquí nos formulamos a
necesidade do público de ac-
ción. Falamos de teatro físico.
E de humor que parte das rela-
ción humanas máis sinxelas
levadas ao extremo máis ab-
surdo. “El alemán” de Diego
Anido é unha peza experimen-
tal que tamén se apoia no ab-
surdo. A partir da relación dun
persoaxe cun iogurt mostra

Case sempre esquecemos cou-
sas que nos afectan de maneira
importante, ás veces, polo de-
valar da vida, ás veces por ne-
cesidade mental. Esta película
fala do esquecemento, dos es-
quecementos. O primeiro que
nunca nos vén á cabeza é que
nas guerras, os soldados, son
rapaces de dezaoito ou vinte
anos; tendemos a considerar
que un soldado, polo simple
feito de ocupar un uniforme
máis ou menos aparatoso, é un

Bota a andar o VII Festival Mani-
cómicos na Coruña.O Teatro Rosa-

lía de Castroe o Forum Metropolitano

acollen, até o domingo 22, as últimas

propostas dalgúns dos mellores co-

mediantes galegos e estatais: Yllena,

Pepe Viyuela, a propia asociación

Manicómicos, San&saN, Katarsis, e

Elefante Elegante presentan os seus

espectáculos ao longo da semana. O

venres será a Gran Gala conducida

por Yoni Mediogramo, con Rober Bo-

degas como artista convidado e os

Rockers go to hell á música.�

’’Los corderos
S.C.
arrasaron,
con teatro
físico
e de humor”

CINEMA.

A memoria
perdida de
Sabra e Chatila

Un valse con Bashir
DDiirreeccttoorr  ee  GGuuiioonniissttaa::  Ari Folman.

MMúússiiccaa::Max Richter.

Epílogos da compañía Toujours après minuit.

Fotograma de Un valse con Bashir.

>>>

>>>
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Sabra e Chatila xa é historia,
esquecida, incluso para aque-
les que vivimos aqueles tem-
pos, na distancia, e lembramos
as fotos de mulleres, nenos e
vellos asasinados, inchados
nas portas dos seus fo-
gares. Daquela non
gardamos memoria
exacta, pero agora, coa
distancia por medio,
convén repasar lec-
cións de historia que
temos desbotadas: o
exército israelí apoia-
ba as falanxes cristiás
libanesas (unha com-
binación de palabras
realmente terrorífica);
o líder das falanxes,
Bashir Gemayel (o
Bashir do título) morre nun
atentado do que culpan a OLP;
o exército israelita rodea con
tanques os campos de refuxia-
dos, realmente barrios enteiros
de poboación civil, e permite
que as falanxes entren e asasi-
nen a eito durante trinta horas
dentro dese novo ghetto que
un personaxe compara co de
Varsovia. 

Uns días despois, a Asem-
blea da ONU declara que foi un
xenocidio e o responsábel fora
Ariel Sharon, o mesmo que hai
ben pouco foi primeiro minis-
tro de Israel. Coma sempre, Sa-
bra e Chatila foi un de tantos
temas que quedou perdido;
hai 27 anos, escasas voces se
ergueron para denuncialo, e
penso que só o cantante Alber-
to Cortez fixera unha canción
de protesta que seguramente
poderá baixarse cun eMule
calquera. 

Esa é a memoria que Fol-
man recupera para sí e para to-
da a Humanidade. E utiliza pa-
ra facelo o cine, non só como
vehículo informativo, senón
como arte; recorre ao debuxo
animado, a un vello estilo de
debuxo, ausente das perfec-
cións dixitais, a un debuxo ás-
pero, de fortes contrastes, que
ten máis que ver cos acrílicos
que cos píxeles. Unha boa e
dura historia ben contada, se-
guramente coa intención de
que ninguén a esqueza para
que non se repita. Ese é outro
conto: aquí estamos repetindo
a mesma historia desde Caín e
Abel, e non aprendemos por
máis que teñamos todos os da-
tos. Haberá xenocidios e só pa-
garán por eles os que perdan;

os triunfantes como
Sharon, nunca paga-
rán polos seus crimes. 

PROPOSTA: Reco-
mendar esta película
como elemento de
traballo en institutos e
colexios. Non lle teñan
medo á dureza da his-
toria, os rapaces con-
viven hoxe en día con
feitos máis terríbeis.
Folman ten na rede
unha fermosa curta-
metraxe: Zona Cerra-

da, sobre o conflito palestino.
Tamén está xa á venda o cómic
baseado na película. Foi elabo-
rado por David Polonsky e o
propio Folman. Os máis inte-
resados tamén poden rebuscar
polo espazo virtual a magnífica
crónica-literaria redactada no
seu día por Jean Genet sobre a
matanza.�

J.A. Xesteira

lestinos de Sabra e Chatila,
no ano 1982. E esqueceu que
estivo alí e que foi o que fixo el e
os seus compañeiros. E comeza

a preguntar a uns e a outros e,
pouco a pouco, recompón o
puzzle que a súa memoria re-
xeita por demasiado terríbel. 

Xabier López López

E stabelecemento de hosta-
laría de recente inaugura-

ción; restaurante de sete estalos
no soto, e no primeiro andar,
baixo o pretensioso rótulo de
“zona de degustación”, un cu-
bículo con teles de plasma, tan-
gues de cervexa, mesas de vi-
dro, internet sen fíos, profusa
hemeroteca económica e unha
prometedora carta de petiscos,
en parte anticipada pola xene-
rosidade de acompañar a con-
sumición cunha tapa ultramo-
derna. Tras o grolo sedento á
cervexa, a incomodidade de pi-
sar terreo estraño. Menos mal
que un non está só e que a pare-
lla –a nosa áncora, o noso lastre,
o noso contrapeso– consegue
esluír a paranoia de ser o centro
das miradas. Por non quedar
quieto –servidumes da cultura
letrada– os ollos buscan algo
que non sexa o televisor. E velaí
que xa está entre os dedos a pla-
queta onde se nos anuncian as
delicias das que podemos dar
conta. Agás o pan con tomate,
dilixentemente anunciado en
catalán –pa amb tomàquet– a
carta está enteiramente redac-
tada en español. Os petiscos
–poética da modernidade– le-
van nomes impensables para
os seus ingredientes, de aí que a
curiosidade brinde unha ines-
perada maneira de matar o
tempo. De socato, unha intriga
máis fonda: unha “ensalada
medieval” anunciada como
“recomendación especial do
chef”. Reprimín –ou máis ben
fixéronme reprimir– unha so-
nora gargallada. E non levaba
maínzo! Maínzo, nada máis nin
nada menos! O mesmo cereal
que ata o descubrimento de
América... Collín – e qué lle que-
ren, son así– un cabreo de cara-
llo. Pero o peor de todo é que a
ninguén parecía importarlle
unha merda o anacronismo.
Ou será que sigo sendo un pai-
lán e a distinción –of course–
consiste en non sorprenderse
xamais de nada?�

ENSALADA
MEDIEVAL 
’’

O peor de todo é que
a ninguén parecía
importarlle
o anacronismo”

’’

’’Folman
utiliza
o debuxo
animado
para contar
unha boa e
dura historia”

Os Mestre Mateorecoñecen a traxectoria de Suso Montero.Os premios

que a Academia Galega do Audiovisual entregará o 30 de abril no Pazo da

Cultura de Pontevedra teñen xa un gañador: trátase do Premio de Honra Fer-

nando Rey,que se lle  outorga ao director artístico Suso Montero, autor de 183

decorados para televisión, nove para cinema, e 15 para outros proxectos. Al-

gúns deles foron o do programa A toda máquina,ou De mar a mar,que se dis-

tribuíu a través de todas as canles autonómicas do Estado.  O ano pasado re-

caera sobre o actor Ernesto Chao.�

Distintas escenas da película de dibuxos animados de Ari Folman,Un valse con Bashir.

>>>

A escenografía de Memorias preventivas[na imaxe]

é de Suso Montero. 
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Tamén se poden consultar
nesta mesma canle as entrevis-
tas a Isaac Díaz Pardo, que xira
ao redor da súa traxectoria pro-
fesional, a reformulación de
Sargadelos ou a relación co exi-
lio, así como a de María Xosé
Queizán, que fai especial finca-
pé na cuestión de xénero, e a
de Xan Bouzada Fernández.

“Ao poñernos co proxecto”,
explica Rosalía Pazo Maside,
“quixemos darlle voz aos artis-
tas como parte activa da socie-
dade, rompendo coa idea de
que os creadores só deben falar
sobre arte, pero pronto intere-
sámonos tamén pola expe-
riencia e as opinións de teóri-
cos, xestores e produtores dou-
tros campos”. Despois de va-
rios anos de traballo a lista de
entrevistados supera as tres
decenas. 

Nela figuran nomes como o
de María Pilar García Negro, Xo-
sé Manuel Beiras, Xosé María
Álvarez Cáccamo, Elena Col-
meiro, Xosé Luís de Dios, Elena
Gago, Leopoldo Nóvoa, Xerardo
Estévez, Antía Cal, Bernardino
Graña, Virxilio Viéitez ou Aveli-
no Pousa Antelo. Con todo, Re-
xistro de nós nace con vocación
de continuidade así que os seus
responsábeis agardan ampliar
esta nómina proximamente e
que os cambios no goberno non
interfiran na súa visibilización a
través desta vía na internet.�

M.B.
Vén de abrirse aos internautas
unha nova canle na rede para
coñecer a través dos seus pro-
tagonistas a historia, evolución
e problemáticas da cultura e
dos procesos culturais recentes
do país. A páxina www.galicia-
xa.tv, posta en marcha pola
Consellaría de Innovación e
Industria para a difusión das
iniciativas emprendidas no
marco do plano estratéxico ga-
lego da sociedade da informa-
ción, acolle dende hai pouco
unha escolma do traballo reali-
zado polo grupo de investiga-
ción Fondo de Arte e Cultura
Contemporánea dentro do
proxecto Rexistro de Nós.

O proxecto, que botou a an-
dar en 1994 da man dos crea-
dores Manuel Figueiras, Isaac
Pérez Vicente, Ánxel Huete e
Rosalía Pazo Maside, persegue
crear un fondo documental ao
redor da cultura contemporá-
nea galega empregando as en-
trevistas a persoas destacadas
dos seus diferentes eidos como
instrumento. Perséguese así

conformar unha sorte de base
de datos de pensamento dos
últimos trinta anos para a con-
sulta e o estudo de disciplinas
que abranguen dende a histo-
ria da cultura e da arte até as
ciencias sociais e políticas.

O que se recolle agora na
páxina son catro das máis de
trinta entrevistas realizadas.
Unha delas é a de Francisco
Fernández del Riego, que ofre-
ce unha perspectiva sobre a
súa andaina vital e na que re-
pasa feitos destacados da cul-
tura como a creación do Semi-
nario de Estudos Galegos ou a
editorial Galaxia. 

O proxecto Rexistro de Nós,en marcha dende
1994, ten recollidas máis de 30 entrevistas
no arquivo audiovisual que está a elaborar cos
testemuños de axentes destacados dos últimos 30
anos da cultura galega. Agora vénse de abrir unha
canle na internet para acceder a eses documentos

Arquivo de voces
da cultura

Xosé Lois García

António Pedro da Costa (Praia (Cabo Verde), 1909-Mo-
ledo do Minho (Portugal), 1966), representa un activo

importante na multiculturalidade lusófona. Fillo dun fa-
cendeiro e comerciante miñoto instalado en Cabo Verde,
e de mai irlandesa. De neno regresou a Moledo, terra do
seu pai. De 1921 a 1925 fixo o bacharelato no colexio dos
xesuítas da Guarda (Galiza). Estes compoñentes tan diver-
sos convertérono en mecenas de diversos escenarios, tan-
to en Portugal como en África e Europa.  Estudou nas uni-
versidades de Coimbra, Lisboa e París. Pintor, poeta,  dra-
maturgo e xornalista. António Pedro regresou a Cabo Ver-
de e permaneceu durante os anos 1928-29. Neste último,
escribe varios poemas na súa illa nativa, Santiago, configu-
rados no modernismo. Manuel Ferreira, no seu libro No
reino de Calibán, coloca a António Pedro como o precur-
sor da poesía caboverdiana en lingua portuguesa na que
recolle aqueles sons populares, a musicalidade das mor-
nas que este poeta asimilou conscientemente.

Na década de 1930 atopamos a António Pedro virado
cara ao teatro e en 1934, publica en París, en francés, a
súa primeira obra que, mais tarde, traduce ao portugués.
Desde esta data a 1956, escribe as seguintes obras: Desi-

maginação, Regi-
naldo Coral, An-
dam ladrões cá
em casa!, Antígo-
na e O Lorpa. Es-
tas obras confor-
man o seu teatro
completo e foron
fundamentais pa-
ra desenvolver un
proxecto de esce-
na nun Portugal
onde as letras e as
artes do Estado
Novo salazarista
eran mediocres.

António Pedro, ademais de zafarse daqueles conceptos
miméticos e do absurdo da época, reanimou e rexenerou
a vida teatral portuguesa. Conseguiu publicar varios tex-
tos conceptuais sobre o novo teatro e dirixiu o Teatro Ex-
perimental do Porto. 

As súas estadías en París e, sobre todo, en Londres, on-
de traballou na BBC durante a II Guerra Mundial, e o Mo-
ledo das súas benquerencias son espazos de traballo e re-
flexión, vitais para súa obra. Toda esa actividade, tan es-
quematizada na súa creatividade, forneceu toda unha se-
rie de espectáculos que non deixaron de observarse por un
inmenso grupo de disidentes das vellas fórmulas teatrais
en decadencia. 

António Pedro foi o artífice dunha nova literatura dra-
mática e, nesta dirección, logrou acaparar un público cada
vez mais numeroso e mais crítico naquel Portugal cheo de
preconceptos e de hostilidades. El foi o home que se tivo
que enfrontar a moitas incomprensións e a frecuentes im-
posicións por parte das forzas reaccionarias. 

Con mais de 13 libros de poesía publicados; co seu tea-
tro completo representado e revisitado por numerosos es-
tudosos; con múltiplos artigos publicados sobre cultura e
literatura lusófona fan de António Pedro o indiscutíbel in-
telectual da lusofonía. �

NO CENTENARIO 
DE ANTÓNIO PEDRO

’’ ECOS LUSÓFONOS

’’Figuran nomes como o de
María Pilar García Negro,
Xosé M. Beiras, Xosé Mª
Álvarez Cáccamo, Elena
Colmeiro, Xosé L. de Dios,
Elena Gago...”
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Lara Rozados
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

María Xosé Queizán, unha das
autoras máis destacadas da te-
oría feminista en Galiza, acaba
de ver publicado o seu último
ensaio en Xerais, Anti Natura.
Apoiándose no racionalismo,
no saber científico e nos valo-
res de igualdade, liberdade e
xustiza, propón outro tipo de
coñecemento: un cambio dia-
metral de perspectiva, unha
nova ollada para toda a socie-
dade en que as mulleres deixen
de ser “esencia”, “natura” e de
someterse ao patriarcado, e
saian ao espazo público. Fala-
mos con ela sobre os retos aín-
da pendentes, e aínda novos
retos que obrigan a repensar-
mos continuamente sobre a
reivindicación feminista.
AAbbrree  oo  eennssaaiioo  ccooaa  ddeeffiinniicciióónn
qquuee  VViiccttoorriiaa  SSaauu  ffaaii  ddoo  ppaattrriiaarr--
ccaaddoo  nnoo  DDiicccciioonnaarriioo  iiddeeoollóóggii--
ccoo  ffeemmiinniissttaa  ((BBaarrcceelloonnaa,,  IIccaarriiaa,,
11998811)),,  ee  ssaalliieennttaa  oo  aannaaccrróónniiccoo
ddaass  ddeeffiinniicciióónnss  qquuee  vveeññeenn  nnooss
ddiicciioonnaarriiooss..  PPaattrriiaarrccaaddoo  ee  ffee--
mmiinniissmmoo  ssoonn  aaíínnddaa  tteerrmmooss
ppoouuccoo  ddiivvuullggaaddooss??
A palabra patriarcado xorde
con Kate Millet nos 60. Simone
de Beauvoir non o nomeara,
pero si o consideraba. Con to-
do, non está reflectido na
maioría dos dicionarios como
o que é realmente: a toma de
poder histórica dos homes so-
bre as mulleres. Iso explica
bastante ben o mundo en que
vivimos: a intelixencia xeral (e
masculina) non ten noticia dis-
to, non considera nin que exis-
ta, non o nomea.
??AA  ttoommaa  ddee  ppooddeerr  ppaassaa  ffoorrzzoossaa--
mmeennttee  ppoolloo  ssoommeetteemmeennttoo  ddaass
mmuulllleerreess””,,  ddii  SSaauu,,  ““áá  mmaatteerrnnii--
ddaaddee,,  áá  rreepprreessiióónn  ddaa  sseexxuuaalliiddaa--
ddee  ffeemmiinniinnaa  ee  áá  aapprrooppiiaacciióónn  ddaa
ffoorrzzaa  ddee  ttrraabbaalllloo  ttoottaall  ddoo  ggrruuppoo
ddoommiinnaaddoo””..  CCoommoo  eexxeeccuuttaa  oo
ppaattrriiaarrccaaddoo  ccoonntteemmppoorráánneeoo
((ddaa  mmaann  ddoo  ccaappiittaalliissmmoo))  eessttaa
aapprrooppiiaacciióónn  ddoo  ttrraabbaalllloo??  
Son dúas esferas ben próxi-
mas: está estudada a relación
entre patriarcado e capitalis-
mo. Necesítanse o un ao outro.
A explotación das mulleres está
baseada na apropiación do tra-
ballo escravo (traballo gratuíto
ou mal pagado).
ÉÉ  ccuurriioossoo  ccoommoo  ddeeoossttaann  MMaarrxx

manidade, senón que é ani-
mal, e perigosa para as mulle-
res: pode carrexar enfermida-
des venéreas, virus, cancro de
útero, embarazos... Non é algo
que as mulleres desexen, se-
nón que se someten ao desexo.
Por que seguimos a manter o
esquema dun acto reprodutivo
cando se supón que o obxecti-
vo é o pracer?
AA  rreessppeeccttoo  ddeessttee  eennxxaallzzaammeennttoo
ddoo  ccooiittoo  oouu  ddaa  rreeccllaammaacciióónn  dduunn
ppaarrttoo  rreessppeeccttuuoossoo::  ccaall  éé  aa  ddiiffee--
rreennzzaa  eennttrree  lliibbeerrddaaddee  iinnddiivviidduuaall
ee  nnoovvaass  ffoorrmmaass  ddee  oopprreessiióónn??
O de parir con dor, de novo, co-
mo a condena a Eva na Biblia,
paréceme unha animalada.
Que necesidade hai de volver a
parir con perigo, con dor para a
criatura? A min paréceme hu-
millante e antihumano, pero
existen medios para que iso
non sexa tan espantoso. Parece
que vivimos nunha volta ao
primitivismo, e todo hai que
acomodalo a unha idealiza-
ción para facelo aceptábel: re-
córrese entón á sublimación
do acto de parir.�

rreevvoolluucciioonnaarriioo  SSiillvvaaiinn  MMaarréé--
cchhaall  ppuuxxoo  eenn  mmaarrcchhaa  uunn  pprroo--
xxeeccttoo  ddee  lleeii  qquuee  pprroohhiibbiissee
aapprreennddeerr  aa  lleerr  ááss  mmuulllleerreess..
En realidade, parece incríbel.
Os seres humanos somos quen
de ter estas contradicións, co-
mo estar defendendo a igual-
dade e ignorar, ao tempo, a
metade da humanidade. A
muller daquela, en relación co
que falabamos antes, perten-
cía ao ámbito do privado. Era
coma os escravos, en tempos
de Platón, non persoa. Foi can-
do comezou a haber reivindi-
cacións, precisamente, cando
se prohibiu que as mulleres le-
semos, escribisemos, soubese-
mos. Pero sempre apareceron
voces como a de Mary Wollsto-
necraft (autora da Vindicación
dos dereitos da muller, 1792).
FFaallaa  vvoosstteeddee  ddoo  ffeemmiinniissmmoo  ddaa
ddiiffeerreennzzaa  ccoommoo  ffeemmiinniissmmoo  nnee--
oolliibbeerraall  ee  ccrriittiiccaa  oo  sseeuu  eesseenncciiaa--
lliissmmoo,,  eenn  ccaannttoo  vvoollvvee  iiddeennttiiffiiccaarr
mmuulllleerr  ee  nnaattuurreezzaa..  CCaall  éé  oo  llíímmiittee
qquuee  sseeppaarraa  aa  ddiiffeerreennzzaa,,  llooggoo,,
eenntteennddiiddaa  ccoommoo  eesseenncciiaa  ee  nnoonn
ccoommoo  ccaatteeggoorrííaa  ddee  aannáálliissee??

ee  SSmmiitthh  oo  ttrraabbaalllloo  ““iimmpprroodduuttii--
vvoo””  ((ddoommééssttiiccoo,,  ppoorr  eexxeemmpplloo??))
TTeenn  qquuee  vveerr  oo  ddeesspprreezzoo  ddoo  ttrraa--
bbaalllloo  ““pprriivvaaddoo””  ccoonn  oouuttrraa  ffoorr--
mmaa  ddee  ddoommiinnaacciióónn??
A única maneira de resolvelo e
acadar a liberación da muller é
saíndo ao ámbito público, den-
de o punto de vista laboral, se-
xual... Os malos tratos, por
exemplo, non se consideraron
un crime, un atentado contra os
dereitos, até que non saíron ao
espazo público. É fundamental
para as mulleres conseguir ese
cambio de mentalidade.
OOuuttrroo  ppaarraaddooxxoo::  qquuee  aa  RReevvoolluu--
cciióónn  ffrraanncceessaa  ddeeccaappiittaassee  aa
OOllyymmppee  ddee  GGoouuggeess,,  qquuee  ooss
iilluussttrraaddooss  lllleess  qquuiixxeesseenn  nneeggaarr  aa
eedduuccaacciióónn  ááss  mmuulllleerreess  ((qquuiittaann--
ddoo  eexxeemmppllooss  eennccoommiiáábbeeiiss))::  oo

A consideración de muller co-
mo esencia, como algo que é
“natura” leva ao inmobilismo.
Se o feminismo ten posibilida-
des de cambiar a sociedade, é
porque é político, cultural... Vol-
vendo a Beauvoir, “a muller
non nace: faise”. Non son os xe-
nes os que nos definen sen que
sexamos quen de controlar a
nosa evolución: podemos inter-
vir en que queremos ser. E o fe-
minismo é un movemento que
está humanizando á sociedade.
OOss  mmooddeellooss  iimmppoossttooss  ppoorr  uunn--
hhaa  pprreetteennddiiddaa  lliibbeerraacciióónn  ssee--
xxuuaall  rreessppoonnddeenn  áá  llóóxxiiccaa  ppaa--
ttrriiaarrccaall......
O das mulleres, como tantos
outros movementos reivindi-
cativos, optou por imitar, polo
dicir “eu máis!” Vexo un cami-
ño moi cego da sexualidade,
por exemplo, hai moito en que
avanzar. As rapazas novas es-
tán moi dominadas nese senti-
do, defenden cousas que as de-
nigran, que as ofenden, que as
contaminan. Deféndese un
modelo de sexualidade que
non é propia do status de hu-

María Xosé Queizán, escritora

‘As rapazas novas defenden actitudes
que as denigran’

’’O feminismo é
un movemento que está
humanizando á sociedade”
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E. Estévez

OOmandatario boli-
viano acudiu á reu-
nión de Nacións
Unidas cunha folla

de coca na man para pedir a
súa despenalización. A folla de
coca está incluída entre as
substancias estupefacientes da
Convención de Estupefacien-
tes da ONU de 1961. Morales,
que definiu a folla de coca co-
mo “unha menciña para os
pobos que non é daniña para a
saúde no seu estado natural”,
quere que a folla de coca non

figure na mencionada norma-
tiva e así corrixir o que conside-
ra un “erro histórico” na visión
internacional do consumo e
uso tradicional desta planta. 

Orixinaria dos Andes ama-
zónicos, a planta da coca, un
arbusto que crece até 2,5 me-
tros,  ten unhas follas de cor
verde intenso moi prezadas
polas súas propiedades analxé-
sicas e medicinais entre os indí-
xenas das cordilleiras e altas
mesetas de Perú e Bolivia cuxo
uso se remonta ao século II a. C.
e continúa na actualidade.

Chachar, picchare acullicar

é o acto de introducir follas se-
cas na boca para formar un bo-
lo e extraer as substancias acti-
vas e estimulantes desta espe-
cie vexetal. As follas de coca
mascadas ou cocidas posúen
propiedades estimulantes,
anestésicas, terapéuticas e mi-
tigadoras do apetito, a sede e o
cansazo, por iso se lle atribúen
dende tempos antigos propie-
dades máxicas. 

O seu consumo forma par-
te dun ritual con profundas
implicacións sociais e cultu-
rais e compartir e consumir a
folla de coca en grupo é un fei-

to que sela amizades e afianza
a confraternidade entre iguais
nas poboacións indíxenas. De
feito nas relacións sociais da
cultura andina a coca é un ob-
sequio que significa amizade e
xenerosidade. 

Fronte a este uso tradicio-
nal e ritual da folla da coca, an-
tigamente restrinxido ao ser
considerado artigo de luxo, es-
tá o seu aproveitamento como
ferramenta para o xenocidio,
explotación e control da pobo-
ación indíxena por parte dos
conquistadores europeos.
Aproveitándose das crenzas
dos nativos, os europeos bene-
ficiábanse do traballo escravo
dos indíxenas nas minas pa-
gándolles con follas de coca.
Deste xeito os conquistadores
españois popularizaron o con-
sumo de follas ao mesmo tem-
po que conseguiron estender
as horas de traballo dos indíxe-
nas nas minas.

Na actualidade o consumo
de follas de coca segue a estar
arraigado nas poboacións an-
dinas de Perú, Colombia e Boli-
via. María Reina Tintilán, boli-
viana afincada en Vigo, explica
que aínda que nas zonas urba-
nas non hai ese costume, mas-
car coca está moi arraigado nas
poboacións andinas. “Mascar
coca non é malo. A folla de coca
non é unha droga. En infusión é
unha especie de té, recomen-
dado para facer fronte aos pro-
blemas do mal de altura ou pa-
ra as molestias provocadas pola
menstruación”, explica esta
boliviana que revela que para
facer a cocaína fai falla querose-
no e outras substancias, así co-
mo unha alta cantidade de fo-
llas de coca das que se saca o
xugo da folla.

María explica que o habitual
nos Andes é mercar onzas de
coca –pequenas bolsas– nos
mercados, que a xente ten á
man para mascar. Os agriculto-
res e as persoas que fan traballos
pesados mascan unha bola de
coca como si fora unha goma de
mascar e chúpana para tragar o
xugo da folla de coca que é o que
lles da enerxía para aguantar
máis na xornada laboral. 

“O consumo de folla de co-
ca é algo parecido ao consumo
de café aquí. Cando eu estuda-
ba mascaba unha folla para
non ter sono, igual que aquí a
xente se toma un café cargado”,
relata antes de subliñar que no
aeroporto de Copacabana

MA A INE.40.ZG

A coca non é cocaína
Xa o di o retrouso de La Mentirosita,unha morenada interpretada
por Savia Andina, un dos grupos de musica folklórica máis
coñecidos de Bolivia: Coca no es cocaína/ Coca no es cocaína/
Coca es la hoja sagrada/ Jallalla Bolivia/ Jallalla Oruro/ Soy de los
cocanis/ Alma, vida y corazón.E volveuno repetir recentemente
na sede da ONU en Viena o presidente de Bolivia, Evo Morales:
a folla da coca é unha cousa e a cocaína outra

TRADICIÓN POPULAR E DROGAS MODERNAS

>>>

Cultivadora de coca peruana coas follas no colo. ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL/REUTERS

’’As follas da coca son
moi prezadas polas súas
propiedades analxésicas e
medicinais entre os
indíxenas dos Andes”

’’O consumo forma parte
dun ritual de profundas
implicacións sociais
e culturais”

’’En infusión é unha especie
de té, recomendado
para o mal de altura ou as
molestias da menstruación”
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coa cocaína e heroína. O texto
da convención di que “As par-
tes obrigarán a arrancar de raíz
todos os arbustos de coca que
crezan en estado salvaxe e des-
truirán os que se cultiven ilicita-
mente” (artigo 26) e “a mastiga-
ción da folla de coca quedará
prohibida dentro dos 25 anos
seguintes á entrada en vigor da
presente Convención” (artigo
49,2e).

Malia prohibición, millóns
de persoas mascan folla de co-
ca e beben mate de coca nos

ofrecen infusión de coca
para facer fronte ao mal de al-
tura sen que ninguén se escan-
dalice porque é algo normal. 

RÉXIME XURÍDICO. A coca é a mate-
ria prima que se usa para a pro-
dución da cocaína, unha subs-
tancia clasificada dentro das
drogas recreativas ilegais. O cul-
tivo, a venda e posesión da folla
sen procesar é unha actividade
legal en países como Bolivia, Pe-
rú, Chile e Arxentina, aínda que
o cultivo está restrinxido para
evitar a produción de cocaína. 

A prohibición do uso da folla
de coca, excepto para fins mé-
dicos ou científicos, estableceu-
na a Convención Única sobre
Estupefacientes de 1961. Nese
documento a folla de coca apa-
rece clasificada na Lista I xunto

Andes, pois considérano algo
sagrado dentro das culturas
indíxenas. 

Nun intento de obter o reco-
ñecemento xurídico para o uso
tradicional da coca, Perú e Boli-
via negociaron o parágrafo 2 do
artigo 14 da Convención das
Nacións Unidas Contra o Tráfi-
co Ilícito de Estupefacientes e
Substancias Sicotrópicas de
1988 no que se estipula que as
medidas que se adopten para
erradicar o cultivo ilícito “terán
en conta os usos tradicionais lí-
citos onde ao respecto exista a
evidencia histórica”. Bolivia ta-
mén dixo respecto á Conven-
ción de 1988 que “o ordena-
mento xurídico boliviano reco-
ñece a natureza ancestral do
uso lícito da folla de coca que
para unha gran parte da pobo-
ación de Bolivia se remonta a
séculos atrás”.

Pero a Xunta Internacional
de Fiscalización de Estupefa-
cientes (JIFE), órgano indepen-
dente encargado da aplicación
das convencións sobre drogas
da ONU negou a validez do arti-
go 14 da Convención de 1988
por riba das obrigacións impos-
tas pola Convención de 1961.

A pesares desta postura, nos
últimos anos o réxime xurídico
da folla de coca está a ser cada
vez máis cuestionado. O infor-
me anual do JIFE de 2007 fai un
chamamento aos países para
abolir ou prohibir o mascado da
folla de coca e a fabricación de
mate de coca. O goberno boli-
viano reaccionou anunciando
que solicitaría formalmente ás
Nacións Unidas a desclasifica-
ción da folla de coca da Lista I da
Convención Única de 1961,
cousa que o seu presidente, Evo
Morales xa fixo en Viena.�
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? UERE SABER MÁIS?
Revista Adicciones (Monográfico
sobre a cocaína de 2001);
Plan Nacional Sobre Drogas
(Informes da Comisión Clínica
2007 sobre a cocaína).

Unha familia andina recolle follas de coca en Ayacucho (Perú) e [á dereita] mineiros bolivianos na cerimonia tradicional previa ao carnaval de Oruro mastigando follas.

O presidente de Bolivia, Evo Morales,amosa unha folla de coca durante a alocución na

Asemblea Xeral das Nacións Unidas do 19 de setembro do 2006. RAY STUBBLEBINE/REUTERS
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Propiedades
da planta
Ademais de mascarse, en Boli-

via a folla de coca consúmese

en forma de infusión. O seu

contido en vitaminas e determi-

nados oligoelementos fan que

a infusión de folla de coca sexa

un complemento nutritivo na

dieta diaria. Estudos da Univer-

sidade de Harvard sosteñen

que 100 gramos de coca poden

ter preto de dous gramos de

potasio que son necesarios pa-

ra o equilibrio do corazón e pro-

piedades adelgazantes.�

O que se coñece como co-
caína foi descuberta en
1859 polo científico ale-
mán, Albert Niemann. Este
investigador illou o alcaloi-
de principal da coca: a co-
caína nun proceso no que
usou alcohol, ácido sulfúri-
co, bicarbonato sódico e
éter. Esta substancia co-
mercializouse rapidamen-
te como alimento para os
nervios e como forma “ino-
fensiva” de curar a tristura,
tensor das cordas vocais
dos artistas do Bel Canto.

Entre 1863 e 1865 o quí-
mico austríaco, Wilhem
Lossen, descubriu a fór-
mula bruta da cocaína. Os
catro elementos o alcaloi-
de son o carbono, o nitró-
xeno, o osíxeno e o hidró-
xeno. Moi pronto a cocaí-
na chega a alcanzar un
prestixio científico e social
que levará a usala para for-
tificar o corazón, estimular
a circulación, excitar o es-
pírito e mellorar as fun-
cións dixestivas.  Tamén
para enfermidades como
debilidade, esgotamento,
estres, alcoholismo, fatiga
sexual e gripe. 

A compañía farmacéuti-
ca Parke Davis comerciali-
zou cigarros de coca para
as infeccións de gorxa e
Merck creou Cocaine, clor-
hidrato de cocaína coñeci-
do popularmente como ‘a
insuperábel’. 

A única voz discordante
que apareceu no século XIX
foi a dun naturalista alemán
que consideraba que a co-
caína era un narcótico com-
parábel co opio con perni-
ciosos efectos secundarios.
Pero até a segunda metade
do século XX non se clasifi-
caría entre as substancias
narcóticas.

Para elaborar un quilo
de cocaína pura son nece-
sarios arredor de 500 quilos
de folla de coca seca e dis-
tintos produtos químicos.
A droga preséntase co-
munmente en po, en for-
ma de clorhidrato de cocaí-
na, obtido a partir da pasta
base, con clorhídrico e ex-
tracción de acetona-eta-
nol. É un po branco, crista-
lino e de sabor amargo, o
que nos círculos de consu-
mo de chama ‘neve’, ‘coca’
ou ‘farlopa’. O sulfato de
coca ou pasta base, ‘suko’,
‘baserolo’ ou ‘suzuki’ ob-
tense por maceración da
folla con ácido sulfúrico
durante 1 a 4 días previa
exposición a petróleo e car-
bonato potásico. É unha
pasta parda-negra.

Bolivia é o terceiro pro-
dutor mundial de coca, con
12.000 hectáreas de arbusto
de coca para fins tradicio-
nais como o mascado. Co-
lombia e Perú, con 27.000
hectáreas, son os primeiros
produtores.�

De menciña milagreira
a substancia narcótica

>>>
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OOs Bolechas xa te-
ñen os seu propios
deseñadores. Ar-
mados con ceras e

lapis de colores un cento de
rapaces de entre 4 e 12 anos
elaboraron a pasada prima-
vera, no marco dunha serie
de obradoiros temáticos, o
fondo do armario da pequena
familia ideada por Pepe Ca-
rreiro. A idea consistía en dar-
lle a volta as tornas editoriais e
que fosen os lectores dos Bo-
lechas os que argallasen a no-
va andaina da familia. Agora,
Edicións A Nosa Terra vén de
sacar a luz o resultado da ex-
periencia baixo o título A mo-
da, en forma de volume de
autoadhesivos, con todos os
deseños confeccionados po-
los participantes. 

A idea materializouse den-

e o Verbum ao redor dos dis-
fraces tradicionais e dos que
están a ter máis calado na ac-
tualidade. Tanto os talleres
como a presentación do volu-
me final tiveron moi boa aco-
llida entre o público infantil e
adulto e moitos foron os rapa-
ces que se fotografaron abra-

zados aos monecos dos Bole-
chas. Para a primavera está
previsto o lanzamento nesta
mesma colección de Os ofi-
cios, realizados con rapaces
de Santiago e das vilas próxi-
mas e poranse en marcha ex-
periencias similares no Porri-
ño e en Tomiño.

Xosé Fernández Puga, edi-
tor, enmarca esta receptivida-
de de nenos e pais dentro do
que denomina “fenómeno
Bolechas”, un fenómeno que
ao seu ver ten traspasado nos
últimos anos as páxinas de
papel e que mesmo se ache-
ga, salvando as distancias, ao
fervor que causan os persona-
xes de Disney nos seus par-
ques temáticos. 

Na presentación do volu-
me A moda, que tivo lugar no
Café Moderno de Pontevedra
a principios de marzo, estive-
ron presentes as recreacións a
tamaño natural dos Bolechas,
que xa desfilaron nas cabalga-
tas de reis de Vigo e doutras
vilas galegas. Eles fixéronlle
entrega a cada un dos nenos
participantes dun exemplar
asinado por Pepe Carreiro
nun acto festivo e lúdico no
que os rapaces se mostraron
entusiasmados.

Como o propio Xosé Puga
explica tirando do acontecido
nesa presentación “os rapa-
ces adoptan as mesmas pos-
turas que se se tratase de per-
sonaxes das grandes produ-
cións de animación nortea-
mericanas. Páranos na rúa,
abrázanse a eles e mesmo se
sacan fotos co seu personaxe
preferido”.

QUE LLE POÑO HOXE A CHISPA? “Dí-
xenlles que se sentisen como
deseñadores, e xa que aquí a
moda é un sector potente,
que deixasen voar a súa ima-
xinación”. Así explica o pro-
pio debuxante o inicio de to-
da esta experiencia que vén
de culminarse na edición
deste volume, que propón un
fondo de armario no que fi-
guran, entre outros, un “mo-
delo paseo” para Sonia,
“roupa moderna” para Carlos

ou o “traxe día feliz” de Pili. 
Aos debuxos orixinais re-

collidos, Pepe Carreiro deu-
lles un acabado profesional
para adaptalos ao concepto

tro programa de actividades
da Concellaría de Normaliza-
ción Lingüística de Ponteve-
dra para festexar o mes da lin-
gua, a través de tres obradoi-
ros celebrados no Pazo da
Cultura. Os encontros, guia-
dos polo propio Pepe Carrei-
ro, reuniron ao redor de 50 ra-
paces cada día e deron como
froito un bo feixe de traxes
orixinais cos que agora o resto
dos nenos galegos poden ves-
tir e disfrazar a esta singular
familia.

O libro, que se enmarca
dentro do crecente tirón que
están a ter os Bolechas como
personaxes de referencia no
imaxinario infantil, engrosa a
unha nova colección posta en
marcha pola editorial baixo a
filosofía de que os rapaces se
convertan nos autores das
aventuras dos seus persona-
xes preferidos. 

O primeiro título desta se-
rie, O entroido, respondeu a
un proceso de traballo seme-
llante. Foi elaborado en cola-
boración co Concello de Vigo

Os cativos poñen os Bolechas á m
A Pepe Carreiro, o pai dos Bolechas, vén de saírlle un cento
de colaboradores para renovar o vestiario dunha das familias
de ficción máis populares do país. Na nova aventura de Tatá
e dos seus irmáns, A moda,os nenos foron os autores principais

MA A INE.42.ZG ANOSATERRA
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LETRAS E XOGOS INFANTÍS

Pepe Carreiro, pai dos Bolechas, asinando exemplares da publicación durante a

presentación  en Pontevedra.

Os nenos
prefiren a Tatá

Como ten constatado o
propio autor despois de
varios anos traballando
cos nenos en talleres, cen-
tros de ensino e en salóns
temáticos os personaxes
que causa máis simpatía
entre os pequenos lectores
son Tatá e o can Chispa.
Malia todo, para esta ex-
periencia editorial os ra-
paces preferiron a Carlos,
o irmán maior dos Bole-
chas, e as rapazas as xe-
melgas Pili e Loli.�
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de libro, unha  tarefa que non
sempre foi doada. Como co-
menta Carreiro, nalgúns ca-
sos xurdiron problemas á ho-
ra de reproducilos sobre o pa-
pel, “especialmente os que

ían asinados polos máis pe-
quenos, porque se reducían a
un garabato”. Despois dunha
pequena parada no seu estu-
do de traballo, uns e outros xa
topan no libro o seu autoad-

hesivo acompañado do
modelo orixinal elabo-
rado por cada cativo,
identificando a autoría
e a procedencia de cada
un deles.�

has á moda

O libro achega ademais un
pequeno percorrido que o
propio Pepe Carreiro lle pro-
pón aos rapaces pola histo-
ria da roupa e a evolución
que ao longo dos anos sufri-

ron as diferentes prendas
que cubriron ao ser huma-
no, dende a prehistoria até a
actualidade. Ademais, ilus-
tra de xeito didáctico o que
se agacha detrás dunha co-

lección de moda, comezan-
do polo bosquexo do vestido
e a patronaxe, seguindo coa
confección da prenda e re-
matando coa súa exhibición
na pasarela.�

Unha pequena historia da confección

Nenos e nenas participaron na creación

dos vestidos dos Bolechas.

A presentación do libro sobre a moda

en Pontevedra foi moi concurrida
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CCastrexos, romanos,
señores feudais,
monxes, artesáns, la-
bregos e peregrinos

deixaron no territorio que ac-
tualmente artella a comarca de
Terra de Melide fonda pegada e
escribiron en primeira persoa
algunhas páxinas da súa histo-
ria. Para abordar o pasado desta
circunscrición, na que se inscri-
ben os concellos de Toques, So-
brado dos Monxes, Melide e
Santiso, cómpre remontarse ao
século VII a. C., data dende a
que estivo habitado o Castro da
Graña (Toques), un dos acha-
dos arqueolóxicos máis antigos
da zona que dá conta ademais
do seu temperán poboamento.

Catalogado en 1933 e esca-
vado entre 1987 e 1993, o castro
foi habitado, como apuntan os
estudosos, até o século III da
nosa era. Topáronse restos ar-
queolóxicos prerromanos e ro-
manos, entre eles vasillas de ce-

Galegos, na que participaron
figuras destacadas da cultura
galega como Otero Pedrayo,
Vicente Risco, Cuevillas e An-
tón Fraguas.

O PESO DOS PEREGRINOS. A comar-
ca de Terra de Melide está pró-
xima xeograficamente a Com-
postela. Este feito, marcou du-
rante a Idade Media tanto o seu

carácter como o seu devir histó-
rico. Por ela transcorrían os mi-
les de peregrinos procedentes
de Asturias que se achegaban
polo Camiño Francés, que en-
tra por Pedrafita do Cebreiro ou
polo Camiño Primitivo de Ovie-
do, este último con pouca dura-
ción no tempo, xa que quedou
en desuso no século XIII.

Esas vías espirituais foron ta-
mén camiños de cultura que
deixaron pegada na constru-
ción de diferentes mostras de
arquitectura civil e relixiosa, es-
pecialmente de estilo románi-
co. Un dos exemplos máis des-
tacados é o Mosteiro de San An-
toíño de Toques e o mosteiro de
Sobrado. O primeiro deles, ca-
talogado Ben de Interese Cultu-
ral, ten unha fundación incerta,
ao redor do século X. 

rámica, aparellos de traballo,
arracadas de ouro con adorno
espiral, chatolas metálicas e
grans de cereais carbonizados.

Os romanos tamén asenta-
ron os seus campamentos na
comarca. Os restos dun deles,
coñecido como A Cidadela,
aínda se conservan no conce-
llo de Sobrado dos Monxes.
Aínda que existen diversas teo-
rías sobre a fundación da vila
de Melide, unha delas apunta
precisamente ao romanos. A
pesar de todo, non é até o sécu-
lo VIII que se fai referencia do-
cumental destas terras. Cando
menos, o testamento Odoario,
datado nesa época, é o primei-
ro rexistro que se conserva. 

Con todo, a vinculación da
comarca aos camiños que
conducían ao xubileu tivo un-
ha importancia incuestioná-
bel durante a Idade Media. Co
tempo, adquiriría un peso his-
tórico destacado, posto de
manifesto na publicación Te-
rra de Melide, en 1933, realiza-
da polo Seminario de Estudos

Terra de Melide, paso de peregrino
O Castro da Graña, o Mosteiro
de San Antoíño de Toques, o cruceiro
de Melide ou a lagoa de Sobrado forman
parte do percorrido pola Terra de Melide
que propón a nova entrega da colección
Comarcas de Galiza (Edicións A Nosa Terra)

ANOSATERRA
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COMARCAS DE GALIZA

Igrexa prerrománica de santa María da Capela. É o que queda do antigo mosteiro de

santo Antoniño de Toques.

Ponte medieval en Laboreiro, paso obrigado de peregrinos a Santiago e [á dereita] porta do antigo hospital de peregrinos Sancti

Spiritus, que na actualidade é o Museo Etnográfico e Arqueolóxico da Terra de Melide. 

O Careón desde os montes do Bocelo, na vertente oeste.

>>>
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O outro, un dos máis gran-
des de Galiza, viviu a súa época
de esplendor a partir do século
XII e, co tempo, levaría a cabo
diversas obras de enxeñería, co-
mo a obra que abastecía de au-
ga e troitas ao mosteiro, conver-
tida na actualidade en lagoa e
declarada Espazo Natural Pro-
texido. Do Mosteiro de Sobrado
dos Monxes destaca a súa coci-
ña do século XIII, os tres claus-
tros e a igrexa barroca. Algúns
datos apuntan que no século
XVII se daban diariamente es-

molas a 600 persoas, para as que
se dedicaban uns cinco mil fe-
rrados de trigo e centeo.

Mostra da importancia que
tiveron na comarca os camiños
a Compostela é o antigo Hospi-
tal de peregrinos deSancti Spiri-
tus(Melide), que na actualidade
acolle o Museo Etnográfico e Ar-
queolóxico da terra de Melide.
Cómpre recordar que a comar-
ca rexistrou grande actividade
de zapateiros, curtidores e ou-
tros profesionais da pel na Con-
fraría de Santa Catalina. En 1421

xa se ten constancia dela na Ir-
mandade Xeral de Gremios e
Confraría de Santiago. Por iso o
museo, fundado en 1978, dedi-
ca unha das súas seccións a este
apartado etnográfico. Os outros
compóñenos a arqueoloxía,
con restos topados non diferen-
tes depósitos da comarca, así
como a tradición musical.

Polo camiño a Compostela,
o peregrino tamén se topa con
destacadas mostras de arqui-
tectura civil, como a ponte ro-
mana medievalizada, que atra-

vesa o río Seco, ou a Ponte Ve-
lla do río Furelos, citada xa no
Códice Calixtino. Nas proximi-
dades tamén se atopa o crucei-
ro de Melide, un dos máis anti-
gos de Galiza.

AUGA EN FERVENZA. Na comarca
abundan as fervenzas. Unha
das máis destacadas, cun des-
nivel de máis de 40 metros é a
de Salgueiras, no concello de
Toques. Non moi lonxe está si-
tuada unha Aula da Natureza,
dende a que parten diversas
rutas para facer a pé. Tamén
pode  visitarse a do río Pedriña,
cerca do Mosteiro de San An-
toíño de Toques, a do río Pe-
drouzo, un afluente do Furelos
ou a de Brañas, con máis de 30
metros de caída.

A comarca acolle ademais
destacados valores naturais
asociados ás serras e aos ríos,
protexidos en parte no LIC Se-
rra do Careón. Nos Montes do
Bocelo, situados entre Toques,
Melide, Sobrado e Boimorto
atópase tamén a denominada
Pena da Moura, próxima ao
dolmen das Mouras, así como
os castros de Codesás, Castro
Pedro ou Castro de Lobos.�

grinos
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’’A vinculación da comarca
aos camiños que conducían
ao xubileu tivo unha
importancia incuestionábel
durante a Idade Media”

’’A comarca acolle destacados
valores naturais asociados
ás terras e aos ríos,
protexidos en parte
no LIC Serra do Careón”

Os monxes de Sobrado represaron os regos Caxide e Rodel nunha lagoa. Ten gran-

de importancia no terreo botánico e faunístico, destacando dúas plantas de intere-

se europeo: Isoetes velatum e a alga Nitella flexilis (única cita en España).  

Pena da Moura. Nas proximidades está o dolme coñecido como Forno das Mouras.

Fervenza no río Salgueiras ou Furelos.

Freixos na Casa do Gado, incluídos no

Catálogo de Árbores Monumentais.

Toques e os montes do Bocelo desde o Careón.

No curso alto as correntes van entre pe-

nedos formando rápidos e fervenzas.

>>>
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MERCAR.

Cosmética
de uvas tintas
galegas
Moito se fala das bondades e
propiedades que para a saúde
supón a inxesta de viño. Menos
comentados son os principios
cosméticos que a uva tinta ten
para mellorar a saúde da nosa
pel, aínda que a viñoterapia xa
conta con moitos seguidores.
Isto sábeno na firma Novavila,
afincada no vitivinícola conce-
llo de Meis (Pontevedra). Em-
parentada dende a súa orixe co
mundo da enoloxía, acaba de
lanzar ao mercado a súa pri-
meira liña de cosmética feita a
partir de uvas tintas galegas. 

Esta liña dispón de sales e xel
de baño, xampú, loción hidra-
tante, xabón, e baño de viño fei-
tos con extracto de vide e uva, e
aceite de sementes de uva. 

A singularidade destes cos-
méticos é que aproveitan as
extraordinarias propiedades
dos polifenoles, antioxidante
natural presente nas uvas tin-

ESTILO.

Moda e
complementos
para mascotas
O can é o mellor amigo do ho-
me e como tal merece un trato
igualitario ao dos humanos.
Así o pensan na firma galega
de moda Adolfo Domínguez,
que entre as súas variadas li-
ñas téxtiles incorporou recen-
temente unha pensada expre-
samente para as mascotas, es-
pecialmente os cans. 

Baixo a filosofía de darlle ao
animal o que precisa en cada
momento Adolfo Domínguez
Mascotas ten abrigos, chuvas-
queiros, xerseis e todo tipo de
vestidos para cans feitos cos
mesmos tecidos e cores que os
das coleccións de humanos. 

Ademais, a liña incorpora
seiróns, bolsos porta-cans e
prendas de festa como paxari-
ñas, colares e complementos
de fantasía para darlle un to-
que de distinción ás mascotas
en datas, celebracións e mo-
mentos especiais. 

Os prezos desta coleccións
tan especial oscilan entre os 16
euros dunha elegante paxari-
ña, 26 dun xersei con carapu-
cha até os 180 dun abrigo. As
prendas están á venda en esta-
belecementos seleccionados
de Barcelona, Madrid e Sevilla.
Máis información na web
wwww.adolfodominguez.es�

E. Estévez

ANOSATERRA
19-25 DE MARZO DE 2009
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tas que se cultivan en Galiza,
aportando protección á vez
que rexeneran a epiderme, en-
tre outras moitas bondades.

Os produtos de viñoterapia
Novavila comercialízanse nos
centros propios de Meis, Vila-
nova Pena de Ribadumia, VM
Espacio en Valencia e na web
novavilariasbaixas.com a pre-
zos que varían entre os 4 euros
da pastilla de xabón aos 13 do
baño de viño.�

Eva Estévez
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que o noso tradicional gusto
gastronómico por esa ración de
orella de porco cocida con pe-
mentón que nos achegan aínda
en moitos locais.

Este prato, esencial nas ta-
bernas de vilas e cidades duran-
te moitos anos, segue a ter le-
xión de seguidores e mesmo se
converte na bandeira de engan-
che de moitos bares e tabernas.
Un caso ben coñecido e visita-
do sería o Bar Orellas en Ouren-
se. Unha histórica taberna pola
que pasaron moitas xeracións

de ourensáns e queb segue a ser
na actualidade un local de pe-
tiscos clásico no rueiro gastro-
nómico da cidade das Burgas.
Nel a orella comparte protago-
nismo co rabo, co lacón ou a ca-
chucha cocida e prensada, coas
conservas mariñas de calidade,
os ibéricos, os mellores queixos
de Galicia e unha gran varieda-
de de viños do Ribeiro, Valdeo-
rras e Ribeira Sacra.

Unha acaida opción para ce-
ar mentres se fala ou mesmo
petiscar para baixar os viños.�

Xosé Rey
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BENCOMER.

Rabos e orellas

Bar Orellas
Rúa da Paz,6. Ourense

Teléfono: 988 225 039

Prezo medio tapa: 6 euros

Ben certo é aquel dito que do
porco todo se aproveita. E tal
cousa ben a saben todos os ga-
legos e galegas. En troques, non
hai cousa que máis chame a
atención a calquera forasteiro

ses de elaboración: no nivel su-
perior está a sala de recepción

da uva, un máis abaixo a sala
de elaboración, no seguinte

a de crianza, despois a zo-
na de embotellado e no
último o almacén e a sa-
la de cata. Polo tanto,
empregando para to-
das as operacions de
adega a gravidade,
que é o sistema que
lles gustaría poder
desfrutar a todas as
adegas, as preocu-
padas pola máxi-
ma calidade claro. 

Lapola 2005
Dominio do Bibei

D.O. Ribeira Sacra

Godello e dona branca.

Branco que xorde neste magní-
fico ambiente de altura, entre
os 500 e os 700 metros, do máis
cálido dos últimos anos, de ve-
llas cepas de godello e dona
branca en solos xistosos que
fermentaron en tinos de ma-
deira de diferentes tamaños e
usos e que pasaron unha crian-
za posterior en carballo francés
e noutros depósitos. Todos es-
tes factores debuxan na copa
un ambiente aromático que
mestura a cremosidade da súa
crianza coa froita branca e as
herbas coma o fiúncho e o feno
cun aire mineral, de xeito ele-
gante e intenso. Na boca man-
tén a mesma historia con sedo-
sidade e finura.�

Antonio Portela

VIÑOTECA.

Lapola

Lapola forma parte
da familia de viños
que elabora en Lan-
gullo (Manzaneda)
o Dominio do Bibei,
os demais son os tin-
tos Lacima e Lalama e
o outro branco Lape-
na. As 30 hectáreas de
viñas de diferentes ida-
des que posúe esta ade-
ga sitúanse nas faldras
que caen do esporón que
desde Langullo baixa até o
Bibei. Aproveitando os desni-
veis deste cordal levantouse a
adega coa aparencia dun san-
tuario do que descenden as ce-
pas coma en pereginación bus-
cando as diferentes orienta-
cions, alturas, solos e pendentes
para espremer as súas esencias
e as destas terriñas, e retornar
outra vez en peregrinación en
forma de bagos maduros dos
clans tintos: brancellao, meren-
zao, mencía, bastardo, negreda,
garnacha tintoreira... e das
brancas godello e dona branca
pero tamén treixadura, albariño
ou torrontes. É este lugar unha
especie de altar levantado, máis
que levantado adosado apro-
veitando a pendente, así en di-
ferentes niveis integrados na la-
deira, dificilmente apreciábeis
se non fose polo seu branco in-
maculado, van sucedéndose os
espazos e salas das distintas fa-

Adega Dominio do Bibei.
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Nuns tempos nos que se profe-

tiza continuamente a “morte do

papel” como soporte da prensa

ou da literatura, a contemplación

dunha exposición como Tesou-

ros de Papel: libros, xogos e xo-

guetes, que provén da inmensa

colección particular do catalán

Quin Corominas, pode axudar a

entender o encanto deste mate-

rial aplicado á transmisión de co-

ñecementos, ou ao simple pracer

do xogo.

O artista e pedagogo catalán,

que comezou a súa afición nos

anos 6o nun mercadiño londi-

nense, aporta nesta mostra 250

pezas comprendidas entre 1810 e

1930, coas que nos permite descu-

brir e gozar da evolución da primeira

industria do xoguete en Europa:

desde o seu aspecto gráfico e ilustra-

tivo ata os autores, os gustos da

época e as innovacións tecnolóxicas

no ámbito das artes gráficas.

Podemos atopar figuras articula-

das móbiles, xoguetes de move-

mento con area, crebacabezas

transformables, panoramas móbi-

les, sombras chinesas, todo tipo de

publicacións, bonecas de papel e

enxeños precinematográficos.

O experto Antoni Puigverd ex-

plica no texto “Quim Corominas, el

cazador de maravillas”: “Son obxec-

tos anteriores ao cine e desenvolvé-

ronse paralelamente ao mesmo, á

maneira dunha auténtica industria

do entretemento e da pedagoxía.

Serviron para encarnar a maxia do

circo, o exotismo de faunas e floras

afastadas, as arquitecturas, os con-

tos, as lendas de todo o mundo”.

Até o 14 de xuño, no Centro Socio-

cultural Fundación Caixa Galicia,

Vigo.

Coordenado por Gonzalo Vilas

domingo, Robert Siodmak, Edgar
G. Ulmer, Kurt Siodmak, Fred Zinne-
mann, 1930. 74 .́
Luns 23 
Berlín-París-Hollywood
20.30 h. Kameradschaft, G.W.
Pabst, 1931. 93´. Subtítulos en ga-
lego.
Martes 24 
Berlín-París-Hollywood
20.30 h. Remordimento, Ernst Lu-
bitsch, 1932. 76´. Subtítulos en ga-
lego.
Mércores 25 
Robert Rossen e o seu tempo
20.30 h. Mambo (1954), 94´. Subtí-
tulos en galego.

tro Galileo, baseada na obra de An-
dré Roussin. Este venres 20, ás 22:30,
no Auditorio Municipal.

CARBALLO
¬TEATRO. Concerto Descon-
certo. Unha peza do grupo Entre-
mansonde os/as bailaríns/as execu-
tarán a música a partir do move-
mento, recreando o espazo sonoro
de cada escena.O martes 24, ás
21.00, no Pazo da Cultura.

CARRAL
¬TEATRO. Ilusiona2- Grandes
ilusións.Función de maxia a cargo
do Mago Xacobe Sanz, o sábado 21,
ás 23:50, na Sala The Star.

CEE
¬TEATRO. A preguiza (la fiaca).
Obra da compañía Teatro del Anda-
mio . O sábado 21, ás 20:15, no Salón
de Actos do Concello.

A CORUÑA
¬ CINE. Forum Metropolitano.
Poden verse esta semana:  Private
(Domicilio privado), deSaverio Cos-
tanzo, Italia, 2004 . Xoves 12, venres
13 e sábado 14. Entradas a 3/2 euros,
nos Cines  Forum Metropolitano. No
mesmo local, Le charme discret de
la bourgeoisie, de Luis Buñuel,
Francia, Italia, 1972 (VOS en caste-
llano) . Intérpretada por Fernando
Rey, gañadora dun Óscar en 1972.
Ambas, do xoves 12 ao sábado 14.
¬ CINE. La Vaquilla. Intento un
tanto fallido, mais interesante de ver,

de Luis berlanga por facer unha co-
media da Guerra Civil.   Proxéctase este
luns 23, ás 18:00 e 20:30, en V.O.S.E., na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Venres 20
Robert Rossen e o seu tempo
20.30 h. O político (1949),109 .́ Subtí-
tulos en castelán.
After Hours
23.00 h. De bares, Mario Iglesias,
2006.90´. Presentación a cargo do
seu autor. Entrada gratuíta.
Sábado 21 
Robert Rossen e o seu tempo
18.00 h. O político (1949), 109 .́ Subtí-
tulos en castelán. 20.30 h. Xente en

ALLARIZ
¬MÚSICA. Cornelius.Unha emer-
xente banda galega cunha pro-
posta musical baseada na fusión de
funk, pop e soul cunha poderosa
base de rock. O venres 20, ás 00:00,
no Café-cultural Roi Xordo. 

AMES
¬TEATRO. Zapatos. Teatro para os
e as máis cativos, pola compañía
Caramuxo Teatro, para este ven-
res 20, ás 17:00, na Casa da Cultura
de Bertamiráns.
¬TEATRO.O día do Pai. Delirante
comedia que o seu autor denomina
de Wester clínico...Tres homes loi-
tando por unha selección natural
nunha clínica de reproducción asis-
tida. Polo grupo Malasombra. O
venres 20, ás 21:00, na Casa da Cul-
tura do Milladoiro.

O BARCO
¬MÚSICA. Por Placer. Un
pop/rock que ten algo que contar,
cada canción é unha historia, unha
experiencia. Este venres 20, ás 00:00,
no Baranda.

BARREIROS
¬MÚSICA. Mamá Cabra. Actua-
ción dentro do programa musical
do Xacobeo, Vai de Camiño, deste
grupo musical especializado na
canción dirixida aos máis cativos.
Este domingo 22, ás 18:00, no Cen-
tro Social de SanCosme.

BOIRO
¬TEATRO. Aeroplanos. Exitosa co-
media do grupo Lagarta, lagarta
interpretada por Xosé M. Olveira
Pico e Ernesto Chao. O venres 20,
ás 21:00,  na Casa da Cultura Ramón
Martínez López.

BUEU
¬MÚSICA. Stigmatribe e Ven-
detta. Concerto destes dous gru-
pos de Metal, o primeiro do Mo-
rrazo e os segundos que veñen de
Ourense. O domingo 22, ás 21:00,
entradas a 5 euros, no pub Aturuxo.

BURELA
¬TEATRO. Babiliglub. Unha nova
montaxe, dirixida ao público infan-
til, polo grupo Galitoon. O sábado
21, ás 18:00, na Casa da Cultura.

CANGAS
¬TEATRO. Giseliña. A ollada con-
temporánea de Cisco Aznar detí-
vose sobre o ballet Giselle ou as Willis
como base do proceso creativo da
nova produción do CCG.O sábado
21, ás 21:00, noAuditorio Municipal.

O CARBALLIÑO
¬TEATRO. Náufragos .Obra repre-
sentada pola compañía galega Tea-

O Gran Dictador, un valente filme

contra a tiranía e o fascismo, no que

Chaplinarriscou o seu diñeiro e ca-

rreira, e que forma parte do ciclo An-

timilitarismos, que programa a enti-

dade Caixa Galicia.

A maxia 
do papel

Mamá Cabra, grupo de música infantil, actúa en San Cosme, Barreiros.

¬ ARTE
Paisaxes íntimas

A exposición Paisaxes íntimas na-
ceu do encontro entre as fotogra-
fías de Gabrielle Duplantier e os
poemas de Bernardo Atxaga, ar-
tistas vascos os dous, nacidos a
ambos lados dos Pirineos.

Os artistas móstrannos dende
Euskadi unha paisaxe íntima que
podería pertencer a calquera ou-
tro lugar do mundo.

Gabrielle Duplantier (Bayona,
1978), cursou estudos de pintura
e historia da arte na Universidade
de Burdeos. Tras rematar os seus
estudos instálase en París como
asistente de fotógrafos, pero tras
un breve tempo regresa ao seu
País Vasco natal, onde desen-
volve o seu traballo, mediante
evocadoras fotografías en negros
e brancos profundos, nunha in-
vestigación intimista que busca
mostrar toda a pureza dun rostro,
a sensualidade das formas, a po-
tencia da luz, o misterio da vida

escondido na aparencia dos seus
personaxes.

Bernardo Atxaga (Asteasu,
1951) é o pseudónimo de José
Irazu Garmendia. Autor hetero-
xéneo (novelista, dramaturgo, po-
eta...). Recibiu en 1989 o Premio
Nacional de Narrativa, o Premio
Euskadi de Literatura (1989, 1991,
1996, 1997), o Premio da Crítica
(1979, 1985, 1988, 1993), Premio

Tres Coronas do Pirineo Atlántico
(1995), Premio SM de Literatura In-
fantil e Xuvenil (1995), Premio ho-
norífico da euskal etxea de Barce-
lona (1996), etc... É, dende o 2006,
membro da Real Academia da
Lingua Vasca. A súa obra está tra-
ducida a 24 linguas. 
Até o 29 de marzo, no Casa da Cul-

tura Salvador de Madariaga, A

Coruña. Entrada gratuita.

Fotografía de Gabrielle Duplantier
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No Centro Galego de artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.
¬EXPO.Manuel Facal. Caixanova
e o Concello da Coruña presentan
unha exposición retrospectiva de
Manuel Facal na que se realiza un
completo repaso ao seu traballo a
través de 62 pezas, partindo dos
anos 70 e chegando ás súas últimas
creacións. Até o 22 de marzo, no
Quiosco Alfonso.
¬EXPO.A cidade na arte. A expo-
sición pretende reflectir as diferentes
miradas que os artistas proxectaron
sobre a cidade da Coruña ao longo
dos séculosanalizando a repercusión
que as ditas interpretacións tiveron,
non só no contexto das súas propias
obras, senón tamén en relación coa
historia do paisaxismo. Até o 3 de
maio,  no  Museo de Belas Artes.
¬EXPO.Fotógrafos da Natu-
reza 2009. Un ano máis, Caixa-
nova presenta no Aquarium Finiste-
rrae, e por primeira vez en España,
esta exposición de fotografías de
natureza, unha das máis consolida-
das internacionalmente.
¬EXPO.Naufraxios e miradas
de Ángel Orcajo . Mostra antoló-
xica de Ángel Orcajo, pintor moi vin-
culado a Galicia e un dos destacados
representantes da segunda xeración
de pintores españois que, tras a Gue-
rra Civil, emerxen nos anos sesenta.
Durante este mes, no Palacio de Ex-
posicións e Congresos.
¬EXPO.Miradas. Dende o in-
formalismo ao multicolor.
Ampla retrospectiva que recolle
obras mestras da Colección Caixa
Galicia, pertencentes a épocas e
movementos artísticos moi distan-
tes entre si. Até o 31 de maio, na
Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA.Héctor Lorenzo. O can-
tautor compostelán de bossa nova e
melodías de corte romántico está este
venres 13, ás 23:00, noGarufa.

¬MÚSICA. Orquestra Sinfónica
e Coro da Radio Nacional de
Ucraína. Recital no que se inclúen
o Carmina Burana de Carl Orff e a No-
vena Sinfonía de Beethoven. As dúas
formacións, dirixida a primeira por
Volodymyr Sheiko, e a segunda por
Víctor Skorommy, reúnen numero-
sos éxitos a nivel nacional e interna-
cional. O mércores 25, ás 20:30,  no Te-
atro Colón Caixa Galicia.
¬MÚSICA.Les Luthiers. Os
grandes músicos e cómicos ar-
xentinos presentan o seu espec-
táculo Os Premios Mastropiero,
unha  parodia das entregas de
premios. O xoves 19, venres 20 e
sábado 21, ás 21:00, entradas en-
tre 60 e 28 euros, no Coliseum.
¬TEATRO. VII Festival de Teatro
Manicómicos.  Dentro desta
programación, o  xoves 19, ás 21:00,
Pepe Viyuela co seu show Ence-
rrona, no Teatro Rosalía. O venres
20, ás 21:00, Gran Gala do VII Fes-
tival Manicómicos. Contará coa
participación de destacadas figuras
do mundo do espectáculo e artis-
tas galegos de gran proxección, co-
ñecidos polo gran público como
Rober Bodegas con outros  menos
coñecidos aínda. No Forum Metro-
politano. No mesmo lugar, o sá-
bado 21, ás 21:00, Elefante elegante
coa obra O forno. E o domingo, ás
12:30 e no mesmo escenario, o es-
péctáculo Pacama, destinado ao
público infantil.
¬TEATRO. As desventuras de
Carme, Gelines e Don José.  Te-
atro marcado pola comicidade do
grupo San&San. O domingo 22 ás
19:00, no Teatro Rosalía.
¬TEATRO. Hermanas.  O texto de
Carol López, un dos nomes que soa
con máis forza entre as mellores au-
toras da comedia, preséntanos tres ir-
más e a súa nai reunidas no funeral
polo seu pai, mesturando drama, co-

media e humor negro. O venres 20 e
sábado 21, ás 20:30, no Teatro Rosa-
lía Castro.
¬TEATRO. Rei,Rei?. Esta historia
sobre porqué os merlos ao cantar
semellan dicir "rei, rei" foi escrita por
Karel Kapeck poñéndose no lugar
dos máis desfavorecidos social-
mente. Polo grupo Fantoches Baj.
O sábado 21 e domingo 22, ás 19:00,
no Teatro del Andamio.

A ILLA DE AROUSA
¬DANZA. En la cuenca de tus
ojos. Espectáculo de danza da
compañía Entremans, que se pre-
senta dentro do ciclo musical Vai de
Camiño. O sábado 21, ás 21:30, no
Auditorio do Complexo Multiusos.

FERROL
¬ CINE. Camiños de Gloria. Un
dos máis grandes filmes antibelicis-
tas da historia, debido a Stanley Ku-
brick (1958).  Proxéctase este luns
23, ás 18:00 e 20:30, en V.O.S.E., na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. Ciclo cine obreiro. Ten
lugar todos os martes, ás 19:00, en-
trada de balde,no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. Reencontro. Exposi-
ción colectiva de pintura, con
unha vintena de artistas, organi-
zada pola Asociación Galega de
Arte e Cultura (AGAEC). Até o 2 de
abril, no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. As orixes da vangarda
rusa. Algunhas das obras máis
sobresalientes da vangarda rusa
de finais do XIX e inicios do século
XX, de nomes como Kandinski ou
Maliévich. Até o 29 demarzo, na
Galería Sargadelos.
¬EXPO. Novas pontes. Intercam-
bio artístico e cultural coa localidade
barcelonesa de Terrassa, o primeiro
destas características no que vai ser
partícipe a cidade naval. Até o 13 de
abril, no Centro Carvalho Calero.

Apartado 1.371 - 36200. Vigo986 222 405     986 223 101                                  guieiro@anosaterra.com

Les Luthiers están durante varios
días n’A Coruña, presentando o
seu último espectáculo Os pre-
mios Mastropiero, parodia deste
tipo de ceremonias de entrega de
galardóns.

Rodrigo Leãão
Nado en Lisboa no ano 1964, este
músico portugués que podere-
mos escoitar esta semana en Fe-
rrol fíxose coñecido nas bandas
Sétima Legiãoe Madredeus.

Foi cofundador de Sétima Le-
gião e en 1985, canda Pedro Ayres
Magalhães e Gabriel Gomes cria ,
formaría o grupo Madredeus.

Suspende temporalmente  Sé-
tima Legião entre 1993 e o 96 ,
polos compromisos en solitario.
Abandona definitivamente Ma-
dredeus no 1994 para se poder
dedicar enteiramente á sua ca-
rreira en solitario, cos albums EP
Mysterium, 1995 e o CD Thea-
trum (1996).

Como artista en solitario segue
un camiño instrumental que
combina teclados electrónicos e
instrumentos de corda clásicos,
inspirado ao mesmo tempo pola
música erudita e a música mini-

malista contemporánea. Tanto o
disco Alma Matercomo o próprio
músico  recibiron dous importan-
tes títulos de recoñecimento pú-
blico, o de Disco do Ano e o de Ar-
tista do Ano.

Em 2004 editou Cinema e foi
considerado polo editor da re-
vista americana Billboard un dos
mellores discos editados nese
ano. Neste traballo participarían
os artistas Beth Gibbons e Ryui-
chi Sakamoto.

Lanza no 2006 uha ollada re-
trospectiva sobre a súa carreira
con O Mundo (1993-2006), con
seis temas inéditaos.

En 2007 compón a banda so-
nora orixinal da serie documental
Portugal, Um Retrato Social diri-
xida por António Barreto para a
RTP, con 18 temas orixinais.

Actuación o sábado 21, ás 20:30,
no Teatro Jofre, Ferrol.

¬ MÚSICA

XV festival de 
Teatro Universitario
Lugo/Santiago
O Festival Internacional de Teatro
Universitario da Universidade de
Santiago , coma noutras edicións,
vaise celebrar en Lugo, dende o
martes 24 até o luns 30 de marzo, e
en Santiago dende o 23 ata o 27.

Será a Compañía da Universi-
dade de Santiagodo Campus de
Lugo a que abrirá as representa-
cións na cidade lucense, o día 24,
coa posta en escena da obra Susie,
de Carol López.

Poderanse ver en Lugo obras do
grupo  Moct Teatp da Universi-

dade do Estado de Moscova; Tea-
tro Rodante, da Universidade de
Porto Rico, Escola Superior de
Arte Dramático de Murcia,  Aula
de Teatro da Universidade de

Alacante, Universidade de Vigo
e Aula de Teatro da Universidade
de Santiago. Todas as representa-
cións serán de entrada gratuíta e
terán lugar no Auditorio G. Freire.

En Santiago, farán de escenario
do festival a sala de teatro Roberto
Vidal Bolaño do Auditorio da Uni-
versidade e o Teatro Principal. 

Ademáis das compañías univer-
sitarias antes citadas, poderase ver
tamén aos grupos Universidade
de São Paulo,e Teatro-Studio Pa-
lépé, da Universidade Técnica
Gediminasde Vilnius, Lituania.

Lugo, Auditorio Gustavo Freire, do

24 ao 30 de marzo.

Santiago, Sala Vidal Bolaño e Teatro

Principal, do 23 ao 27 de marzo. 

¬ TEATRO

O músico portugues Rodrigo Leão.

O cómico galego Rober Bodegas, que intervirá na Gala do Festival Manicómicos.
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quen vai actuar este sábado 21,ás
22:00, entradas a 6 euros, no
Café&Pop Torgal.
¬MÚSICA. Alberto Pérez. O ve-
terano baladista e bolerista vai es-
tar este vindeiro mércores 25, ás
20:30, na Sala Multiusos Edificio de
Facultades.
¬TEATRO. Os Tres Mosquetei-
ros. Obra de monicreques, na me-
llor tradición checa, pola compañía
Alfa Pilsen,  baseada na obra de Du-
mas e nunha película sobre a
mesma de 1922. Para nenos e maio-
res, este sábado 21, ás 17:00 e 18:30,
no Teatro Principal.
¬TEATRO. Symbiosis. Maxia e hu-
mor por este dúo chamado Sym-
biosis Produccións S.C., o domingo
22, ás 12:00, noAuditorio Municipal.

PONTEVEDRA
¬ CINE. Underground. Filme do
singular director serbio Kusturica,
enmarcado no ciclo Antibelicismos.
O martes 17, ás 20:00 en V.O.S., na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Fosa común. O alemán
Günter Schwaiger é un director
de cine e teatro afincado en Es-
paña dende os anos 90, apaixoado
pola etnografía e as historias de
enterramentos durante o fran-
quismo. Tom Lavin, recollendo o
traballo do anterior, presenta esta
videoinstalación, até o 28 de
marzo, na Casa da Campás.
¬EXPO. Escultura e ilustración
lusa. Unha nova exposición, que
viaxa a Portugal da man da ilustra-
dora Alice Geirinhas e do artista
plásticoPedro Valdez Cardoso. Até
o 30 de abril, na Sala X (Facultade de
Belas Artes).
¬EXPO. Gabinete dos pesa-
delos. Alumnado de quinto
curso de Belas Artes expón traba-
llos que xiran arredor do concepto
de monstrosidade. Na Facultade
de Belas Artes.
¬EXPO. Espazo Colección Cai-
xanova. A Colección de Arte Caixa-
nova mostra en Pontevedra unha
selección dos seus fondos da arte
galega, dende o século XIX ata a ac-
tualidade. Até o 12 de abril, no Cen-
tro Social Caixanova.
¬EXPO. Pintar o verde com le-
tras . Exposición de ilustración por-
tuguesa, programada dentro do X
Salón do Libro Infantil e Xuvenil de
Pontevedra. Até o 15 de marzo, na Bi-
blioteca Pública.
¬MÚSICA. Banda de Música
de Salcedo. Fernando Raña
Barreiro dirixe á Banda de Música
de Salcedo neste concerto que ce-
lebra a chegada da época prima-
veral. O xoves 19, ás 19:00, no Tea-
tro Principal.

mellores autoras da comedia, pre-
séntanos tres irmás e a súa nai reu-
nidas no funeral polo seu pai, mes-
turando drama, comedia e humor
negro. O xoves 19, ás 20:30, no Au-
ditorio Gustavo Freire.
¬TEATRO. V Festival Interna-
cional de Teatro Universi-
tario. Até o día 30 deste mes, di-
versos grupos desfilarán pola ci-
dade. O martes 24, ás 21:00, Susie,
de Carol López, pola Compañía da
USC de Lugo. O mércores 25, ás
21:00, Un xeño corrente (musical),
polo grupo de teatro da Universi-
dade de Moscova. Entrada de
balde, no Auditorio Gustavo Freire.

MELIDE
¬MÚSICA. Los Eternos.  Grupo

de poxer-rock e country, que vai
estar este venres 20, ás 01:00, no
Pub Gatos.
¬MÚSICA. Deva.  Pop Alternativo
en castelán con matices electróni-
cos a partir da reconversión de es-
tilo da anterior banda viguesa "City
Banshee". O  venres 20, ás 23:00, en
A Fundación.

MONFORTE
¬EXPO. Nómades. Fotografías
de Manuel Valcárcel. Exposi-
ciónde 60 fotografías de gran for-
mato, cos costumes, a cultura e o
xeito de vida dos pobos nómades,
que aínda hoxe habitan nos cinco
continentes.Até o 31 de marzo, na
Casa da Cultura.

MUROS
¬TEATRO. Bicharada. Nova pro-
dución de berrobambán, dirixida
poer Evaristo Calvo, unha obra que
nos fala dios bichiños que atopan-
mos polo campo. O sábado 21, ás
18:30, no Centro Cultural e Xuvenil.

NARÓN
¬TEATRO. Animales artificia-
les. O peculiar teatro sempre con
intención vangardista da compañía
Matarile. O sábado 21, ás 20:00, no
Auditorio Municipal.
¬TEATRO. Boas Noites.Obra para
nenos e maiores, sobre a obra de
Paula Carballeira e polo grupo Be-
rrobambán Teatro. O domingo 22,
ás 18:00, no Auditorio Municipal.

ORDES
¬MÚSICA. Víctor Aneiros.Actua-
ción do bluesista ferrolán, este ven-
res 20, ás 23:00, na Sala Badulake.

OURENSE
¬ CINE. Xogos prohibidos. Sen-
sible filme sobre a infancia e a gue-
rra, de René Clement (1951), con
inesquecible banda sonora do mes-
tre Rodrigo . Proxéctase este martes
24, ás 20:00, en V. dobrada, na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. A risa púrpura de Kai-
rós.  Pinturas de Pedro Proença,
até o 31 de marzo, na Galería Marisa
Marimón.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actua-
cións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Sugar Mountain .
Grupo de potente directo, actúa
este venres 20,  ás 21:30, entrada a 5
euros, no Cafe Cultural Auriense.
O mércores 18, ás 21:30, entrada a
5 euros, actuación do grupo La
Pegatina.
¬MÚSICA.Francisco Nixon. Alter
ego do xixonés Fran Fernández,

LUGO
¬ CINE. En terra de ninguén.
O director bosníaco Danis Tanovic
relatou neste filme de 2001, a his-
toria de dous soldados, un bosní-
aco e outro serbio, atrapados en te-
rra de ninguén.  O martes 24, ás
20:00 en V.dobrada, no Centro So-
ciocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Valle-Inclán: Retratos,
caricaturas e visións. Exposi-
ción sobre o escritor galego polo de-
buxante de Siro LópezLorenzo. Na
Sala da Deputación.
¬EXPO. Galicia ata 1975. Se-
gunda mostra do proxecto exposi-
tivo Miradas. Unha revisión dos
fondos da Colección Caixa Galicia,
coa que se perciben as principais
viraxes da plástica galega ao longo
de máis dun século de historia,
desde o XIX ata 1975. Até o 7 de
xuño, no Centro Sociocultural Fun-
dación Caixa Galicia.
¬EXPO. Vermellas. A exposición
rende homenaxe ás mulleres que
sufriron represalias en Galicia a raíz
da Guerra Civil. Na Facultade de Vete-
rinaria,Campus de Lugo.
¬MÚSICA. Woden. Banda galega
que toca un rock clásico con toques
de ska e metal. Tamén versionan te-
mas de Siniestro Total, Baron Rojo...
O sábado 21,  ás 00:00, no Club Clavi-
cémbalo.
¬MÚSICA. The Homens. O
grupo compostelán de pop-rock
vai estar este  sábado 21,  ás 23:30,
na Sala Babel.
¬TEATRO. Hermanas.  O texto
de Carol López, un dos nomes
que soa con máis forza entre as

¬EXPO. A rebelión dos xéne-
ros. Exposición de pintura de doce
artistas de distintas procedencias e
épocas, que inclúe paisaxes, retra-
tosa e flores como temas dos ca-
dros. Estará aberta até o 3 de maio,
no Centro Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Los Predicadores.
Concerto este xoves 19 de marzo, ás
22:00, entradas a 2 euros, no Centro
Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Rodrigo Leão. O
fundador de grupos xa lexenda-
rios na música lusa, como Sétima
Legião ou Madredeus, estará so-
bre o escenario este sábado 21, ás
20:30, entradas de 6 a 15 euros, no
Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Bruno T. Ford. Guita-
rrista alemán afincado en Galicia
dende hai anos.  O venres 20, ás
23:00, na Sala Run Rum.

FORCAREI
¬EXPO. Antón Alonso Ríos, o
siñor Afranio.  Elaborada pola
Comisión Siñor Afranioe coa cola-
boración da Asociación Ecoloxista e
Cultural de Terra de Montes "Verbo
Xido",na honra do deputado agra-
rio-galeguista durante a IIª Repú-
blica, Antón Alonso Ríos. Inaugú-
rase este venres 20, ás 20:00, no Cen-
tro Social de Forcarei.

GONDOMAR
¬MÚSICA. Fino Lorenzo.  Exposi-
ción de pintura deste artista, co jazz
como principal fonte de inspiración.
Organizada polo Centro de estudos
Miñoranos. Até o 13 de abril, na Aula
de Cultura Ponte de Rosas.

ANOSATERRA
19-25 DE MARZO DE 2009

O grupo galego Cornelius actúa esta semana en varios escenarios musicais do país.

Fotografía tomada en Romanía, e
que forma parte da mostra Nóma-
des, de Manuel Valcárcel, que se
pode ver nestes días en Monforte

Máscaras con mariposas, de Maruja Mallo.

Dentro da exposición Miradas..., en Lugo.
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compañía Galicia Século XXI.

RIVADABIA
¬TEATRO. A Pensión. Obra da
compañía Redrum Teatro,conto de
suspense que explora as conse-
cuencias da soidade. O xoves 19, ás
20:30, na Casa da Cultura.

A RÚA
¬MÚSICA.Miki Nervio & The
Bluesmakers . Veterano e expe-
rimentado grupo lucense de blues e
rock. Este venres 20, ás 23:00, no Ca-
tro Camiños .

SANTIAGO
¬ACTO. Presentación de li-
bro. Presentación do libro El pa-
dre de Blancanieves, , a cargo da au-
tora, Belén Gopegui. Este martes

24, ás 210:00, na Libraría Pedreira.
¬CINE. O noso pan de cada día
Filme de Nikolaus Geyrhalter, Ale-
mania/Austria, 2005, 92', VO sen diá-
logos).En colaboración coa Asemblea
da Educación Crítica. O mércores 25,
ás 22:00, no Cineclube Compostela,
Centro Social O Pichel.
¬ CINE. A Grande Ilusión. Filme
clásico de Jean Renoir (1937), feito
nos albores da II Guerra, e ambien-
tado na 1ª. O martes 24, ás 18:00 e
20:30, en V.O.S.E., na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO.Exposicións de pintura.
Reseña de varias exposicións abertas
na cidade:
1:10 , de Sara Fuentes, na Zona "C",
até o 19 de abril.
Recolecta, de Guillermo Aymerich,
até o 11 de abril, na Galería C5.
Insomnio, obras de Renata Otero, na
Galería de arte Espacio48.
Doñana: o refuxio dos mitos, expo-
sición do artista cubano Jorge Cama-
cho, até o 28 de abril, na Fundación
Granell.
Monumento, exposición de David
Trullo, na galería Espacio48.
¬EXPO. Discurso abstracto, de
Fernando Pereira. O artista
presenta esta exposición, comisa-
riada por Cristina Carballedo, como
un proxecto íntimo e persoal, froito
de anos de investigación e traballo.
Até o 5 de abril, na Fundación To-
rrente Ballester.
¬EXPO. Antón Mouzo. Antolóxica
da obra do pintor e escultor de Vi-
mianzo, desaparecido hai un ano en
plenitude da súa carreira. Até o 31 de
marzo, no Auditorio de Galicia.

GUIEIRO.51.

¬MÚSICA. Jam Session.A edición
de 2009 do ciclo Jazz no Principal
prosegue coa actuación do grupo
Demian Cabaud & SPJ-Group. O
sábado 21,ás 20:30, no Teatro Princi-
pal. A partires das 24:00, jam-session
no Pub La Cabaña.
¬MÚSICA. Half Root Outside e
Jugoplastika.Os vigueses de Ju-
gopklástika seguen presentando o
seu disco The 6th is the 7, acompa-
ñados da banda rockeira Half Root.
O xoves 19, ás 23:00,  na Sala Karma.
¬MÚSICA. Iván Ferreiro. Menti-
roso Mentiroso é o último disco do
vigués e da súa banda, co seu irmán
Amaro, entre outros. O venres 20, ás
23:00,  na Sala Karma.
¬TEATRO. Sen Título 4x8x6 (Téc-
nica Mixta sobre escenario).
Espectáculo de monicreques, polo
grupo deKukas. O domingo 22, ás
18:30, e luns 23, ás 10:30, no Teatro
Principal.
¬TEATRO. Bolboreta.Espectáculo
infantil do grupo Trompicallo, den-
tro das actividades escolares de Cai-
xanova. O martes 24, no Centro So-
cial Caixanova.

REDONDELA
¬TEATRO. Aeroplanos. Exitosa co-
media do grupo Lagarta, lagarta
interpretada por Xosé M. Olveira
Pico e Ernesto Chao. O sábado 21,
ás 20:30, no Multiúsos da Xunqueira.

RIANXO
¬MÚSICA/DANZA. Isolma  . Dentro
das actuacións do Xacobeo, Vai de
Camiño, preséntase este espectá-
culo de música e danza, a cargo da

ANOSATERRA
19-25 DE MARZO DE 2009

O espectáculo musical e de danza Isolma, creación do colectivo Galicia Século XXI, estará esta semana en Rianxo, na programación de Vai de Camiño.

A Pensión, unha obra de Alex
Sampayo e o grupo Redrum Te-
atro, que poderemos ver esta se-
mana en Ribadavia.

Aeroplanos, de Lagarta, Lagarta, prosegue

unha loga xeira de representacións.

Quere saber máis?                                       anosaterra.com
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¬EXPO. Galicia 25. Unha cul-
tura para un novo século. A
mostra conmemora os primeiros 25
anos do Consello da Cultura Ga-
lega, sendo “un escaparate da cul-
tura galega, a imaxe dun país en
marcha que ten algo que dicir e
quere dicilo”. Até o 17 de abril no Mu-
seo do Pobo Galego.
¬EXPO. Portas de luz. Unha
achega á arte e á cultura en
Galicia nos 70. A década dos 70
constituíu en toda Europa un mo-
mento convulso culturalmente, en
que novas formas de cultura popu-
lar se mesturaron con modalidades
de alta cultura. Na mostra contém-
plase a súa pegada en Galiza en to-
das as facetas culturais. Até o 3 de
maio, noCGAC.
¬EXPO. Galicia Pola Radio
Mostra de obxectos, gravacións,
textos, que comemoran os 75 anos
da radio en Galicia. Na Fundación
caixa Galicia.
¬MÚSICA. Galegoz + Labregos
no Tempo dos Sputniks.Con-
certo do grupo de Marcos Payno e

o do singularLeo Arremecaghoná.
Terá lugar este xoves 19, ás 21:00, na
Sala NASA.
¬MÚSICA. Mostros e Samesu-
gas.Actuación destes grupos com-
posteláns, que terá lugar este venres
20, ás 21:30, entradas a 5 euros, no
Centro Social O Pichel.
¬MÚSICA. 96 Grados. Concerto
deste grupo o sábado 21, ás 22:00,
no Pub TNT. No mesmo local, o do-
mingo 22, ás 22:00, entradas a 3 eu-
ros, actuación do grupo Traboute.
¬TEATRO. As Dunas. Estrea desta
produción do CDG, texto da autoría
de Manuel Lourenzoe dirección de
Quico Cadaval. Unha viaxe pola Ma-
riña luguesa da man dunha tropa es-
trafalaria. Músicos, danzantes e can-
tores concentrados nunha vella nave
industrial en desuso. O xoves 19, ás
11:00, venres 20, ás 20:30 ,sábado 21 ,
ás 20:30 , e domingo 22 ás 18.00, no
Salón Teatro.
¬TEATRO. Valentino Rufino e
akil pillabán, de viaxe a Milán
(e van sen un can). Obra infantil
presentada pola compañía Talía Te-

atro, e dirixida por Roberto Sal-
gueiro. O sábado 21, ás 18:00, e do-
mingo 22, ás 18:00, na Sala Santart.
¬TEATRO. Quero ser grande.
Unha visión aceda e cómica sobre
o mundo da infancia, onde se
pode constatar a distancia que se-

para os grandes dos pequenos.
Por Talía Teatro. O sábado 21 e
domingo 22, ás 21:00,  eluns 23, ás
12:00, na Sala Santart.
¬TEATRO. V Festival Internacio-
nal de Teatro Universitario.
Até o día 27 deste mes, diversos gru-
pos desfilarán pola cidade. O mérco-
res 25, ás 21:030, Un xeño corrente
(musical), polo grupo de teatro da
Universidade de Moscova. Entrada
de balde, no Teatro Principal.

SARRIA
¬MÚSICA. Los Reyes del K.O.
Adrian Costa & Marcos Coll son
hoxe probablemente os millores
embaixadores do blues galego, no
seu periplo berlinés. Actúan este
venres 20, ás 00:30, na Sala Planeta.

SILLEDA
¬MÚSICA. Samuel Leví e  Mi-
riam Sandoval.  Dentro do ciclo
de inverno do Xacobeo, Vai de Ca-
miño, a actuación destesdous can-
tautores galegos. O sábado 21 , ás
20:30, no Casa da Cultura .

VIGO
¬ CINE. O Grande Dictador. Pa-
rodia sobre o nazismo e unha das fi-
tas claves da historia do cine debida
ao xenio Charles Chaplin (1940).
Proxéctase este martes 24, ás 18:00,
en V. dobrada, e 20:30 en V.O.S., na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. Mostra de Ciclo de Fic-
ción Portuguesa. Mostra que
se desenvolve os mércores, entrada
de balde, até o 8 de abril. O mérco-
res 18, ás 20:00,  no Museo Verbum,
Casa das Palabras.
¬EXPO.Reconquista: 1809-
2009.Por primeira vez, poderán ad-
mirarse obxectos e documentos
como as armas que o imperio fran-
cés empregou na contenda, os uni-
formes de combate, ou documentos
inéditos sobre a Reconquista de Vigo
e a posterior batalla de Ponche Sam-
paio. Até o 30 de marzo, no Pazo Mu-
seo Quiñones de León.
¬EXPO. O son das sombras.
Obra pictórica de Benito Pérez Fer-
nández, realizada nos últimos dous
anos. A mostra estará aberta até o

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS ANOSATERRA
19-25 DE MARZO DE 2009

Exposición  sobre os 75 anos da radio galega.

A última produción do CDG, As
Dunas, con texto de Manuel Lou-
renzo e direción de Quico Cada-
val, prosegue a súa longa estadía
no Salón Teatro de Santiago.

Língua de Amor
O amor na túa lingua
Concurso de mensaxes e cancións na
rede
Con motivo da celebración do Día das Letras
Galegas e do Día Internacional da Internet pre-
sentámosvos a terceira edición de Lingua de
amor, o concurso de declaracións de amor a
través do correo electrónico, e que este ano,
como novidade, inclúe unha nova categoría: a
musical.

Obxectivos do concurso
- Un dos obxectivos principais deste concurso

é conquistar novos espazos de uso para o ga-
lego: internet, o correo electrónico ou os chats
son espazos de comunicación nos que os mo-
zos e mozas empregan o castelán como lingua

habitual. Pretendemos con este concurso dina-
mizar o uso da lingua galega entre os máis novos
nestes espazos de comunicación habitual.

- Pretendemos vincular as rapazas e rapaces
de Galicia coa súa lingua e incrementar a per-
cepción do galego como unha lingua que é útil
para as actividades de lecer e momentos de di-
versión

Este concurso organízao o Consello da Xu-
ventude de Galicia, a través do seu Servizo de
Normalización Lingüística, en colaboración co
Servizo de Normalización Lingüística do Con-
cello de Vigo, a Secretaría Xeral de Política Lin-
güística e a Libraría Couceiro.

3 O concurso Lingua de amor consta de dúas
modalidades:

- Modalidade 1: declaracións de amor en ga-
lego a través da rede

- Modalidade 2: cancións de amor en lingua
galega

Modalidade 1: - Consiste na elaboración
dunha mensaxe que conteña unha declara-
ción de amor.Todas as declaración que se en-
víen deberán estar escritas en lingua galega.

- A temática das mensaxes será amorosa e
poderán estar escritas en prosa ou en verso.

- A extensión máxima da mensaxe é de 350
caracteres, incluídos os espazos en branco. As
mensaxes que excedan esta extensión queda-
rán fóra do concurso.

- Terase en conta o grao de elaboración e a
orixinalidade. Ademais todas as declaracións
deberán ser inéditas. Establecerase un máximo
de dúas mensaxes por participante.

Para poder enviar as mensaxes é necesario re-
xistrarse na páxina do concurso:

www.linguadeamor.eu, para o que se deberá
cubrir un formulario de inscrición.

- A data límite para o envío das declaracións é
o 10 de maiode 2009.

Haberá un xurado, e poderáse participar vo-
tando na devandita páxina.

- Establécense tres premios por cada unha
das categorías de idade:

Categoría A:
1.º Un ordenador portátil. 2.º Unha videocon-

sola PlayStation3. 3.º Un Ipod
Categoría B:
1.º Un ordenador portátil + unha cea para

dúas
persoas. 2.º Unha videoconsola PlayStation3

+ unha cea para dúas persoas. 3.º Un Ipod +
unha cea para dúas persoas

-Modalidade 2: cancións en galego
- Consiste na elaboración dunha canción

cuxo contido estea relacionado coa temática
deste concurso: o amor.Tamén se poderán mu-
sicar poemas de amor da literatura galega.

- A data límite para o envío das cancións é o
10 de maiode 2009.

Establécense tres premios, desde un ordena-
dor portátil e fin de semana nunha casa de tu-
rismo rural, até un Ipod e fin de semana en casa
rural.

Máis información en www.linguadeamor.eu.

XXI Premio de novela García Barros
O Excmo. Concello da Estrada crea o premio de
novelaManuel García Barros(Ken Keirades),
testemuñando a admiración e respecto e man-
tendo a presenza deste ilustre académico e ga-
leguista, mestre e fillo deste Concello, contri-
buíndo así ao espallamento da súa persoa e
máis a importante achega  que a súa obra fixo
ás Letras Galegas. O Concello da Estrada en co-
laboración coa Presidencia da Xunta de Galicia
por medio da Secretaría Xeral de Política Lin-
güística e a Editorial Galaxia convoca a XXI edi-
ción do premio, cunha dotación económica de
9.000 euros.

Poderán concorrer ao premio todos os auto-
res e autoras de calquera nacionalidade que
presenten os orixinais escritos, acordes coa nor-
mativa oficial vixente en lingua galega. Os tex-
tos presentados deberán ser inéditos e total-
mente orixinais.

Os orixinais serán presentados por sextupli-
cado en papel tamaño folio ou en holandesa,
mecanografados  a dobre  espazo antes do13
de abrilde 2009 na Casa do Concello, Praza da
Constitución,1 - 36680 A Estrada (Pontevedra).

Con cada orixinal que deberá ser presentado
baixo lema, xuntarase, en sobre pechado, o
nome completo, enderezo e teléfono do autor
ou autora, así como o título da novela.

Presentarase na plica unha declaración xu-
rada conforme están ao corrente nas súas obri-
gas tributarias e coa seguridade socia. A dota-
ción económica será de 9.000 eurosque se ou-
torgará indivisiblemente nun  único premio.

O xurado estará composto por cinco mem-
bros escolleitos entre recoñecidos persoeiros
do mundo da cultura actuando  un deles como
secretario/a a proposta e en representación da
Corporación do Excmo. Concello da Estrada. O
premio concederase por maioría de votos.

A composición do xurado darase a coñecer
no día, lugar e hora que se comunicará oportu-
namente. As bases publicaranse no Boletín Ofi-
cial da Provincia. O premio poderá ser decla-
rado deserto.  

O Excmo. Concello da Estrada resérvase, du-
rante o prazo de un ano, os dereitos de publicar
a obra premiada, en todas as linguas do Estado.
Neste sentido, o autor ou autora renuncia a fa-
vor do Concello da Estrada, na primeira edición,
a calquera tipo de remuneración polos seus de-
reitos de autor.     

¬ CONVOCATORIAS
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¬TEATRO. 4.48 Psicose .  Espectá-
culod e danza  polo grupo Nut Tea-
tro.O venres 20e sábado 21, ás
22:00, e domingo 22,  ás 21:00,  noTe-
atro Ensalle.

VILAGARCÍA DE AROUSA
¬MÚSICA. Marta Quintana,
Xoán Eiriz e Xoán Rubia.
Dentro do ciclo de inverno do Xa-
cobeo, Vai de Camiño, a actua-
ción destes tres cantautores gale-
gos terá lugar o xoves 19 , ás 20:00,
no Auditorio Municipal.

VILANOVA AROUSA
¬MÚSICA. Samuel Leví e Mi-
riam Sandoval .  Dentro do ciclo
Vai de Camiño, actuación destes
dous cantantes. O domingo 22, ás
18:30, na Casa de Cultura de Baión .

VIVEIRO
¬TEATEATROTRO.. Polgariño & cía. Es-
pectáculo de teatro infantil, a cargo
do grupo  Artello Teatro Alla Scala
1:5. O sábado 21, ás 18:00, no Teatro
Pastor Díaz.

Iguana Club. 
¬MÚSICA.Marcos Coll & Adrián
Costa Duo. A ctuación deste dúo
compostelán de blues, que actúan
boa parte do ano en Berlín co nome
de Los Reyes del K.O. O sábado 21,
ás 22:00, en La Pecera.
¬MÚSICA. Half Root Outside e
Jugoplastika.Os vigueses de Ju-
gopklástika seguen presentando o

seu disco The 6th is the 7, acompa-
ñados da banda rockeira Half Root.
O sábado 21, ás 22.00, na Sala
Mondo. O martes 24, ás 22:00, en-
tradas a 10 e 12 euros, actuación de
Wildbirds And Peacedrums.
¬MÚSICA.Samuel Leví + Santi
Araújo. Concerto este sábado 21,
ás 23:00, entradas a 3 euros,na Sala
Contrabajo.

27 de marzo. Na  Casa do Libro.
¬EXPO. Tesouros de papel: li-
bros, xogos e xoguetes. Co-
lección Quim Corominas.
Mostra de todo tipo de xoguetes
antigos feitos con papel, até 1930.
Até o 14 de xuño , no Centro Socio-
cultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Obras mestras da Es-
cola d’A Haia con fondos do
Museo Rijksmuseum. Colec-
ción do prestixioso museo holandés,
con obras de autores desta escola re-
alista e ruralista. Até o 12 de abril, no
Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Scriptorium Verbum-
diense. Mostra do laborioso pro-
ceso de creación dun códice, e  a im-
portancia que tivo Galicia neste
campo. Até o mes de  xuño, no mu-
seo Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Deseño holandés: na
rúa como na casa. Unha ampla
mostra de deseño holandés para os
espazos público e privado. Até  o 5
de maio, na Fundación Pedro Barrié
de la Maza.
¬EXPO. Marco, Museo de Arte

Contemporánea. Acolle as se-
guintes exposicións:
7+1 Project Room. Sete grandes
salas para presentar a proposta
dun artista diferente en cada
unha delas.
En calquera lugar, en ningún lu-
gar. A mostra analisa as relacións
entre artes visuais, cinema e litera-
tura.
Puntos de Encontro/Meeting
Points. O portugués Pedro Bara-
teiro inaugura esta serie que trae-
ráa 5 artistas neste ano 2009.
¬MÚSICA.Los Marcianos.  Este
grupo pop fórmase en Vigo no
2006. Actuación este xoves 19, ás
22:00, na Fábrica de Chocolate.  
O venres 20, ás 23:30, actúan os
grupos Francisco Nixon +
Portrait, con entradas a 10 e
12 euros.
E o sábado 21, ás 22:30, están as
bandas Band Apart + Sound
of Silence, entradas a 6 euros.
¬MÚSICA.Angelus Apatrida +
Agonica. Actuación doble para
este venres 20, ás 00:00, en La
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Na Casa do Libro de Vigo está aber-
ta a exposición de pintura O son
das sombras, pinturas realizadas
entre 2007 y 2008 polo artista Be-
nito Pérez Fernández.

Os bluesistas Adrián Costa e Marcos Coll, que actúan na sala viguesa La Pecera.

� Aluguer de apartamento en Lira
(Carnota), Portocubelo. A carón da
praia. Equipado para catro persoas.
Terraza, vistas ao mar e ao cabo Fiste-
rra. Semana Santa, 275 euros. 2ª 15ª
de xuño, 500 euros. 1ª 15ª de xullo,
550 euros. 2ª 15ª de xullo, 600 euros.
15 días -agosto, 600 euros. 15 días-
setembro, 500 euros. 981 76 11 44 /
666 84 39 97

� Alugo piso 3 hab. 2 baños, exte-
rior. Amoblado. Moi bo estado. San-
tiago de Compostela. Tfno:
679.236.477 

�  En Ribadeo, véndese aparta-
mento2 cuartos, garaxe e rocho. 54
m2. Con calefacción eléctrica, mo-
bles de madeira maciza e roupeiros
encaixados. Zona do Parque de San
Francisco. Impecábel. Prezo 97.500
euros. Teléfono 672434757.

� Asturias. Tapia de Casariego.
Alugo casa nova de campo con xar-
dín, asador, horta, cenador. Fins de
semana de venres a domingo por
110 euros para todos. Tel.: 667 293
752.

� Gostaría coñecer muller galega
para compartir sensacións. Cumprín
os cuarenta e son tan tenro coma
combativo na defensa da cultura do

noso país. Da zona de Compostela,
(non me importaria desprazarme).
Prometo non contarlle ás nosas ami-
zades a forma de coñecernos. Se
existes, manda unha mensaxe a:
ventoserodio@yahoo.es

�  Casa para aluguer de fin de se-
mana ou vacacions, situada á beira
do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63

� Para pasear cans, ofrécese per-
soa na zona de Santiago de Com-
postel. Razón: Xabier. Teléfono:
664754764. De 18 horas a 20 horas.
CE: gallaecia2008@hotmail.com.
Agás os sábados.

� Clases de Xadrez. O Club Xadrez
Algalia imparte clases de xadrez de
niveis iniciación e avanzado nos
Centros Socioculturais Cidade Vella e
Aurelio Aguirre en Santiago de Com-
postela. Máis información nos teléfo-
nos: 664 387 133 /981 93 82 63

�Ofréceseelectricista, fontaneiro.
Responsable e con rapidez. Telf.:
608527989

� Licenciado en Xeografía e Histo-
ria imparte clases particulares a do-
micilio en Santiago  e cercanías.To-
das as materias de letras. Telf: 687
5811 37

�  Véndese   trompeta “Júpiter  SI b

410”  lacada. Por 240 €.
Teléfono: 656 26 23 85

� Vendo saxofón alto Yamaha
YAS275, perfecto estado. Inclue ma-
letín con interior acolchado. O mo-
tivo da venta é que vou mercar ou-
tro, o estado é perfecto. O prezo son
700 € (negociables).
Contacto no  675.223.59. Mail:  ru-
bentroitinho@hotmail.com

� Castelao. Compro libro "Sempre
en Galiza" (Akal editor), edicións en-
tre 1981-1993, galego ou español.
Tamén agradezo información. Des-
prázome. 
Contacto: Apartado de Correos 660 -
Vigo ou moxado@gmail.com

� Vendo Guitarra Electrica Fer-
nandes, de 24 trastes, dúas pastillas
Humbuckers, mastro palorosa, cor
azul "Oceanburst", en impecable es-

tado. Prezo: 525 €.
David , Tel: 610 63 38 82.

� Vendo moble cama de 90, con
armarios, estantes e mesa extraíble
debaixo. 
Tfs: 986417582 e 669903948

�  Vendese : Peugeot Partner Fur-
gón 190C HDI.  Enero 2005. 75.000
km. 6.000 €. Todas as revisións ao día.
Perfecto estado. Non utilizado para
carga. Motocultor Ferrari 72. De
maio de 2005. Cor verde. Con remol-
que, fresa e arado. Pouco uso. 3500 €
(prezo orixinal 7400€) .Biotritura-
dora gasolina Benz, modelo Primus
PS HBS-3; con motor BYS 5.5 hp. Se-
minova,10 horas de uso. Prezo orixi-
nal 2500 €. Vendo por 1500. Tlf: 690
020503 (perto de Santiago)

� Busco relación cunha muller que
lle goste falar galego, de 38/43 anos.
Preferibelmente da comarca de Or-
des. Chamar ao 650 930216.

�Ofrécese rapaza para coidar an-
ciáns e nenos. Con experiencia e  tí-
tulo. Polas mañás e fins de semana.
En Santiago e comarca. Tel: 617 407
697.

� Para completar coleccion merco
os seguintes numeros de "A Nosa Te-
rra": 1266,  1268, 1269 e 1270 (maio
2007), 1278 (26 xullo 2007), 1288 -
doble- (4 decembro 2007) e 1292 (4

xaneiro 2008). Se alguen esta dis-
posto a vendelos que pregunte por
Suso no 655 822 315. Pagoos ben.

�  Vendo sillón e dúas butacas (tre-
sillo), coa armazón de madeira. En
Moi bó estado e económico. Cha-
made ao teléfono 986 290219, e pre-
guntade por Conchi.

� Mércanse cacharros de barroda
antiga olaría de Samos.
barraxe@mundo-r.com 

� Véndese Mercedes BenzMB100
D; Ano 1995; Bo estado. Renovados
recentemente: dirección, embrague,
sistema eléctrico, rodas, freos, chapa
e accesorios en bo estado, con radio
cd novo. 3500 €.Tlf:  650485043

� Véndese casa rural con finca.
PonteCaldelas, moi perto do río. Es-
pacio habitable casa: 150m2.; amo-
blada. Con galpóns e invernadeiro.
Finca 8000m2, arbolada e prepa-
rada; valada. 80.000 €. Tlf:
650485043

�  Vendo Seat 600. Tel: 610 205 247

�Poña aquí GRATISo seu
anuncio, facendoo chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com 
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súa vontade, das tropas auxilia-
res italianas na invasión nazi. O
filme tira demasiado cara ao
melodrama e malia a química
eterna da parella protagonista, a

historia non acaba de en-
caixar máis que episo-

dicamente, iso si, en
fragmentos de glo-
rioso melodrama
romántico. �

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.
Os abrazos rotos
Dirixe: Pedro Almodóvar.
Intérpretes: Lluís Homar,
Penélope Cruz .
Drama. España, 2009

Unha historia de “amor fou” na
que Lluís Homar interpreta un
director de cine cego de perso-
nalidade escindida. A historia
desdóbrase temporalmente
para lles dar cabida ás dúas caras
do personaxe nun drama de tin-
tes negros no que, como xa vén
sendo habitual nas obras de Al-
modóvar dende hai anos, os xé-
neros cinematográficos mestú-
ranse en formas híbridas que
con proverbial promiscuidade
non renuncian aos códigos de
ningunha escola. Fatalidade,
ciúmes, problemas de identi-
dade, poder, traizóns, comple-
xos varios e algún monólogo de
carnes abertas na película da
que todo o mundo falará nos
vindeiros meses.

Capitán Abu Rabed
Dirixe: Amin Matalqa .
Intérpretes: Nadim Sawalha,
Rana Sultan .
Drama. Xordania, 2007 

Amman non adoita ser escena-
rio cinematográfico e só pola so-
ñadora e poética evocación da
cidade paga a pena achegarse a
este curioso filme que, chegado
de Oriente Próximo, traslada a
escenarios xordanos a fascina-
ción dos “independentes” nor-
teamericanos pola vertente sen-
timental dos neorrealistas italia-
nos e os realizadores franceses
da Nova Onda. O director, xor-
dano de educación estadouni-
dense, debuta con esta curiosa
traslación neorrealista das Mil e
Unha Noites na que un filosó-

documental na gala deste ano.
Situacionismo malabar.

DVD. VENDA.
Os xirasois
Dirixe: Vittorio de Sica.
Intérpretes: Marcelo
Mastroianni, Sofia Loren.
Drama. Italia, 1970

Unha pequena rareza na vizosa
filmografía conxunta da Loren e
Mastroianni. Dirixida polo gran
De Sica no mesmo ano da estrea
da súa adaptación d’O Xardín
dos Finzi Contini de Girogio
Bassani–non quere dicir gran
cousa, o De Sica daqueles anos
xa non era o d’O ladrón de bici-
cletas, O limpabotas, Milagre en
Milán– e con guión de dous dos
libretistas fundamentais do
gran cinema italiano, Tonino
Guerra e Cesare Zavattini –pai
do neorrealismo. Con todos
eses ingredientes poucos men-
cionan xa este curioso filme no
que Sofia viaxa á Rusia soviética
na busca de Marcelo, desapare-
cido nas estepas du-
rante a II Guerra
Mundial cando
formaba parte,
en contra da

fico empregado de mante-
mento do aeroporto internacio-
nal de Ammán modifica o seu
estatus entre os pícaros do seu
barrio obreiro o día no que apa-
rece ataviado cunha gorra de pi-
loto que recolle do lixo. Dende
ese día, os rapaces pensan que o
seu, até entón, anónimo veciño
é un glamuroso capitán de voos
intercontinentais. Animado
pola ollada luminosa dos nenos,
o vello Abu Rabed inventa anéc-
dotas das súas fantasiosas via-
xes para un auditorio infantil
engaiolado. Da colleita Cineu-
ropa 2008, obtivo o premio do
público no Festival de Sun-
dance do ano pasado.

Duplicity
Dirixe: Tony Gilroy.
Intérpretes: Julia Roberts,
Clive Owen.
Acción. EE UU, 2009

O guionista da triloxía de
Bourne repite tras a cámara des-
pois da experiencia, non de todo
satisfactoria, do seu Michael
Clayton. O reclamo publicitario
que no anterior filme supuña a
presenza de George Clooney re-
cae aquí na outrora noiva de
América. Como no seu anterior

Xosé Valiñas

filme, Gilroy acomete de novo
un retrato das cloacas multina-
cionais do mundo corporativo,
nesta ocasión cunha viraxe
moito máis evidente cara aos
códigos do cinema de xénero,
metendo dous antigos axentes
da CIA e do MI6 británico no
mundo da espionaxe industrial.
Roberts e Owen encarnan os
dous ex axentes pasados ao sec-
tor privado con tensión sexual
incluída de compañeiros de pu-
pitre con demasido roce. Con
todo, a parella máis interesante
do filme é a dos seus amoral-
mente pragmáticos contratistas
empresariais, encarnados por
Tom Wilkinson e Paul Gimatti,
probabelmente dous dos acto-
res de caracter, por empregar a
vella fórmula, máis en forma do
actual cinema norteamericano.

Man on Wire
Dirixe: James Marsh.
Intérpretes: Philippe Petit,
Paul McGill .
Documental. Gran Bretaña, 2008

O documentalista Marsh repasa
a carreira do mítico home do
aramio, o funambulista francés
Philippe Petit, famoso polas súas
técnicas de guerrilla circense
que o levaron, entroutras faza-
ñas, a pasar a noite nunha comi-
saría de Manhattan logo de dar
un paseo sen permiso entre as
nubes facendo equilibrio sobre
un aramio colgado entre as de-
saparecidas Torres Xemelgas alá
polo 1974. Os lectores de Paul
Auster estarán familiarizados
coa súa mítica figura. O seu pa-
seo entre os rañaceos e o seu va-
lor simbólico, para moitos o
equivalente artístico ao famoso
roubo do Banco de Inglaterra, é
o eixe condutor deste perfil que
aborda oartista como un verda-
deiro foraxido cultural. Sorpren-
deu na gala dos BAFTA do ano
pasado, os premios do cinema
británico, ao conseguir o premio
de mellor filme e gañou o Oscar
na categoría de longametraxe

Penélope Cruzensaia con Lluís Homarunha escena d’Os abrazos rotos. P. ALMODÓVAR

Philippe Petit en Man on wire.

Escena d’O capitán Abu Raed. 

Sophia Loren, protagonista d’Os xira-

sois nunha imaxe recente.

Julia Roberts
é Claire Stenwick

en Duplicity.
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

Encher os cadriños cos números do 1 ao 9, sen repetir ningún cadro, nin liña, nin ringleira.

En marzo de 2009 cumpríronse dez anos da morte de Stanley Kubrick, famoso di-
rector de cine creador de películas inesquecibles como Atraco Perfecto, Lolita, Barry
Lyndon ou A laranxa mecánica. Kubrick naceu en Nova York en 1928 e durante a súa
xuventude sobreviveu tocando a batería nun grupo de Jazz e xogando ó xadrez en
Washington Square onde gañaba unha media de 3 dólares ao día. Despois, xa
como un dos mellores directores de Hollywood, mantivo a paixón polo xadrez e in-
corporouno a varias das súas películas. En 2001: unha odisea no espazo o astronauta
Poole xoga unha partida coa computadora HAL 9000, que goberna a nave espacial
Discovery rumbo a Xúpiter, na que a máquina cobra consciencia e estima que os
humanos ameazan a súa misión polo que tenta desfacerse da tripulación.

Astronauta Frank Poole
Computadora HAL 9000

Discovery 1. 2001. C86: Apertura Espa-
ñola pechada. Ataque Worrall.
En realidade a partida disputouse en 1910
entre dous xogadores en Hamburgo, Ro-
esch e W. Schlage, e créese que Kubrick
debeu atopala no libro de Irving Chernev
As 1000 mellores partidas cortas de xadrez.
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6
5.0-0 Ae7 6.De2 b5 7.Ab3 0-0 8.c3 d5
9.exd5 Cxd5 10.Cxe5esta liña lembra ao

coñecido contraataque Marshall 10…Cf4
11.De4 Cxe5 12.Dxa8? [o correcto sería
12...Ab7 13.Dxb7 Ce2+ 14.Rh1 Cxc1
15.Txc1 Cd3 16.Tf1 c5 17.Cd2=] 12…Dd3-
+ 13.Ad1 Ah3 esta é a posición que apa-
rece inicialmente no filme 14.Dxa6 Dia-
grama 14...Axg2 15.Te1 Df3!! ameaza
16…Ch3 mate, nesta xogada na película
prodúcese un erro de transcrición: Hal
9000 propón a imposible 15…Df6, o que
algúns interpretaron como un sutil xeito
de Kubrick de amosar o descontrol da má-

quina, e outros a súa toma de consciencia
ao burlarse do astronauta, pero que pro-
bablemente non foi máis que un simple
erro no guión debido ao sistema descrip-
tivo utilizado naquel entón para anotar as
partidas,  16.Axf3 [se 16.h3 Cxh3 17.Rh2
Cg4 mate] 16…Cxf3 mate 0-1

XADREZ       por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Censurar, recriminar, botarlle a alguén os defectos ou faltas na

cara. Deserto africano, ampla zona climática que se extende

dende o deserto do Sáhara ó norte e a chamada rexión do Sudán.

2- Éo, por exemplo, Ánxela Bugallo, agora en funcións. 3- Calote,

engano de tipo económico. Terreo pechado ou non, arredor das

igrexas. 4- Masa de arxila que usan os oleiros.  Título máis elevado

da xerarquía estatal en Etiopia, dende o s XVI, despois do negus.

5- O que está aí. Filla dos actuais príncipes españois. 6- País asiá-

tico, protagonista dunha longa guerra cos EE.UU.. 7- Cualidade

de quen ten moita vitalidade. 8- Cabeza de gando. Moradas,

vivendas. 9- Ríxido, teso, que non pode dobrarse.  Ferramenta de

carpinteiro, sinónima de formón ou trencha .10- Conxunto de

expresións fixas, como frases feitas, refráns e modismos, dunha

lingua ou fala. 11- Anacos circulares que resultan de cortar o tron-

co dunha árbore.  Cubrir de area ou botar area nun lugar.

Verticais:

1- Ex-ministro do goberno de Aznar, aquel que se empeñou en

dicir que “foi a ETA, créanme”. Termo xeolóxico de orixe inglesa,

que indica unha depresión morfolóxica e tectónica que está deli-

mitada por fallas normais e de dirección. 2- Cavidades nasais.

Vérrago, gran que aparece no gando vacún pola presenza dun

verme enquistado. 3- Charlar con alguén, facéndolle preguntas

con vista á súa publicación ou difusión . 4- Cociñar carne ou peixe

no forno ou grella. Catro, en romanos. Animal plantígrado. 5-

Cambiar bruscamente o vento de dirección, causando remuíños.

Eres. 6- Nota musical. Etcétera. Axeitado, conveniente. 7- Socieda-

de Limitada. Mamífero carnívoro mustélido, terror dos galiñeiros.

8- Asociación Europea de Avogados. Deportista que practica a

natación. 9- Masaxe que se dá por medio de chorros de auga. 10-

Equivocarse, fallar. Nome de muller, hipocorístico eslavo de

Daniela. 11- País asiático, donde foran capturar ao fuxido ex-

ministro Roldán. Divulgarse un feito ou unha noticia polo seu

interese ou a súa relevancia.

1910: Unha odisea no espazo.

SOLUCIONS

Crucigrama

Horizontais:
1-Afear.Sahel.2-Conselleira.3-Estafa.Adro.4-
Barro.D.Ras.5-Ese.Leonor.6-S.Vietnam.R.7-Viva-
cidade.8-Res.R.Casas.9-Irto.Bedano.10-Fraseo-
loxía.11-Toros.Arear.
Verticais:
1-Acebes.Rift.2-Fosas.Verro.3-Entrevistar.4-
Asar.IV.Oso.5-Refolear.Es.6-LA.Etc.Bo.7-SL.Doni-
cela.8-AEA.Nadador.9-Hidromasaxe.10-
Errar.Dania.11-LAos.Resoar.

Autodefinido

Horizontais:

Calcapapeis.Asir.Abonde.Ta.Ensartar.Alxaba.Ce.

E.Caer.Rhesus.Urraca.Lar.M.Asentarse.Bedel.Un.I

r.Aro.Tabardo.Sardana.Aos.

Verticais:

Catacumbas.Asalar.Era.LI.Xerador.Creárase.D.A.

Nb.Celta.Pasaran.AN.Aba.H.Tuba.ERntesar.Ra.Id

a.Úrsido.Seres.Eros.

AUTODEFINIDO
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Alberte Rivero
Traballa como carpinteiro
dende os dezasete anos, pri-
meiro con madeira e logo con
aluminio. As primeiras aproxi-
macións ao mundo da escul-
tura fíxoas na tallaxe de figuras,
aínda que sempre tratou de
buscarlle utilidade a aqueles
aparellos que quedaban en de-
suso. O resultado son copias de
vehículos a tamaño reducido
realizadas con restos de moto-
res ou figuras, coma a de Don
Quixote, elaboradas con balles-
tas, motores ou patas de des-
canso. Un ciclista non é máis
que a suma dos discos dunha
rebarbadora semellando a cara,
os pedais dunha bicicleta e o
gonzo dun portal dándolle
forma aos brazos, unha estrela
dunha moto é a cabeza pen-
sante, todo artellado arredor do
corpo, que non é máis que o
motor dunha neveira. 
EEssttee  ppaassaatteemmppoo  ccoommoo  nnaacceeuu??
En principio traballaba na car-
pintería e xa facía cousiñas na
madeira con dezasete anos,
logo algo de pedra e tamén de
debuxo, que sempre me gus-
tou. Mais isto xa vén de cando ía
á escola, co que encontraba ar-
gallaba cousas, tanto vehículos
de todo tipo coma personaxes.
CCoonnssttrrúúee  ccoocchheess  eenn  mmiinniiaattuurraa
ccoonn  mmaatteerriiaall  ddooss  ggrraannddeess??
A maioría. Por exemplo hai
cousas moi sinxelas como as

Bieito Iglesias

A xulgar pola arroiada de
comentarios decorrida

tras os comicios autonómi-
cos, non é de crer que existan
cousas inanimadas e seres
animados alleos ao evento.
No entanto a vida segue: o
merlo disponse a aniñar na
silva, o rousinol pousa aniña-
das nas xestas e o cereixeiro
pendura de dúas gallas de car-
ballo un fío ou cordón pra ter
conta dun niño moi feito.
Claro que a tantiños cesantes
empregados polo goberno en
funciós pouco lles importan
estas paxaradas. Sería ben que
non se amouchen, que apren-
dan pra outra vez (disporán
de moito vagar antes de volver
ao presenteiro) e que cada un
adopte como lema a frase que
profire Clint Eastwood contra
o final de Sen perdón: Volve-
rei, fillos dun can! Encanto e
non podan quitar do poxo o
Tigre dos Peares teñen tempo
e tempo de deprender a go-
bernar. Porque ninguén nace
depreso e agora toca facer o
que non se fixo nos ominosos
quinquenios comandados
polo León de Vilalba. Entre as
rosmadelas de dous grandes
felídios, tivemos un irrisorio
miañar de gatos á xaneira.
Pero ollo ao piollo, a derrota
dunhos gobernantes ineptos
non quer dicir que todos nos
volvésemos súbditos do Rei-
ciño de Galicia (do Rey Fer-
nández Latorre). Acabo de es-
coitar unha conversa de rapa-
rigas abstencionistas e despo-
litizadas no patio do instituto:
“Logo es do PP?”; “Antes me
colgo!” Rebrinca, nena, que
este mundo é todo teu. �
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César Lorenzo Gil

A esquerda latinoameri-
cana sumou ao grupo
de países “socios” a El

Salvador. Sen mediar guerrillas
nin revolucións hoxe teñen go-
bernos desta cor Chile, Arxen-
tina, o Brasil, Uruguai, Paraguai,

Ecuador, Bolivia, Nicaragua e
Venezuela. Son esquerdas dis-
tintas e con métodos diversos
para superar a gran vergoña de

América: a desigualdade pero
todas elas comparten o orgullo
de superar as cadernas de
aceiro dun sistema social asen-
tado desde hai medio milenio
na explotación dos recursos na-
turais mediante oligarquías que
xogaron a demócratas desde

hai 200 anos trucando conti-
nuamente as regras. Por su-
posto que non se poden resol-
ver as contradicións de varios
séculos nun par de lexislaturas
pero a idea de usar o poder para
beneficiar a maioría do pobo
agroma con vizo en América. �
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anosaterra

DEMOCRACIA
EN AMÉRICA

Facer esculturas con restos de vehículos, lavadoras ou neveiras, é o pasatempo fundamental de Xenaro Alonso.
Máis de trinta anos de labor agachada e paralela, que viu por primeira vez a luz pública hai unha semana
no Rosal. Sen fin comercial, non vende a obra.  Xenaro é capaz de mesturar unha canota cunha ballesta
para sacar adiante un xabarín picasiano.

8 400021 303104
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rodas con rodamentos. Pero
outras pezas teño que facelas
eu con ferros macizos apli-
cándolle as formas que lle fan
falla para que se adapten ao
que quero. 
EEmmpprreeggaa  mmaaqquuiinnaarriiaa??
O martelo e as tesoiras para
cortar. Por exemplo Don Qui-
xote é unha placa galbanizada
e dobrada a base de martelo,
despois para o chapeo podo
utilizar discos de rebarbadora,

para o corpo motores e todo o
que se me vai pasando pola
cabeza.
CCoommoo  ssee  ppooddee  aarrggaallllaarr  uunn  mmaarr--
cciiaannoo??
Pois mira, fixen un utilizando
os brazos das máquinas dos
escaiolistas como pernas, o
corpo adáptase cunha bom-
bona pequena, os elevalúas
dun coche poden darlle forma
á pistola láser, a cabeza é o mo-
tor dunha lavadora, os brazos

os amortiguadores da moto, e
os pés as patas dunha bañeira
e saenos, máis ou menos, un
ET moderno.
PPeennssaa  eexxppooññeerr  ee  vveennddeerr??
Polo de agora téñoa nun terreo
na Curuta, A Guarda. Fixen a
primeira exposición no Rosal
por que son de alí e pedí-
ronmo, mais polo de agora
non penso vender nada. Pásoo
ben cando o fago e despois
cando o miro.�

Xenaro Alonso, escultor
‘Construín un Don Quixote cunha placa galvanizada’

’’Sería ben que cada un
adopte como lema a frase
que profire
Clint Eastwood
en Sen perdón:
Volverei,
fillos dun can!” 
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