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Dende o despacho de Arturo
Dopico domínase boa parte do
Porto da Coruña. Aquí toma,
dende hai oito anos, as decisións que permiten que R sexa
unha das poucas operadoras
autonómicas que seguen en
pé. Decisións arriscadas a priori, como publicitarse en galego
para vender tecnoloxía ou saltar á telefonía móbil. O novo
obxectivo desta firma controlada por Caixanova é levar internet de alta velocidade ao rural.
Para conseguilo, Dopico demanda que o Estado lle permita a Xunta adxudicar unha das
novas licenzas de móbil.
Das 17 operadoras autonómicas de cable, só R, Euskatel e a
asturiana Telecable non foron
absorbidas. Que papel xogou o
idioma neste éxito?
Cando vendes un servizo, o fundamental sempre é a calidade, a
atención ao cliente e o prezo. É
dicir, ser competitivo. Ao final,
ninguén che vai mercar por ser
ou non galego, hai moitos
exemplos noutros sectores... O
uso do galego dun xeito natural
forma parte da autenticidade
do noso servizo. Cando empezabamos, moitos non nolo recomendaban porque entrabamos nun sector moi tecnolóxico onde o galego non se usara
para nada. Pero a aposta polo
noso idioma foi todo un éxito e
unha demostración de que se
pode empregar noutros sectores. A avaliación da nosa aposta
polo idioma é marabillosa e a
resposta da xente tamén.
Notou algunha mellora nestes
oito anos sobre ese medo de
usar o galego para vender tecnoloxía?
Notei, despois do noso caso
moita xente decatouse de que o
galego non ten esas connota-

cións negativas que outros sinalaban a priori. Cando nós desenvolvemos a marca, insisto que
as recomendacións das consultoras eran non usar o galego,
probablemente por prexuízos.
Pero hai que darlle normalidade
a unha lingua que hoxe se pode
falar igual que o español.
O Estado negocia coa SGAE e
as operadoras gravar o inter cambio de arquivos (p2p) na
rede. Que postura defende R?
Formamos parte das consultas
do Goberno sobre as descargas,
pero non hai unha decisión tomada. Cada país está seguindo
unha vía diferente. Uns falan de
autorregulación, outros de avisos e outros de prohibicións.
Penso que as prohibicións moitas veces son como pórlle portas ao campo... Evidentemente,
hai algúns usuarios que fan un
uso abusivo de internet e outros
non. E é difícil diferenciar entre
uns e outros; e todos pagan o
mesmo. Por outro lado, é bo defender os dereitos dos autores
porque beneficia á creatividade
e á produción cultural. Pero en
España xa hai gravames aos soportes multimedia [o canon dixital], polo que non podemos
facer unha dobre imposición.
Temos que chegar a un consenso lóxico para todos...

BANDA LARGA.
O p2p ocupa moito ancho de
banda que pagan os cidadáns.
No caso dos clientes de R, que
porcentaxe?
Unha parte importantísima,
non podo dicir a porcentaxe
concreta, pero estamos a falar
dun 70 por cento do tráfico ou
quizais máis. E a nosa porcentaxe non é tan elevada como a
doutras operadoras –temos

’’

Onosoobxectivoélevar
internet de alta velocidade
ao rural”

’’

DéronseseislicenzasLMDS
hai oito anos e ningún
dos seis operadores investiu
en Galicia”

’’

O70porcentodonosotráfico
provén das descargas”

’’

Ninguénchevaimercar
por ser ou non galego,
tes que ser competitivo”

’’

Oobxectivoencatro
ou cinco anos é ter 200.000
clientes de móbil”

’’

Galiciadeberíaterunha
das licenzas de móbil
igual que Euskadi”

’’

Prohibirointercambio
de arquivos sería
pórlle portas ao campo”

moitos clientes que son empresas–, pero no mercado residencial é absolutamente fundamental. Ademais, moitas veces
o intercambio de arquivos é o
motor da extensión da banda
larga. E hai unha relación directa entre os países que son os
máis avanzados e os que empregan máis banda larga; non
debemos cortar o que axuda a
desenvolver a banda larga, e o
intercambio de arquivos tamén
axuda, malia que hai que ter en
conta os intereses de todos.
Nas votacións dos orzamentos
do Estado, o PNV arrancoulle
ao PSOE que Euskadi adxudique unha das novas licenzas de
móbil. Dende R teñen apostado por que a Xunta poida facer
o mesmo...
Nas negociacións do Goberno
co PNV o compromiso foi que
algunha das novas licenzas saia
a concurso a nivel autonómico.
Para Galicia sería importantísimo; mesmo o Parlamento Galego aprobou por unanimidade
unha petición neste sentido. E é
que cando sacan as licenzas a
nivel estatal, para cubrir toda
España, os operadores comezan a investir nas zonas máis
rendíbeis (Madrid, Barcelona
...) e logo nas grandes urbes como Sevilla, Bilbao, etc. Galicia,
polo caro que é cubrir a poboación tan espallada, queda sempre para o final.
Por iso mesmo houbo frecuencias que, malia ser adxudicadas,
nunca se explotaron aquí...
Velaí as licenzas LMDS, hai oito anos déronse seis e ningún
dos seis operadores fixo investimento algún en Galicia. Non
se pode adxudicar un ben público, como é unha frecuencia,
a un operador que ao final non
inviste en Galicia. Isto é o >>>
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>>> que lle dicimos ao Goberno. Polo contrario, os operadores de cable temos demostrado
que estamos en disposición de
investir. Ademais, en Galicia, o
xeito de chegar á poboación do
rural é vía radio, polo tanto para nós é absolutamente clave.
Daquela esa hipotética licenza
galega serviría para levar internet ao rural?
Serviría, é factíbel tecnicamente.
Iso si, depende de onde nos dean frecuencias, porque algunhas valen para internet de alta
velocidade e outras non servirían para Galicia, pois só valen para zonas urbanas. Se queremos
cubrir o rural, necesitamos licenzas nas bandas máis baixas...
Outra opción sería aproveitar o
baleiro que deixarán as televisións analóxicas...
En toda Europa, esa banda es-

tase a reutilizar para servizos
de telecomunicacións, mentres que en España está adxudicada ás televisións dixitais.
Habería que cambiar as TDTs
a outra frecuencia e empregar,
como fan o resto de países, o
espazo que queda libre para telecomunicacións.
En que tempo Madrid pode tomar unha decisión?
É unha oportunidade clave para
fomentar investimentos, moi
importante nunha época de crise. Cómpre reordenar todas as
frecuencias para permitir estes
investimentos. Se hai acordo no
sector, depende do Estado, pero
estaríamos a falar dunha decisión a curto prazo, para este verán, pero non sei se chegará...
Que plans ten R para seguir espallando o seu cable?
Empezamos en 2000 e estamos

editorial

presentes en 80 concellos. O
obxectivo é seguir estendendo
a fibra óptica até acadar todos
os núcleos de máis de 500 vivendas ou empresas. Agora estamos nunha fase para chegar a
100 novos núcleos de poboación nun prazo aproximado de
cinco anos. Polo espallamento
da poboación, agora é imposíbel achegármonos aos hábitats
máis espallados do rural.
A Consellaría de Industria fi nanciaba a extensión do cable
de R, como lles afecta o cambio
de Goberno?
Co Goberno anterior tiñamos
un acordo porque en moitos
núcleos non é rendíbel levar fibra óptica. Nalgúns concellos tivemos que meter liñas de 40 Km
ou máis para chegar ao núcleo.
Industria apoiou a extensión,
como fixo co gas ou a electrici-

dade. O obxectivo co novo Goberno é continuar nesa liña, trátase dun asunto de país clave
para o desenvolvemento do tecido produtivo. Non falamos
aínda con eles, pero pensamos
que seguirán na mesma liña.
Que balance fai R da súa entrada na telefonía móbil?
Moi positiva, andamos preto
dos 40.000 clientes en só catorce meses, un crecemento moi
importante. O obxectivo en catro ou cinco anos son 200.000
clientes de móbil; será clave a
converxencia dos servizos fixomóbil. En todo caso, a nosa
aposta sempre é investir nunha rede propia. No móbil tentámolo facer; de feito todo é
noso menos as antenas porque
non temos frecuencia, por iso
tamén demandamos unha licenza de móbil propia.G

s que clamaban contra
o poder institucional
que ostentaba o BNG –“que
só ten o 18% dos votos”–
aplauden agora que o PP vasco se instale na presidencia
do parlamento desa comunidade. O mesmo Feixóo que
pedía a presidencia da Xunta
para a lista máis votada –non
se lle pasaba pola cabeza lograr a maioría absoluta– ve
agora con bos ollos o pacto
PP-PSOE no País Vasco.
Pero aínda máis chama a
atención que os que se odian
en Madrid, como lembraba
nestas páxinas Anasagasti, se
amen no País Vasco. Por
máis que os medios madrileños cambiasen artillaría por
algodóns, o indisimulábel é
que estamos ante un estraño
pacto. Un acordo que, como
noutrora se diría, descóbrenos a todos cal é a contradición principal.
En período de crise, resulta que o problema non é dereita-esquerda, senón descabalgar o nacionalismo moderado vasco do goberno de Vitoria. Empréganse para iso os
medios necesarios: anular o
voto do 10% dos electores (un
fenómeno interpretado como normal pero que, non
embargante, a prensa estranxeira considera escandaloso)
e someter o lehendakari Ibarretxe a unha operación de
acoso case criminalizador.
Os primeiros obxectivos
do pacto PSOE-PP son a televisión e as caixas. Non é necesario un politicólogo para entender que pretenden Génova e Ferraz. En período de crise, o centro económico madrileño esixe optimizar beneficios e iso significa botar a rede nas autonomías e reducir
as competencias.
Porque resulta que, precisamente, o País Vasco é a comunidade menos afectada
pola crise e a mellor xestionada, segundo todos os indicadores económicos; a que
posúe empresas propias
rendíbeis, modernas e capaces de competir no exterior.
Levarán o PP e o PSOE a
crise ao País Vasco? Vai ser
isa a súa contribución ao
cambio?G
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María Obelleiro

ASEMANA
INFORME ‘FRAUDULENTO’

COMOVICEPRESIDENTEENFUNCIÓNS

UN ASESOR DO P.P. SALVA
O ESTADO NO ‘CASO PRESTIGE’

FEIXÓO APROBARA PARQUES
EÓLICOS E HIDROELÉCTRICAS

Santiago Martín Criado, un
dos peritos xudiciais que exculpou o Goberno de Aznar
da causa do Prestige, traballou
como asesor do Ministerio de
Fomento durante a xestión da
catástrofe, labor que obviou
no currículo e que o incapacitaría para redactar o informe.
O ditame do enxeñeiro gozou
dun peso significativo no auto
que hai uns días exculpou a
José Luis López-Sors, ex director xeral da Mariña Mercante,
da causa. O BNG, a través do
parlamentario electo Bieito
Lobeira, esixiulle ao aparello
xudicial do Estado que “actúe
con verdadeira neutralidade”.
A maxistrada empregou tan
só un informe pericial que os
nacionalistas consideran
“fraudulento”. Lobeira advertiu dunha suposta irregularidade máis. “É cando menos
pintoresca a forma na que accedeu a xuíza ao caso, sendo
Corcubión o seu primeiro
destino a petición propia. Tamén chama a atención a súa
vinculación ao PP, sendo o
seu home un ex concelleiro
popular no Concello da Coruña no momento de comezar a
catástrofe”.G

O PPdeG criticou ao longo de
toda a semana que a actual
Xunta en funcións non tivese
iniciado o traspaso de poderes. O presidente dos populares, Alberte Núñez Feixóo,
avanzou que regulará os futuros traspasos para que o
Goberno en funcións non
aprobe nada “sen o visto bo”
do entrante. O PP, que denunciou as “présas” da Consellaría de Política Territorial
por adxudicar obras “no seu
intento de hipotecar” o novo
Goberno, instou a actual
Xunta a permitir que o seu
Executivo poida tomar xa “as
decisións oportunas”. O número dous, Afonso Rueda,
asegurou que sendo Feixóo
vicepresidente en funcións
co Goberno de Fraga non adxudicou “nin un só euro” para non comprometer o novo
Executivo. Porén, os datos re-

xa non poderá presentarse, ao
finalizar o seu segundo mandato, o reitor asegurou non ter
“ataduras” para crear un novo
Goberno que garanta un futuro “sólido e sostíbel”.G

DIMISIÓN DOS NACIONALISTAS

NUNHA ASEMBLEA EN VIGO

ROMPE A COALICIÓN DA
UNIVERSIDADE COMPOSTELÁ

PATADAS E PUÑADAS
ENTRE MILITANTES DO P.S.O.E.

Catro vicerreitores do colectivo nacionalista Universidade
Aberta (UA) abandonaron o
Goberno da Universidade de
Santiago de Compostela
(USC) tras
dúas semanas agardando a que
o reitor Senén Barro
formalizase
o relevo do
vicerreitor
de
Rela- Senén Barro.
cións Institucionais, Lourenzo Fernández Prieto, que dimitira a mediados de mes. A Plataforma
Universidade Progresista
(PUP), que avala o actual reitor, amosouse a prol dunha remodelación do equipo do que
saísen os representantes de
UA e entrasen independentes
e membros do actual socio minoritario, Converxencia Universitaria (CU). A ano e medio
dunhas eleccións ás que Barro

A asemblea celebrada pola
agrupación do PSdeG PSOE
de Vigo rematou nunha lea,
con puñadas e patadas, entre varios dos militantes que
se reuniran para elixir os 26
compromisarios que representarán os socialistas vigueses no Congreso do que
sairá a nova Executiva. Tras
o escrutinio, a tensión entre
as diferentes faccións do
partido foi en aumento, con
intercambios de insultos e
berros que acabaron nun
enfrontamento físico. Na
asemblea o ex edil e líder da
corrente crítica dos socialistas vigueses, Gonzalo Caballero, logrou o 28,2 por cento
dos votos emitidos, o que lle
permite contar con sete delegados. A candidatura da
Executiva local, encabezada
polo alcalde de Vigo, Abel
Caballero, acadou o 71,2 por
cento das papeletas, porcentaxe que equivale a 19 representantes.G

Alberte Núñez Feixóo durante a comida na súa honra nos Peares.

flicten o contrario. Nesta liña,
o presidente da Xunta en
funcións, Emilio Pérez Touriño, acusou o líder do PPdeG
de aprobar 39 convenios, un

PEPE FERRÍN / A.G.N.

deles por un importe de 37
millóns coa Deputación de
Lugo, cando era vicepresidente da Xunta en funcións.
O socialista tamén citou a

aprobación do plano acuícola, de nove parques eólicos
por máis de 200 millóns de
euros e de sete centrais hidroeléctricas.G

to que regula o uso do galego
no ensino. Para amosar o seu
rexeitamento á política lingüística anunciada polo PPdeG, o grupo prepara un documento público no que recolle as súas liñas de acción. A
través das adhesións, a coordinadora pretende complementar o labor da Administración na defensa da normalización do galego.G
Asistentes á reunión dos Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística.

CREAN UNHA COORDINADORA

OS PROFESORES CONTRA
A POLÍTICA LINGÜÍSTICA DO P.P.
Perto dun cento de coordinadores dos Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística (ENDL) acordaron o

pasado 28 de marzo, nunha
asemblea celebrada en Compostela, artellar un órgano
que estabeleza “dinámicas de
colaboración e cooperación
entre os diferentes equipos”.
O fin que perseguen é impedir
que Feixóo derrogue o decre-

Asemblea da Mesa pola Normalización Lingüística.

PEPE FERRÍN / A.G.N.

NA SÚAASEMBLEA XERAL

A ‘MESA’ ADVIRTE DO “PERIGO
DE CONFRONTACIÓN SOCIAL”
O presidente da Mesa pola
Normalización Lingüística,
Carlos Callón, advertiu o pasado sábado do “perigo de confrontación social” que supón a
política lingüística do futuro
goberno da Xunta, que “discrimina os galegofalantes”. A dirección destacou que a asociación reorientará a súa actividade cara aos “actos de rúa” fronte ao “novo panorama político” que vive Galiza. Callón
chamou os galegos e galegas a
asistir á manifestación convocada para o 17 de maio, Día das
Letras Galegas, en defensa do
idioma. Pola outra banda, a
Asemblea xeral da asociación
reelixiu todos os cargos do órgano de dirección e nomeou
presidente de honra o galeguista Avelino Pousa Antelo.G

>>>
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A oposición comeza unida
a lexislatura

’’

O TRASPASO
DE PODERES
Susana López Abella

G

Estatuto e lingua, grandes desafíos
da nova maioría conservadora
Manuel Vilas

A VIII Lexislatura do Parlamento de Galicia comezou cunha
manifestación na porta. Ao ritmo dunha versión da Saia de
Carolina co retrouso “Derrogas
Albertiño, derrogas si señor...”,
varios centos de persoas participaron na convocatoria da Mesa
pola Normalización. O obxectivo, alertar a Alberte Núñez Feixóo do risco dunha fractura social se derroga o decreto de promoción do galego no ensino.
Así llo advertiu Carlos Callón,
presidente da Mesa, que estivo
arroupado por outros dirixentes
da contorna nacionalista como
Francisco Rodríguez da UPG,
Iria Aboi de Galiza Nova e mandatarios da CIG e dos Comités
no que supuxo un aperitivo da
manifestación convocada en
Santiago para o Día das Letras.
Callón lembroulle a Feixóo
que o decreto que vai derrogar,
segundo comprometeu en reiteradas ocasións, emana dunha
Lei de Normalización aprobada
polo propio PPdeG.

PSdeG E BNG PACTAN UN POSTO PARA
QUINTANA NA MESA. Mentres no
interior, Pilar Rojo era electa
presidenta da Cámara cos únicos apoios do PPdeG. Liderará
unha Mesa do Parlamento na
que finalmente terá un oco o
BNG, espazo que ocupará o ex-

Vicepresidente Anxo Quintana. Os nacionalistas lograron
este posto (ao que non tiñan
dereito segundo a estrita matemática parlamentaria) nunha
longa negociación coa xestora
do PSdeG. A cambio, o Bloque
comprométese a pouco, tan só
a non pactar cos ‘populares’ no
reparto de poder na CRTVG e
no Consello de Contas. A oposición comeza así unida tras a
derrota do 1M, malia que os
seus liderados na Cámara son
polo de agora febles.
Os postos de voceiros parlamentares no Bloque (Carlos
Aymerich, político próximo a
Quintana) e no PSdeG (Xaquín
Fernández Leiceaga, ex-concelleiro nacionalista en Compostela) son provisionais. Con todo, é Leiceaga quen ten máis
complicado a súa continuidade, pois o ex-conselleiro de
Medio Ambiente Manuel Vázquez ten os apoios do aparato
socialista para suceder a Emilio
Pérez Touriño como líder do
PSdeG; mentres que Aymerich
é un dos mellor colocados para
ocupar o lugar de Quintana á
fronte do Bloque.
Pilar Rojo xa sinalou á elaboración dun novo Estatuto de
Autonomía como o gran desafío desta lexislatura. Con todo,
as negociacións deberán agardar que PSdeG e Bloque com-

A nova mesa do Parlamento presidida por Pilar Rojo.

pleten esta primavera a renovación das súas cúpulas dirixentes. O horizonte dun acordo por
unanimidade semella improbábel. O deputado Alfonso Rueda, man dereita de Feixóo, xa
deixou claro que os conservadores non entrarán a discutir un
texto que lle conceda a Galicia o
status de nación; punto que é
innegociábel para o Bloque.

PACO VILABARROS

O PP necesita o apoio da oposición para sacar adiante o novo
Estatuto, pero non para concretar varias das súas promesas
electorais máis relevantes. A súa
maioría absoluta permítelle, por
exemplo, aprobar en solitario un
novo decreto sobre o galego nas
aulas, pero de facelo corre o risco
de insuflarlle aire na rúa aos seus
rivais políticos.G

O birrete gaña a primeira designación
M. Vilas

Pertence ao círculo máis próximo a Raxoi, a tamén pontevedresa Pilar Rojo Noguera (A Coruña, 1960) é a segunda presidenta do Parlamento. A súa designación mostra o cada vez
maior control do ‘sector do birrete’ sobre o PP; pois Feixóo escolleu a Rojo por diante de Manuel Baltar, por quen apostaban os presidentes das deputacións de Pontevedra e Ourense,
líderes do ‘sector da boina’.
Núñez Feixóo á marxe, Rojo
é a única supervivente dos gabinetes de Fraga tras a “renovación” das listas polo tándem
Feixóo-Rueda. Conselleira de
Familia na última lexislatura

>>>

’’

APilarRojo,conselleira
de Familia con Fraga,
tocáralle coordinar
os voluntarios na crise
do Prestige”

popular, tocoulle coordinar a
milleiros de voluntarios na crise
do Prestige. Ao posto ascendeu
dende a consellaría de Cultura,
onde foi delegada provincial en
Pontevedra até 2001.
Titulada en arquitectura na
Coruña, adicouse a esta pro-

fesión liberal, coñecida popularmente como aparellador,
até 1988, cando saltou a Facenda, primeiro en Palma e
logo na capital do Lérez, onde
reside e milita.
Rojo ten dous desafíos. Primeiro, culminar por unanimi-

dade a reforma do regulamento
da Cámara. Defende que cómpre ser “flexíbeis” coas incompatibilidades dos deputados
para facilitar que volvan ao mercado laboral tras deixar a política, tarefa que cre “temporal” e
non propia de “profesionais”.
Facer do hemiciclo un espazo de debate real malia a
existencia dunha maioría absoluta é o segundo desafío. O
BNG xa lembrou que os conservadores, cando tiveron
maioría, impuxeron métodos
contrarios aos dereitos dos deputados. Rojo ten sona de ser
moi apaixonada nos debates,
pero xa transmitiu á oposición
a súa aposta polo diálogo.G

alicia está atravesando
un período de crise. Por
iso o PP, gañador das eleccións, o único que pretende é
ter canto antes información
coa que traballar, e en ningún
caso saltar os prazos marcados
polo regulamento. Así, Galicia
pode ter unha Xunta que traballe desde o minuto un tras
ser constituído o novo Executivo ou unha Xunta que, ao botar a rodar, terá que familiarizarse cos seus problemas e as
súas realidades. O PPdeG demostrou a súa responsabilidade porque considera que non
hai tempo que perder, e deixar
pasar os días é un luxo que non
nos podemos permitir.
Ademais, quero lembrar o
máis claro precedente de traspaso de poderes que existe, o
de 2004: José María Aznar chamou a José Luis Rodríguez Zapatero dous días despois de
perder as eleccións para iniciar
o traspaso de poderes.
Tras gañar as eleccións do
19 de xuño de 2005, Manuel
Fraga recibiu unha carta de
Emilio Pérez Touriño pedíndolle que non adxudicase
obras e que se limitase a despachar asuntos ordinarios,
posto que a coalición PSOEBNG, presumibelmente, sería
a que gobernase desde ese
momento. O pacto BNGPSOE ultimouse o día 19 de
xullo. Tres días despois, Fraga
recibía a Touriño. Agora, o presidente saínte está a perder
unha oportunidade histórica
de facer un último servizo á
Galicia que presidiu, axilizando o fluxo de información entre o seu Goberno e o futuro
presidido por Núñez Feixóo.
Touriño non debería usar a
figura de Feixóo para tapar as
vergoñas dun partido que pasou de pelexarse cos seus socios de goberno á lide, e de forma literal, entre as súas diferentes correntes internas. G

’’

O PPdeGconsideraquenon
hai tempo que perder
para loitar contra
a crise”
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A OPCIÓN B
Ceferino Díaz

N

on hai nada que sinale cando e como sairemos da crise. Todos os gobernos están tomando medidas na mesma dirección, sinal de que non hai
máis alternativa.
Reflexo da situación é a corrección á baixa de todas as variables macroeconómicas. En
consecuencia os gobernos, tamén os de Galicia e España, revisan continuamente as súas previsións de crecemento.
Neste contexto cabe que como cidadáns tamén revisemos
as nosas expectativas –non necesariamente á baixa. Quizais
non poidamos seguir acumulando os medios materiais ao ritmo que o faciamos até agora.
Non se trata de perder o que temos senón de facernos á idea de
que pode que non sexa posíbel
seguir comprando.
As crises son, en certo modo,
oportunidades para facer cambios e saír adiante, non só no
ámbito empresarial ou colectivo
senón tamén no persoal. Aproveitar as oportunidades pasa,
cremos nós, por acomodar condutas e prepararse.
Como consumidores deberemos revisar a alegría coa que
nos comportamos nos últimos
anos, moderar as ansias, aceptar
os niveis acadados e tratar de
mantelos. Pero tamén os produtores, traballadores e empresarios, terán que afrontar un novo
panorama no que non haberá
tantas facilidades de emprego
nin para colocar no mercado os
produtos. Haberá, xa que logo,
que buscar con imaxinación o
que se pode desenvolver, cambiar perfís profesionais, mercados, procesos e produtos...
As administracións públicas
están agora nun bo intre para repensarse. Cando o gasto é limitado hai que aprender a priorizar.
Falamos da opción B, a de facernos partícipes do problema.
A outra é máis cómoda: fuxir do
problema para que o resolvan
outros e frustrarnos se non hai
solución. Moitos non agardarán
parados. Deles será o futuro. G

’’

Haberá que buscar
con imaxinación
o que se pode
desenvolver”
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TRIBUNA I Iván Vaqueiro.
Secretario Xeral do PSdeG-PSOE do Porriño.

¿QUO VADIS PSdeG?
Cando estamos a poucas semanas de celebrar o Día das Letras
Galegas, no que homenaxeamos unha figura tan senlleira
para o socialismo galego como
a de Ramón Piñeiro, con todo o
que el representaba, logo de ver
o resultado electoral, e vistas as
últimas declaracións do señor
Núñez Feixóo sobre a lingua galega e a súa intención de crear
un apartheid lingüístico na educación galega, un pode chegar a
pensar que o legado de Ramón
Piñeiro esmorece en Galicia.
Ese proxecto transformador de
Galicia en clave de país, coas
nosas potencialidades, coa nosa economía e tecido social co
que soñaba Piñeiro, parece terse, en poucas semanas, volatilizado. Pero, ¿esmorece de verdade ou matámolo?
A derrota electoral do 1 de
marzo ten sumido ó PSdeG
nun debate sobre a sucesión e o
proxecto de futuro. Temas como as alianzas co BNG, a lingua
galega, ou a propia autonomía
do proxecto galego do PSdeG
están sendo debatidas en distintos foros, medios, mesmo en
manifestos de militantes que
piden renovación de ideas e
proxectos, chegando a falar de
certo dirixismo no proceso de
renovación interna.
A dimisión de Emilio Pérez
Touriño abriu a caixa de Pandora da sucesión. Agora ben,
¿será a renovación do PSdeG
tan só unha renovación de elites? ¿Poñeremos en solfa, como
algúns conselleiros en fun-

cións, o modelo de coalición
que sustentou o goberno saínte? ¿Renegará o PSdeG do seu
legado a prol da normalización
lingüística, agora tan denostada? ¿Qué vai quedar do proxecto galeguista? Son, sen dúbida,
cuestións de moi importante
alcance, pois da súa resolución,
sairá un PSdeG ou outro. Pero é
un debate no que temos que ter
moito coidado, pois a renovación non debe poñer en solfa
todo o herdado, senón que debe contribuir a analizar as causas da derrota para poder superalas en pouco tempo.
Hai catro anos, pouco antes
das eleccións autonómicas, tiven a honra de escribir en A Nosa Terra, un artigo co economista David Sobral, onde definiamos a necesidade de que
BNG e PSdeG artellasen un
proxecto político conxunto para Galicia, un proxecto en clave
de país. Pode ser entendible
certa competencia electoral.
BNG e PSdeG comparten unha
parte importante de valores sociais, culturais e políticos. Pero
tamén teñen, como é lóxico, diverxencias. Pero no fundamental, a coalición PSdeG-BNG, representou o período de maior
avance político e social da historia da autonomia galega,
Agora ben, tanto PSdeG como
BNG deben recapacitar sobre
as interferencias e descoordinacións do sistema. Pero non
sobre o sistema en si. A coalición foi positiva para Galicia.
PSdeG e BNG gobernan, non

Ramón Piñeiro e Miguel Barros
no Parlamento galego en 1983.

’’

PSdeGeBNGgobernan
a maioría dos concellos
e xestionan dúas
Deputacións”

debemos esquencelo, a maioría dos concellos de Galicia, xestionan dúas Deputacións e teñen aínda un peso institucional
de gran calado. E polo tanto,
poden, dentro de catro anos,
darlle o “sorpasso” ó PP e recuperar a Xunta.
Polo tanto, o PSdeG debe ser
fiel a ese modelo e non caer na
tentación nin do dirixismo centralista, nin de seguir as directrices dalgúns dos seus dirixentes
que formulan modelos xa superados de illamento do nacionalismo. Debe fortalecer os
mecanismos da coalición, melloralos e demostrarlle á sociedade que ese proxecto de cambio social non está esgotado.
Que é precisamente o que quere amosar o PP.
A defensa do acadado fronte

á probable involución institucional do público que prepara o
PP, a defensa do patrimonio da
xestión de Emlio Pérez Touriño, con virtudes e defectos, a
defensa da lingua galega como
lingua vehicular, na máis pura
tradición piñeirista, e da autonomía de decisión do PSdeG,
deben ser as bandeiras a enarborar polo novo secretario xeral. E pisar o terreo, estar cos cadros do partido, con simpatizantes, cos colectivos, coa sociedade para recuperar a ilusión perdida.
Se eu fose candidato á secretaría xeral do PSdeG-PSOE, tería claro que eses deben ser os
eixos rectores do noso proxecto. O dun galeguismo cívico e
socialdemócrata. Non unha
mera renovación de elites. Senón a ratificación dun ideal.
O ideal de Aureliano Pereira,
de Quintanilla, o de Ramón Piñeiro, Casal, Ferreiro, Conde,
dos Ceferino Díaz, de Miguel
Barros, etc. Dos que teñen loitado historicamente por que Galicia teña un proxecto progresista propio de país.
Un ideal que non debemos
traizoar, senon asumir como o
patrimonio inmaterial do PSdeG-PSOE. A nosa alma política.
Por iso penso que o 25 de
abril, data na que o PSdeG celebra o congreso, os socialistas
xogámonos moito. Xogámonos non só renovar un liderado. Xogámonos un proxecto
de país e de futuro. Do futuro
de Galicia.G

CARTAS
ACLARACIÓN
DE MONTEAGUDO
En relación coa entrevista publicada no número d’A Nosa
Terra 1.352, correspondente
ao 28 de marzo - 1 de abril, debo precisar que o titular entre
comiñas ‘A política do bipartito foi continuísta por culpa de
Touriño’ non reflicte unha expresión literal miña, senón
que é o resultado do traballo
de edición do xornalista que
me entrevistou. O lector pode
deducir do contido da entrevista (correctamente editado)
a miña opinión ao respecto.G
Henrique Monteagudo
(Santiago)

VIVA O 1º DE ABRIL!
Sempre nos chamou a atención
que se popularizasen festas como a do Samaín en detrimento
dos nosos populares Magostos.
Porén, ninguén di nada da celebración do 1º de Abril que ao que
se vé, tamén tén hoxe tanta raigaña (escasa) como a citada anteriormente. Ante isto, desde agora,
o 1º de Abril, unha vez recuperado, vai ser novamente unha data
de relevancia para o noso país. Só
coa intención de colocar o que lle
chaman hoxe alicerces, temos
que dicir que esta data conéctanos directamente cos costumes
europeos do April Fools Day dos
saxóns, co Poisson d´Abril dos

franceses, co Pesce d´Abril dos
italianos e mesmo (quen o ía dicir) co Dia da Mentira dos brasileiros. Nós, como herdeiros da
tradición suevo-xermánica, chamámoslle igualiño que eles: o 1º
de Abril. Ah! Mais non sabemos
que din os parentes teutónicos
desta data. O que si sabemos é
que no noso ámbito galego non
haxa unha persoa formada (en
galego, claro) que non saiba retrucar aquello de que “O 1º de
Abril van os burros onde non teñen que ir” e que é un día que a
tradición cristiá nos mudou por
outro chamado dos Santos Inocentes? que nalgures aínda se
chama das “pullas”. Con tradición ou sen ela, o caso é que neste

día pasaron cousas de grande
importancia como que morreu
Juan de Borbón, conde de Barcelona e mesmiño se inventou o
ping-pong, xa ven vostedes.
Mais volvendo á propia idiosincrasia da data e deixándonos de
tanto circunloquio inútil, o certo
é que neste día tan sinalado para
nós, os galegos cultos, nunca esqueceremos que o noso paisano
Francisco Franco instaurou unha ditadura e sobre todo que a
partir deste día outro… paisano,
Alberte Núñez Feixóo entra no
parlamento con maioría absoluta para o seu partido. Pois iso:
Unha data para non esquecer.G
Xerardo Dasairas
(Cangas)
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O PP busca agora apoio xurídico A’’
VELOCIDADE
DE FEIXÓO
para paralizar o concurso eólico
Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

Un novo ditame do Consello Consultivo pode
adiarse mes e medio a partir da súa solicitude,
que só pode efectuar o goberno galego

Xurxo González

Para decidir un investimento,
os empresarios teñen en conta
moitos factores, pero dous sobresaen pola súa importancia:
a relación entre beneficios previstos e capital necesario e a seguridade xurídica. O negocio
eólico cumpre a primeira condición, pero o cambio de goberno na Xunta de Galicia pode poñer en cuestión a segunda. Xa desde a precampaña, Alberte Núñez Feixóo insistiu en
que se gañaba as eleccións
anularía todo o proceso e comezaría de novo, “con todas as
garantías xurídicas”.
Xa o día 4 de marzo o máis
que probábel próximo presidente da Xunta afirmaba que
“podería repetir a valoración
das 172 propostas que se presentaron ou abrir unha nova
data para a presentación de
ofertas na súa totalidade”. As
referencias ao decreto que regula o concurso son escasas.
As presas do PP por reconducir a situación dando a imaxe de manterse na legalidade
produciu algún erro de comunicación. La Voz de Galicia
publicaba o pasado 30 de
marzo unha información segundo a cal “o líder do PP encargoulle, de maneira oficiosa,
ao Consello Consultivo de Galicia que inicie un novo informe sobre o reparto dos parques e sobre o decreto sectorial aprobado no 2007”. Ao día
seguinte, María Teresa Conde-Pumpido, presidenta deste órgano, publicaba unha
carta ao director no mesmo
xornal na que negaba os contactos. En declaracións a A
Nosa Terra, Conde-Pumpido
afirmou que “nós non somos
unha asesoría, e os que poden
solicitar un informe son o presidente ou o conselleiro apropiado”.
Unha vez Feixóo tome posesión, poderá iniciar o proceso. A partir dese momento, e
segundo a súa presidenta, este
órgano dispón dun mes para
emitilo. O Consello Consulti-

A

vo pode solicitar unha prórroga de 15 días se atopa dificultades.

PRESIÓNS DAS EMPRESAS. Mentres
tanto, o proceso regulado para
as concesións continúa o seu
curso normal. As empresas
que acadaron adxudicacións
para estabelecer parques preparan a documentación necesaria para a adxudicación definitiva. O principal escollo son
as certificacións de conexión
coa rede eléctrica, pero tamén
aspectos como o estudo ambiental e os proxectos industriais asociados. Se estes requisitos, detallados no artigo 14 do
decreto eólico aprobado pola
Consellería de Industria, non
se cumpren, a adxudicación
quedará sen efecto.
Os promotores dos proxectos seleccionados pola Xunta
saínte están preocupados polos posíbeis cambios. Xosé
Luís Losada, director xeral do
Banco Gallego, que pertence
ao grupo Caixanova, foi seleccionado para a implantación
de 235 megavatios a través de
Eólica Galenova. Nunha entrevista recente insistía en que
“os prazos non se poden atrasar máis do debido, dentro
das garantías lóxicas para todos os participantes”. Losada
pensa que “cando se convocou o concurso, todos os trá-

Xosé Luís Losada, director xeral do Banco Gallego.

’’

Osprazosnonsepoden
atrasar máis do debido,
dentro das garantías lóxicas
para todos os participantes”
[Xosé Luís Losada]
Director xeral do Banco Gallego.

’’

Nonsomosunhaasesoría,
e os que poden solicitar un
informe son o presidente
ou o conselleiro apropiado”
[Mª Teresa Conde-Pumpido]
Presidenta do Consello Consultivo.

IRENE MOLINA / A.G.N.

mites estaban cubertos. É lóxico que poida haber algunhas
matizacións, e así o anunciou
o novo presidente, pero hai
moito traballo técnico detrás
dos requisitos que o concurso
formulaba e nós cumprímolos. Por iso somos os adxudicatarios”.
En xeral, os seleccionados
amósanse confiados e dispostos a dar a batalla polos dereitos adquiridos. Pero os grandes grupos que quedaron fóra
ou non recibiron o que pensaban consideran que a actitude
de Feixóo é favorábel aos seus
intereses. Unha queixa que
cobra forza de novo refírese á
cesión de potencia eólica á
Xunta. Este aspecto xa foi criticado en 2007 polo Consello
Consultivo e modificado no
decreto lexislativo vixente.G

Un estudo da universidade defende o decreto
O grupo de Economía Ecolóxica e Agroeconomía da Universidade de Vigo fixo público
o 30 de marzo un estudo que
incide en que o decreto eólico
da Xunta saínte inclúe cambios importantes na xestión
desta enerxía, xa que fai fincapé na limitación do desenvolvemento eólico en zonas ecoloxicamente valiosas e estabelece un sistema de concurso,
inédito até o momento. Simón valora positivamente a
participación social pública
que promove, tanto dos pro-

’’

Atéagoraaenerxíaeólica
desenvolveuse de xeito
socialmente inxusto”
[Xavier Simón]
Profesor da Universidade de Vigo.

pietarios dos terreos como da
propia Administración galega.
Segundo este experto, contribúe tamén á fixación da pobo-

ación no ámbito rural, co conseguinte aproveitamento de
recursos e descenso do risco
de incendios.
As conclusións sobre o decreto promulgado polo bipartito contrasta coas críticas respecto á situación anterior, xa
que os investigadores denuncian o espolio que os parques
eólicos supuxeron no rural.
Xavier Simón, profesor que dirixe o grupo de investigación,
mantén que esta enerxía se
desenvolveu de xeito socialmente inxusto.G

índa esta sen empezar
formalmente a vindeira
lexislatura e semella claro que
arrincou moito mellor para o
futuro goberno que para a futura oposición. Feixóo pasea
por Galicia como un Mesías
coa verdade revelada baixo do
brazo. Repartindo cargos entre os seus mentres lle cantan
as loubanzas. Investido polo
dogma da infalibilidade electoral, domestica sindicatos,
encandila consellos da cultura
e acepta ofrendas dos empresarios. Mentres tanto, socialistas e nacionalistas realúganse
na melancolía, empeñados en
seguir mancándose mentres
fan propósito de emenda.
No caso dos socialistas, a explosión controlada do Touriñismo vai camiño de converterse
na voadura no Pachivazquizmo. Os incidentes de Vigo simbolizan ás claras o malestar dun
partido débil pero resistente a
aceptar que o califato dos independentes que arrodeaban o
Inquilino de Montepío sexa relevado por un virreinato interposto dende Madrid. No caso
dos nacionalistas, os síntomas
comezan a desvelar un caso de
metástase aguda, conducente
de xeito indefectible a outra
Asemblea onde os de sempre
van decidir o que deciden sempre: deixalo todo como está e
agardar a que pase o apuro e
despois xa veremos.
E así mentres os Bipartitos se
entreteñen en discutir se son
galgos ou podengos, empaquetando coa habitual ampulosidade retórica canto son simples
e descarnados intentos de
manterse no machito a toda
costa e non saír da ponte de
mando se non é escoltado pola
Garda Civil, o futuro presidente
viaxa cada vez máis rápido e cada volta máis seguro, ate acadar
ao fin a inalcanzable velocidade
de cruceiro coa que dereita gobernou aquí nos anos de FragaG

’’

Feixóo pasea por Galicia
como un Mesías
coa verdade
revelada
baixo do brazo”
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O CREADOR

DA PÍLDORA
María Xosé Queizán

T

iven noticia de Carl Djerassi no ano 2006 cando
preparaba o nº 22 de Festa da
Palabra dedicado aos feministas, no que lle concedín un lugar destacado. Descubrino,
casualmente, nun ensaio
científico, e conseguir o libro
no que relata as investigacións
que o levaron a realizar o primeiro anticonceptivo oral, o
15 de outubro de 1951, resultou moi difícil porque estaba
esgotado. O asombroso para
min foi comprobar o descoñecemento desta figura no ámbito do feminismo. Como facer posible o grito “Dereito ao
propio corpo!” se estabamos
obrigadas a embarazos non
desexados? De que nos servirían as ansias de liberación se
non podiamos decidir? A ciencia foi, e segue a ser, unha aliada do feminismo e a píldora
concedeunos autonomía. O
científico que a logrou debería
ter o lugar máis destacado entre as feministas do s.XX.
Djerassi nace en Viena no
ano 1923, fillo dunha médica,
xudía ashkenazí e un médico,
xudeu sefardita. Fuxindo da
persecución nazi chega a Nova York coa nai en 1939 e inicia
a carreira universitaria e empresarial na industria química. Compaxina a curiosidade
científica coa paixón polo coñecemento da vida. Ademais
da súa valía científica vai demostrar unha conciencia social e unha fonda preocupación polas capas máis pobres
da poboación.
As feministas estamos en
débeda con este grande home
e científico. Por iso nos alegra
o premio que o vindeiro sábado, 4 de abril, lle concede Alecrín, que, no mesmo acto, tamén honra o labor realizado
por Macamen Blanco no eido
feminista e cultural da nosa cidade, a quen dou os meus garimosos parabéns. G

Acienciafoi,esegueaser,
unha aliada
do feminismo”

ANOSATERRA
2-8 DE ABRIL DE 2009

TRIBUNA I Victorino Pérez.
Escritor e teólogo.

HAI ‘CRIMES ABOMINÁBEIS’ MEIRANDES
QUE O ABORTO
O aborto volveu á palestra estes días pola nova lei que quere aprobar o Goberno español
e pola campaña en contra
promovida pola Conferencia
Episcopal. Había xa unhas semanas que empezara a falarse
do tema polo aborto dunha
rapaza no Brasil, embarazada
do seu pai aos nove anos tras
reiterados abusos deste, e a
vergonzosa postura do arcebispo de Olinda Recife que excomungou á cativa, á súa nai e
aos que a apoiaron... pero non
ao animal do pai que a violou
reiteradamente.
Estou en contra do aborto
como un mal que é. Pero admito excepcións, sobre todo
en mulleres que se ven case
obrigadas a realizalo por razóns sociais ou persoais; e,
desde logo, estou pola súa descriminalización. Estou tamén
en contra da hipocrisía de parte dos acérrimos detractores
do aborto, que cualifican de
“asasinos” ou de inmorais a todos os que pensan o contrario,
mentres xente do seu grupo
ten ido reiteradamente abortar
fóra e ademais non modificaron a lei do aborto cando estiveron no poder. E contra a lixeireza de parte dos defensores “progresistas” do aborto,
que cualifican a todos os outros como medievais e premodernos opostos ao progreso.
Esta hipocrisía manifesta
máis unha defensa partidista e
chea de prexuízos, que convencementos serios e pacíficos: calquera argumento dos que non
pensan coma min é inválido,
simplemente por vir de quen
vén; e, polo mesmo, calquera
argumento que procede dos
que están no meu bando é válido. Deste xeito, moitas veces, as
razóns de detractores e defensores simulan ser “morais”, pero, en realidade son bandeiras
de grupo, de tribo.
O primeiro que cómpre precisar no tema do aborto son
dúas cousas ben coñecidas,
pero que debemos recordar: 1)
Non é o mesmo despenalizar
que defender; non é o mesmo
dicir que non se pode meter no
cárcere a quen chega a facer un
aborto, ou axudarlle en determinados casos, que apoiar que
se faga indiscriminadamente.

Cartel contra o aborto na misa dominical da igrexa Virxe do Camiño de Pontevedra, o pasado 29 de marzo.

’’

Santo Agostiño, no século
IV, admitía que só
a partir do día 40 despois
da fecundación
se pode falar de persoa”

2) Non é o mesmo o aborto
dun embrión con dous meses,
que o dun feto con seis, cando
xa é unha vida humana máis
ou menos viábel.
A terceira cuestión é a de
considerar cando aparece a vida humana: se é humano xa o
óvulo fecundado e aniñado, o
zigoto ou o embrión anterior
ao feto. E aquí non só non estivo nin está de acordo a ciencia, senón que tampouco estivo nin está a moral cristiá, non
só entre os moralistas, senón
nas mesmas doutrinas oficiais
da Igrexa. Esta, ao longo da
súa historia oscilou entre condenar radicalmente o aborto e
admitilo en certas fases do
embarazo, tendo en conta a
diferenza de opinións acerca
de cal é o momento en que o
feto pode considerarse humano. Santo Agostiño (s. IV) admite que só a partir do día 40
despois da fecundación se pode falar de persoa; e San Tomé
de Aquino (s. XIII) reafirma
non recoñecer como humano
o embrión que aínda non ten

40 días; isto foi contestado por
San Alberte Magno, mestre de
San Tomé, que defende a hominización inmediata, desde
a fecundación. A posición dos
dous primeiros converteuse
en doutrina oficial da Igrexa a
partir do concilio de Trento (s.
XVI); pero logo, a segunda
postura converteuse en oficial
desde o século XIX, cando Pío
IX condena calquera interrupción voluntaria do embarazo.
No século XX introduciuse a
discusión entre aborto “directo” e “indirecto”; Roma admitiu o segundo en caso de embarazo con cancro de útero,
pero non admitiu o directo
nin sequera en caso de estupro, cousa que si admiten moralistas católicos tan respectados como Bernhard Häering.

A HIPOCRISÍA DE ROMA.En calquera caso, Roma manifesta unha
hipocrisía semellante á que
apuntabamos antes, ao levar
adiante nas últimas décadas
unha batalla sen cuartel contra
o aborto por consideralo un
“crime abominábel” –como repetía Xoán Paulo II– ao suprimir
voluntariamente unha vida humana; pero non aplica igual rigor á loita contra a pena de morte ou a presunta lexitimidade
dunha “guerra xusta” que acaba con moitas vidas humanas
non en potencia, senón ben reais. E, como ten escrito Frei Betto, no canto de loitar tanto pola

PACO VILABARROS

penalización do aborto ¿por
que non se penaliza o latifundio
e tantas outras causas que no
Brasil levan á morte cada ano a
case 21 de cada 1.000 nenos que
aínda non chegaron aos 12 meses de vida? Ademais, a postura
oficial de Roma contra os métodos anticonceptivos e, particularmente contra o preservativo,
é insensata; sobre todo as ultimas declaracións de Bieito XVI
en Africa, onde a SIDA fai tantos
estragos.
Como cristián defensor da
vida e como ecoloxista, eu tamén penso que non se deben
suprimir vidas humanas aínda que só sexan en potencia,
pero coido que cada muller
debe ter algo que dicir sobre
esa vida que leva dentro; e unha institución na que só deciden homes non pode ser a súa
única referencia moral. Considero igualmente que se a Igrexa e as masas de neoconservadores que pagan a campaña
provocativa da Conferencia
Episcopal estivesen sinceramente contra o aborto, deberían loitar máis contra a distribución inxusta da riqueza,
que condena a millóns de persoas a miseria e a degradación
da súa dignidade, declarando
mesmo inmorais os ricos especuladores; pode que non se
fixesen necesarios moitos dos
abortos se todos os nenos e
nenas puideran nacer en condicións sociais seguras.G
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Marisol López, secretaria xeral de Política Lingüística en funcións

‘O PP volve á España, unha, grande e libre’
H. Vixande

A secretaria xeral de Política
Lingüística, a socialista Marisol
López, fai un balanzo da súa
xestión e asegura que durante
o seu mandado a lingua recibiu
un impulso que cambiou de
forma e de fondo respecto ao
período anterior. Tamén critica a posición do PP respecto do
idioma, con propostas que
considera insensatas.
Que balanzo fai da súa xestión
na Secretaría Xeral?
Positivo na medida de que se
levaron a cabo proxectos e actuacións en todos os ámbitos
sociais e nos distintos tramos
de idade. Eran medidas contempladas no Plano Xeral de
Normalización Lingüística, a
nosa folla de ruta, que se aprobou en 2004 por unanimidade
no Parlamento.
Estes días avánzanse informacións que sitúan o galego nun
proceso no que está a recuar,
aínda que algúns estudos parecen un chisco esaxerados, o
traballo político e os resultados
non coinciden?
Son datos que corresponden ao
Mapa Sociolingüístico de 2004.
Publícanse agora, sobre mostras tomadas antes de accedermos ao goberno. Isto confirma
que as políticas que levamos
adiante eran necesarias para
tratar de cambiar esa liña descendente no uso da lingua. Non
debemos esquecer que os resultados sobre o uso e a actitude
fronte o idioma non se obteñen
dun ano para outro.
Teñen datos máis actuais?
Os datos do Observatorio da
lingua desde 2007. Son xerais,
pero parecen indicar que se
parou o descenso no uso do
galego e moi feblemente unha
recuperación. O traballo vai na
liña correcta, pero hai que seguir insistindo.
No seu mandato tomaron corpo
algunhas medidas que despois
non se sabe onde chegaron, como o Decreto do galego no ensino, a que se debeu?
O Decreto elaborouno e publicouno Educación, que é quen
ten o control sobre o seu cumprimento. Os datos indican
que se cumpre. O que tal vez
non se fixo foi explicar polo
miúdo os obxectivos, que son
os de intentar equilibrar a presenza do galego para igualar a
competencia da cidadanía
nesta lingua.

PEPE FERRÍN / A.G.N.

O Consorcio para a normalización contou con reserva de orzamento durante dous anos,
pero non se deu constituído. A
que se debeu?
Ao final, o informe dalgúns
concellos e deputacións non
foi positivo e consideramos
que non tiña sentido constituír
un organismo que debía contar co consenso das entidades
que tiñan que formar parte del.
Se cadra non fomos suficientemente persuasivos.
O Decreto do galego no ensino
atopou oposición e o certo é
que desde a súa publicación
houbo actos de repulsa.
Non lle dedicamos tempo a explicar que non era diferente do
anterior decreto, xa que só era
unha actualización que se
apoiaba no Plano Xeral de Normalización que propuxo o PP
en 2004. O noso decreto pactárono os tres grupos parlamentarios, como deu fe a prensa en
febreiro de 2007. A partir de en-

tón, o PP desmarcouse, entendo que por ordes de Madrid,
que volve ao nacionalismo
rancio da España unha, grande
e libre. Houbo insensatez por
parte do PP porque aquí nunca
tivemos problemas coas linguas. O que sucedía era que o
galego, ao estar en inferioridade de condicións, precisaba de
apoio. O que quere o PP é prescindir do galego e logrou mobilizar a sectores minoritarios.
Que pensa da afirmación en
campaña de Touriño insi nuando que había imposición
do galego?
O que dixo na campaña é que
non é posíbel impoñer unha
lingua de forma persoal a ninguén. Outra cuestión é o ensino ou o traballo na Administración. No ensino trátase de conseguir un dominio nas dúas
linguas, na Administración,
que os funcionarios respondan
na lingua na que os cidadáns se
dirixen a eles.

’’

Osprimeirosdatosdamiña
xestión indican que
se parou o descenso no uso
do galego e que hai
unha feble recuperación”

Mais Touriño criticou o que
chamou imposición.
Esa é unha interpretación que
fai vostede. O Goberno aprobou un decreto que o presidente apoiou.
Pensa que a Secretaría Xeral estaba suficientemente dotada
de persoal e medios como para
iniciar un impulso normalizador e actuar transversalmente
en todo o Goberno?
Como secretaria xeral sempre
teño que dicir que o persoal
nunca é suficiente. Mais, coa
xente que dispuxen, leváronse
adiante moitos proxectos

transversais. En tres anos e medio é difícil actuar en todos os
ámbitos. O Plano establece un
período de execución de dez
anos e penso que o noso traballo cambiou o fondo e a forma
de impulsar o galego.
Vostede ten manifestado que
non hai que identificar nacionalismo e galego, que hai quen
defenden o galego sen seren
nacionalistas. Estima que ese é
parte do problema?
Os propios nacionalistas consideran que o uso do galego indica simpatía, pero a lingua debe
estar por riba das ideoloxías.
O Parlamento europeo avalou
as posturas da Xunta no ensino
do galego, que opina?
É coherente coa defensa do
multilingüismo e alégrome que
fose así. En cada país o ensino
debe procurar calidade, que
consiste en trasladar coñecemento e lograr cohesión social.
Pensa que hai un conflito lingüístico en Galiza?
Temos dúas linguas oficiais. A
propia, que sufriu durante séculos, hoxe está amparada pola Constitución, o Estatuto e a
Lei de Normalización Lingüística. Neste mundo globalizado
non é posíbel falar dun país
monolingüe, temos que conseguir que todos dominen as
dúas linguas e lograr que empreguemos o galego, porque é
a lingua propia e está nunha situación de debilidade.
Perdoe, pero non me contestou se hai conflito lingüístico.
Eu penso que si lle contestei.
Non podemos falar de conflito,
senón da necesidade de usar as
dúas linguas.
Que opina da posición do PP?
Por prudencia debemos esperar até que se senten a gobernar, aínda que as declaracións
de Feixóo e as súas promesas
parécenme unha insensatez.
Ao seu xuízo, como se vai conducir o novo Goberno respecto
do idioma?
Espero que non entren a saco
no idioma. Gobernaron 16 anos
e publicaron un decreto non
moi diferente ao actual, é dicir,
viron que hai que defender a lingua, pero hai que difundila de
verdade. Desexo que reflexionen. Non debemos conxeturar e
particularmente confío en que a
persoa que leve a secretaría xeral
vexa o galego como un patrimonio noso, de todos os españois,
que hai que protexer.G
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A misa dominical en crise
Os movementos cristiáns de base reclaman
unha adaptación á realidade actual,
pero a xerarquía eclesiástica móstrase
máis partidaria de non modificar o rito
Charina Giráldez
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

A misa das once e media na
igrexa Virxe do Camiño, un
templo dos anos sesenta situado na periferia de Pontevedra, converteuse no último trienio na máis concorrida dos domingos neste barrio. O párroco,
Manuel Tasende, acordou xuntala á catequese coa fin de evitar
que os rapaces, en pleno proceso preparatorio para recibir a
Primeira Comuñón, se saltasen
o precepto dominical.
Minutos antes da cerimonia, o crego adoita animar os
cativos a participar nos cantos
litúrxicos. Poucos seguen as
súas indicacións e, xa case
coma un costume, os preludios rematan en reprimenda
polo escaso interese que amosan os pequenos. Manuel Tasende semella canso. Forma
parte dese colectivo avellentado de sacerdotes que, segundo o Arcebispado de Santiago, “comporta un grave
risco de inmobilismo e dificultade para entender un mundo
xuvenil tan cambiante como o
actual”. Hoxe en día, o 70% dos
clérigos da Igrexa compostelá,
á que pertence a Vigairía de
Pontevedra, supera os 65 anos.
O ambiente faise lóbrego.
Para ser a misa infantil, os fregueses adultos, sobre todo
mulleres, dominan a celebración. Un segrar, xa maior, colabora coas lecturas. O coro, integrado por un grupo de raparigas, creba o ritmo pausado
do ritual. As súas voces enérxicas forman parte do exiguo
grupo de adolescentes que
participan no culto. Elas asumen “encantadas” o seu papel
e aseguran cumprir coa obriga
dominical por vontade propia,
pero confesan que a maioría
dos seus amigos prefiren quedar na casa.
A Olga non lle sorprende en

absoluto. Catequista nesta parroquia dende hai cinco anos,
está convencida de que a
Igrexa “ten que se adaptar aos
tempos e modificar a mensaxe” para calar nos máis novos. Neste caso en concreto, o
camiño parécelle complicado,
sobre todo, porque o encargado de liderar ese cambio, o
cura local, aínda lembra, con
certa nostalxia, as pasaxes da
misa en latín que aprendeu nos
seus comezos de sancristán.

BOTANDO A VISTA ATRÁS. Manuel
Tasende chegou á Virxe do Camiño en 1976. Dende entón,
foi testemuña dun progresivo
desleixo dos fieis que antano
enchían o santuario. “Produciuse unha gran fractura”, lamenta o crego, “falla o cimento; non se ten presente a
Deus en nada e, os pais, deixaron de ser os principais catequistas”. Na súa análise da situación, as familias “desestruturadas” xogan en contra. Tamén unha sociedade en exceso
“laicista e materialista” que
acode á Igrexa “para seguir a
tradición” e… máis nada. “A
maioría dos nosos cristiáns están bautizados pero non evanxelizados”, sostén don Manuel,
convencido de estar a vivir
unha “etapa de crise” que o
paso do tempo vai solucionar.
“Eu xa non o verei”, conclúe
pensativo, case nun murmurio, mentres relee as reflexións
de Joseph Ratzinger acerca da
misa, recollidas no Informe sobre a fe, unha extensa entrevista ao papa Bieito XVI, cando
aínda era cardeal: “A liturxia
non debe expresar a actualidade, o momento efémero, senón o misterio do sagrado”.
María está casada e ten un fillo de 13 anos que acostuma
acompañala os domingos á
misa en San Xurxo de Mogor,
unha pequena freguesía rural
de Marín. Hoxe vai soa ao oficio

Misa dominical ás 13 horas na igrexa Virxe do Camiño de Pontevedra.

’’

O70porcento dosclérigos
da Igrexa compostelá
supera os 65 anos”

’’

Fallaocimento;nonseten
presente a Deus en nada e,
os pais, deixaron de ser
os principais catequistas”
[Manuel Tasende]
Crego en Pontevedra.

das doce porque amenceu despexado e o rapaz marchou de
pesca. Coma o resto dos mozos
da zona, David “abúrrese” no ritual e sempre busca unha escusa para tentar evitalo. A súa
nai xustifícao, alegando que a
institución católica transmite
unhas “ideas moi antigas”,
alleas ás novas xeracións que
non se vén reflectidas nos seus
fundamentos.
Durante a homilía, o párroco
procura un intento de actualización asegurándolle aos crentes
que “Deus tamén envía mensaxes, malia non facelo a través do
móbil”. Os presentes nin se inmutan. Son perto de setenta persoas, xa dunha certa idade, afeitos a un culto rutineiro que cam-

’’

Só5,6millónsdepersoas
asisten a misa en España,
un 36 por cento menos
que en 1996”
[Barómetro do CIS]
Xaneiro de 2009.

’’

Nonsóamisaestáencrise,
tamén as comidas
familiares dos domingos”
[Rubén Aramburu]
Crego de Marín.

biou pouco en vinte anos. As lecturas, en linguas vernáculas tras
o Concilio Vaticano II, seguen a
facerse, ás veces, incomprensíbeis; e as pezas musicais, pouco
variadas. Do mesmo xeito, permanecen os bancos con reclinatorio (que agora uns utilizan e
outros non), a iluminación escasa e o cheiro a incenso.
O que non se estanca é o
dato de asistencia á misa dominical, en claro retroceso na
última década. Segundo a
Conferencia Episcopal, no
conxunto do Estado máis de 10
millóns de católicos cumpren
arestora co mandato semanal.
O Barómetro do CIS, de xaneiro de 2009, rebaixa esta cifra
até os 5,6 millóns, o que supón
un 36% menos respecto á
mesma enquisa do ano 1996.

ADAPTARSE AOS TEMPOS. Rubén
Aramburu interpreta o progresivo baleiro das igrexas como
unha consecuencia da “desconexión entre a liturxia e a vida”.
Pola súa experiencia á fronte da
parroquia de San Tomé de Piñeiro, unha comunidade marinense de mil habitantes, considera que o abandono está a ser
máis “notábel” no contorno urbano, porque no rural “aínda
pesa moito a figura do crego,
para ben ou para mal”.
>>>
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’’

SUNT LACRIMAE
RERUM
Francisco Carballo

D

O crego Rubén Aramburu dálle a bendición aos fieis o domingo en San Tomé de Piñeiro, Marín.

>>> Nesta aldea, mariñeira e
labrega, os veciños parecen satisfeitos abondo co seu cura de
41 anos, que se fixo cargo dos

labores eclesiásticos hai un decenio. O templo románico do
século XII e a capela de Santa
María do Campo fanse peque-

nos cada domingo á hora da
misa. Xentes de todas as idades
participan na celebración, bastante afastada do modelo predominante. O sermón convértese nunha posta en común; as
mulleres participan en igualdade nas tarefas de axuda á cerimonia; e o oficiante anima os
presentes a “ser libres”.
Os preparativos son arduos
e a Rubén Aramburu non se lle
escapa que a idade dos clérigos
inflúe de xeito decisivo. “Da
máis traballo preparar un oficio deste tipo, pero hai que ir
cos tempos”, reflexiona, “se
non a Igrexa corre o risco de
sectarizarse”. Consciente de
que vivimos nun mundo dominado polo criterio de “utilidade”, pensa que o futuro pasa
pola “aceptación” deste novo

Menos católicos en Galiza
Nestes momentos non existe
un estudo concreto sobre a
asistencia á misa dominical en
Galiza, pero os estudos preelectorais das autonómicas, elaborados polo Centro de Investigacións Sociolóxicas, ofrecen
algún dato ao respecto.
Segundo a enquisa relativa
aos últimos comicios, con
data do 15 de xaneiro de 2009,

’’

Endezanosdeixaron
de asistir a misa 250 mil
galegos”

perto de 500.000 galegos adoitan ir a misa os domingos e festivos. No mesmo inquérito do

19 de setembro de 1997, os católicos que recoñecían cumprir co precepto semanal eran
máis de 750.000.
Neste período de doce
anos, tamén se constata
unha diminución da poboación galega que se declara católica, ao pasar do 87,3 por
cento de 1997 ao 83,2 por
cento actual.G

contexto, no que “non só a
misa está en crise, tamén as comidas familiares dos domingos”, lembra o relixioso. “Os rapaces déitanse tarde, hai que ir
pensando noutros horarios ou
incluso noutros días”.
Para iso, considera imprescindíbel que a institución deixe
de ser clerical e se converta en
comunitaria, “onde todos poidan decidir e opinar”. Ademais,
amósase partidario dun afastamento “total” do poder para
centrarse na defensa das causas
do pobo. “Cando as igrexas se
envorcan coa xustiza social, están cheas; cando se aburguesan,
é normal que estean baleiras”.
Na liña de Aramburu, pertencente á Asociación ‘Irimia’
de crentes galegos, algúns movementos de base levan tempo
reclamando unha “apertura ao
mundo”, pero a xerarquía eclesiástica síntese máis segura botando a vista atrás. “De Bieito
XVI non hai nada que agardar e,
de seguir nesta liña, a institución
acabará por converterse nun
grupo de movementos integristas”, advirte o crego de Piñeiro.
Mentres, no seu desexo de non
perder a esperanza, repítese
que, ás veces, “as cousas teñen
que caer para volver empezar”
e, nese sentido, as crises sempre
son positivas.G

esculpádeme polo latín.
Paga a pena devolver ao latín o senso da realidade queimante. Sunt lacrimae rerum é a
realidade aflixida da natureza.
Cando faleceu Castelao escribiu
Ramón Cabanillas: “Na praia de
Rianxo caían como bágoas as estrelas”... Outra versión da virxiliá
“sunt lacrimae rerum”.
Gosto dos artigos de Krugman, un neokeynesian convicto. De tal neokeinesianismo
cabe un cambio sistémico a
preferir aos neoliberais que enchen páxinas nos medios. Unha
política de empeño en manter o
neoliberalismo é a máxima desgraza da humanidade; lede a
Breve historia do neoliberalismo de David Harvey.
Na outra orela do pensamento e da acción política están
os convencidos do final do capitalismo a substituír de inmediato. Aquí, nesta nazón, hainos
desa corrente. O meu consello:
lede a Pierre Bourdieu (19302002); lede os dous volumes dos
“Contre-feux” (1999). Insiste repetidamente: a destrución do
neoliberalismo é inevitábel, mais
só é posíbel coa organización de
pensadores e de colectivos sociais a nivel europeo e mundial.
Toda improvisación local é unha
nova derrota irmandiña.
Teimemos na construción de
pontes cara unha economía
mundial humana, igualitaria,
eco-eficiente. En cada nación
deamos pasos en mentalidade,
“know how”, arrisquemos creacións produtivas no agro e nas
urbes. Hai indicacións no libro
Vontade de nación que recolle
propostas de políticos con sentidiño. Sen ánimo de discriminar:
o peor de todo é cometer erros. A
conquista das “tullerías” alegra,
mais non engade eficacia transformadora. Nin “nunha xeración se modifican todas as expresións culturais”, nin o logro
dun paso adiante no cambio
pode ser desestimado. Resistir é
vencer; crear é transformar; unir
na mesma orientación é o camiño revolucionario.G

’’

Resistiré vencer;
crear é transformar”
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’’

ENPOLEIROALLEO

O DECRETO

SUÍZA,
A GAIOLA DE OURO

Fran Alonso

Eduardo Galeano.

O ESCRITOR GALEANO
E O LABREGO
ENFADADO
O uruguaio Eduardo Galeano
tivo que vir á Galiza para atopar á persoa que mellor comprendese o seu labor como escritor. Cóntallo ao xornalista
Mario Casasús no diario El
Clarín de Chile no decurso
dunha entrevista. No inicio da
anécdota, o autor parece recorrer ao tópico, aínda que só ao
principio. Galeano refírese a
“un galego que estaba, con cara de labrego, xa moi sufrido e
gastado pola vida e pola terra,
el estaba na última fila da xente que asistira a escoitarme ler
textos de Espellos (2008) –en
Ourense, Galicia. Estiven nalgunhas cidades galegas, son
xente moi entrañábel, moi cariñosa. Na última fila estaba
este home con esa cara espléndida de campesiño, de
pómulos saíntes, a pel curtida
e el, cos cellos engurrados, mirábame anoxado, eu non podía desprenderme da mirada
enfadada dese home, até que
terminou a lectura, asinei libros –e esas cousas que se
fan– e el seguía aí, foi o último
en irse e moi anoxadamente
sen desfruncir o cello achegouse desde a última fila e
cando eu pensei que me ía a
aplicar unha puñada ou a matarme dunha patada díxome:
–“que difícil ha ser escribir tan
sinxelo” e foise. É a mellor crítica que recibín na vida, o comentario máis certeiro e a mellor homenaxe e foise sen desanoxarse –iso pasa moito en
Galicia e noutros lugares da
terra– que non sei, é coma se
bicase anoxado, porque no
fondo era un bico, un abrazo,
unha cousa ben linda o que
dicía, pero cunha cara anoxa-

Conta Financial Times, que
Suíza está a prohibirlle aos
executivos dos seus bancos
que saian do país “por medo
a que os deteñan”. A razón é o
secreto bancario. “O responsábel dun dos principais bancos privados de Xeneve dixo
que a crecente determinación de países como os Estados Unidos e Alemaña de loitar contra a evasión de impostos e o secreto bancario Oficina bancaria da UBS.
obriga os bancos a tomar medidas de precaución extra pa- ronse nas visitas aos EEUU,
ra protexer os seus emprega- despois de que o ano pasado
dos”, explica nunha informa- un banqueiro de UBS, o
ción asinada por Richard Mil- maior banco suízo, fose detine, que tamén indica que “as do”. Hai outra forma de proprohibicións de viaxar ao es- texer os traballadores da bantranxeiro, que non as toma- ca, levantando o secreto banron todos os bancos, centrá- cario. Con todo, a noticia

da, sobre todo en contraste
con algúns que sorrindo crávanche o puñal”.G

CALQUERA PODE SER
UN FASCISTA
Enric González glosa, na sección do Domingo de El País, a
vida de Angelo Izzo, neofascista italiano ao que interrogou o
xuíz español Fernando Andreu en relación coa súa parti-

’’

Porquenonhoubo
manifestacións contra
o aborto nos últimos
20 anos?”
[Bibiana Aído]
Ministra de Igualdade.

’’

ACoruñaéunconcello
dotado duns servizos
propios dunha cidade
escandinava”
[Xosé Blanco]
Vicesecretario xeral do PSOE.

cipación na desaparición dun
membro de ETA. O xornalista
explícanos que Izzo procedía
dunha familia moi acomodada, de pais ilustrados, que
marchou polo camiño errado.
Violador e asasino convicto,
fuxiu varias veces da prisión,
viviu en Israel e enrolouse na
lexión española antes de regresar aos cárceres do seu país. Trátase dun home de ideas
extremistas, que odia a clase
traballadora e dado aos actos
de violencia sexual contra as
mulleres. Mais, como é posíbel que alguén así proceda
dunha boa familia? Enric
González explícao sucintamente: “Angelo Izzo (Roma,
1955) puido ter unha infancia
perfecta. O pai, enxeñeiro, e a
nai, unha universitaria que
optou por exercer como ama
de casa, devecían polos seus
catro fillos. Déronlles os mellores colexios, os mellores xoguetes, as mellores vacacións.
Pero Angelo, o maior, saíu raro. Non estudaba, era violento
e frecuentaba ambientes fascistas. O pai levouno a un psicólogo e obtivo un diagnóstico: neurose maníaco-depresiva e alteración da sexualidade.
Segundo o psicólogo, o rapaz
adolescente posuía un pene
diminuto e iso causáballe un
complexo de inferioridade
que trataba de compensar con
delirios de omnipotencia”. Ao
final era verdade: o tamaño si
que importa!G

A

sempre se pode ver desde outra óptica: queren os bancos
suízos defender os seus empregados ou tratan de impedir que estes revelen informacións sobre os fondos depositados ilexitimamente nesas
entidades?G

Laura Garrido.

SÓ UN DOS
DEPUTADOS DO P.P.
VASCO SABE ÉUSCARO
Só unha dos trece deputados
do PP no novo Parlamento vasco domina o éuscaro, segundo
o medio na internet El Confidencial. A afortunada excepción é Laura Garrido, que vai
sacar partido das súas capacidades e en consecuencia será
elixida presidenta da cámara
autonómica, no intercambio
de cromos entre o PP e o PSE,
mediante o que o socialista
Patxi López será designado lehendakari. A información tamén explica que, coa elección
de Laura Garrido, trátase de
evitar que a presidenta teña
que empregar un intérprete, o
cal a deixaría en moi mal lugar
diante da cidadanía. Xa saben,
bilingüismo harmónico, agora
coñecido como bilingüismo
amábel, Feixóo dixit.G

lingua estáselle poñendo
pastosa a Alberto Núñez
Feixóo. É o mesmo problema do
lume, cando se aviva. Un comeza por prender unha fogueira e
logo veñen os incendios, desoladores. O do ditame do parlamento europeo en contra de que
os pais e nais poidan elixir a lingua dos fillos é outro golpe inesperado. A complexidade da derrogación do decreto e a oposición que Feixóo atopa no tecido
social é maior do que imaxinaba
e dificúltalle a débeda de satisfacer a parte galegófoba do PP. Esa
parte galegófoba ten base, por
certo, nunha rancia burguesía
viguesa; a que se dedica a difundir mentiras gordas sobre a situación do galego no ensino.
O preocupante non é só que
se derrogue o decreto do galego,
senón que se poida lexislar no
ámbito da lingua desde o descoñecemento da situación real,
desde a ignorancia e desde as falacias promulgadas por unha
dereitona disposta a consentir a
existencia –discreta– da lingua
galega pero intolerante con que
sexa lingua de cultura, de educación e de pensamento na mesma medida en que o é o castelán.
O grande erro da política lingüística do PSOE foi non explicar
o decreto: non explicarllo (ao
contrario do que se fixo en Cataluña) ás familias, non explicalo
nos centros de ensino, non
apoiar o profesorado que debía
adaptarse, etc. E ese erro foi máis
acusado nunha Galicia urbana
que cambiou a súa fisionomía
social nos últimos anos.
O futuro demanda novas dinámicas e tamén a creación e liderado dunha plataforma civil a
favor da lingua, integrada por todos os sectores sociais e culturais, apartidaria tamén na práctica, de carácter conciliador, e con
capacidade de interlocución política e institucional, que consiga
ser un referente para todos os galegos e galegas. G

’’

Cómpreacreación
dunha plataforma civil
a favor da lingua”

12-13 galiza.qxd

1/4/09

00:02

Página 3

ANOSATERRA
2-8 DE ABRIL DE 2009

GALIZA.13.

70 ANIVERSARIO DA FIN DA GUERRA

‘No día de hoxe, cativo e desarmado,
o Exército Vermello...’
Así principiaba
o derradeiro parte
de guerra asinad
por Franco dende
o seu Cuartel Xeneral
de Burgos.
O conflito remataba
oficialmente o 1
de abril de 1939.
Desde esa data
e durante corenta
anos, todos
os primeiros de abril
serían celebrados
como ‘O Día
da Vitoria’

Antonio Cendán

Os periódicos acollían con desbordante ledicia a un Franco
triunfador, coma un salvador da
patria, e dábaselle pe ao nacemento do que se chamaba Novo Estado, expresión acuñada
para diferencialo de todo o que
tivese que ver coa II República.
O triunfalismo dos gañadores
e a humillación dos perdedores
son temas centrais da prensa escrita que se pública nos días finais das Guerra Civil. Non había
termo medio. Ou se estaba cos
gañadores ou cos perdedores,
aínda que aquel fracasado golpe
de estado do 18 de xullo de 1936
deixara tras de si un longo rastro
de violencia e calamidades que
impregnarían o Estado español
até os anos sesenta. Expresións
coma “España é unha nos seus
homes e terras” aparecen na primeira páxina de La Voz de Galicia daquel sábado, 1 de abril de
1939, ou outras en días previos a
conclusión da guerra en Faro de
Vigo na que se alude a Franco
coma un “liberador” dunha terra oprimida. O xornal vigués
amosa a un sorrinte xeneral envolvido por detrás nunha bandeira de España dicindo: “O
Caudillo Franco devolveulle a

España a súa soberanía”. Mentres, o rotativo incautado polas
novas autoridades que o poñen
ao seu servizo, El Pueblo Gallego,
chega a comparar a vitoria das
tropas franquistas coa da Reconquista de Vigo, da que, naquel
entón, se cumprían 130 anos.
A prensa, e os medios de comunicación en xeral, víanse na
obriga de ser cómplices forzosos
da vitoria guerreira, ignorando
as vicisitudes que estaba a pasar
a poboación, debido a férrea
censura existente. Nos periódicos non faltan as críticas crueis
ao adversario, do que si se publican as súas carencias, entre elas
os enfrontamentos que os días
finais da confrontación bélica
teñen lugar en Madrid entre distintos sectores republicanos, así
como o derrocamento final por
parte do Coronel Sexismundo
Casado do último goberno oficial da II República.

AO PASO ALEGRE DA PAZ . Ao longo
daqueles días sucédense as chamadas á cidadanía para que participen nos festexos da vitoria
guerreira que se presenta coma
unha cruzada, coa épica medieval, mentres se asiste ao preludio

’’

Unha coñecida marca
de sombreiros madrileña
publicítase co lema
'Os rojos non usaban
sombreiro”

’’

Onovoréximefaladeexcluír
tanto o capitalismo como o
comunismo, aínda que
unha das primeiras
medidas de Franco é
devolverlle os latifundios
aos grandes propietarios do
centro e sur peninsular”

’’

Cada vez que un equipo
saltaba ao terreo de xogo,
futbolistas e afeccionados
tiñan que facer o saúdo
romano”

da II Guerra Mundial. Franco é
amosado coma o “primeiro vencedor do bolchevismo nos campos de batalla”. Dende as páxinas dos principais rotativos sucédense os ataques a calquera
outra ideoloxía que non sexa a
oficial. Rexéitase o achegamento
a calquera postulado liberal e faise apoloxía do que o novo réxime denomina “Revolución española” da que, teoricamente,
quedan excluídos tanto o capitalismo coma o comunismo, aínda que un dos primeiros decretos promulgado polo novo Goberno consiste en devolverlle os
latifundios aos grandes propietarios do centro e sur peninsular.
A publicidade, maioritaria
daquela na prensa escrita, tamén saúda ao “Caudillo vitorioso”. Durante meses sucédense
as proclamas de felicitación,
sendo especialmente intensas
as dos grandes adegueiros andaluces que asocian as súas respectivas marcas ao novo Réxime. Non faltaran outras curiosas coma dunha coñecida marca de sombreiros madrileña
que para publicitarse usa a expresión: “os rojos non usaban
sombreiro”. A parafernalia dos

vencedores reflíctese tamén
nos primeiros musicais da época, salientando aquel celebre
“Non pasarán”, de Celia Gámez, no que se parodia o lema
utilizado polo Goberno da República na defensa de Madrid
nos primeiros días de 1936.
A propaganda franquista ía
máis alá da propia vida pública e
chegaba até o deporte. Cada vez
que saltaba un equipo de fútbol
ao terreo de xogo, xogadores e
afección debían poñerse brazo
en alto con saúdo á romana. Por
se fose pouco, a selección española cambia de uniforme temporalmente, substituíndo a tradicional elástica vermella pola
azul mariño, que lucirá até 1948.
A vitoria de Franco non deixa
indiferente a ninguén. A economía retrocede a niveis anteriores
a década dos vinte. A maior parte
dos parámetros de desenvolvemento de 1936 non se recuperarán até finais dos anos cincuenta. No medio daquel clima non
faltarían as constantes apelacións ao patriotismo, coa organización de desfiles militares, a
creación de organismos xuvenís
paramilitares e outras prácticas
de adoutrinamento social.G
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Garzón acusa o tesoureiro do PP de recibir 1,3 millóns de Correa. No auto
de Baltasar Garzón sobre o ‘Caso Gürtel’ acúsase o tesoureiro do PP, Luis Bárcenas –que tamén é senador–, de cobrar directamente do principal encausado na
trama de corrupción, Francisco Correa, máis de 1,3 millóns de euros. Na mesma
causa dáse por comprobado que o eurodeputado popularGerardo Galeote
[na imaxe], percibiu en efectivo e en especie 652.000 euros. Estes dous encausados súmanse aos deputados valencianos e madrileños tamén investigados. G

’’

DÉBEDA HISTÓRICA
Xosé A. Gaciño

NOVO GOBERNO EN EUSKADI

Agora no País Vasco vale todo
O socialista Eguiguren, que negociou
co PP, sentara antes con Otegui
en reunións secretas. A nova presidenta
do Parlamento é do Opus
X.C.

Moitos votantes socialistas que
non vían con bos ollos o pacto
Redondo-Mayor Oreja en 2001,
pregúntase agora cal é a diferenza do agora acadado por López e Basagoiti. Finalmente o

documento entre socialistas e
populares asinouse despois
dunha negociación na que a
prensa madrileña afín ao PP
preferiu deixar pasar cousas
que noutrora serían pedra de
escándalo. Por exemplo que na

mesa da negociación de ambas
formacións unha das voces
principais dos socialistas fose
Jesús Eguiguren, a mesma persoa que protagonizou todos os
intentos de sacar adiante unha
negociación política que puxera fin á violencia, e que participou en todas as conversas, públicas ou secretas, dos socialistas coa esquerda abertzale, singularmente con Arnaldo Otegi.
O resultado da negociación,
abenzoada por Mariano Raxoi,

é un documento de intencións
políticas que supoñen o apoio
parlamentario suficiente para
soster a lexislatura, sen que o PP
entre a formar parte do goberno. Unha maneira cómoda de
sacar todos os réditos sen os
desgastes do labor gobernamental directo, que recaerán
sobre Patxi López, que nada
máis acadada a garantía da investidura, recibe a resposta dos
sindicatos abertzales, ELA e
LAB, que convocan unha folga
xeral en Euskadi contra a crise
económica.

UNHA MULLER DO OPUS PRESIDIRÁ O
PARLAMENTO. O PP designou a
Arantza Quiroga, deputada
por Guipuskoa, para presidir
o parlamento vasco. Quiroga
deu varias entrevistas nas horas previas á súa nominación
recoñecendo a súa cercanía ás
posicións do Opus Dei, unha
volta de torca máis na dificultade coa que o PSE vai ter que
explicar o seu achegamento
aos populares.
A lectura do manifesto-programa “Bases para el cambio”
explica as prioridades do futuro lendakari socialista, que insiste en que non debe considerarse o acordado como unha
proposta frontista. En todo caso os acordos principais falan
de “políticas de defensa das liberdades e contra o terrorismo”, e avanzan propostas que
tensionarán a vida política, como a retirada das axudas ás familias para visitar os presos,
que o tripartito comandado
polo PNV incluiu nas súas propostas de distensión.
O acordo choca coas declaracións do bispo de Donostia,
José María Uriarte, que nun acto público en Madrid volveu falar da necesidade dun final dialogado da violencia e reclamou
un trato humano cos familiares
dos presos “que teñen que facer
centos de quilómetros para visitar aos seus”, como maneira de
estabalecer na sociedade canles
de distensión. As declaracións
de Uriarte foron descualificadas
polo presidente dos populares
vascos, Antonio BasagoitiG

A

ndalucía vén de resolver o
seu contencioso bilateral
co goberno central sobre a valoración das transferencias
que recibiu no seu día, hai xa
27 anos, o que se definiu politicamente como “débeda histórica”. A disposición adicional
segunda do Estatuto andaluz
obrigaba a Administración
central a unhas asignacións
complementarias para cubrir
o déficit que rexistraba Andalucía con respecto á media estatal, sobre todo en vivenda,
sanidade e educación.
Nos 14 primeiros anos da
autonomía andaluza coincidiron os socialistas nos gobernos central e autonómico,
e só na campaña electoral do
1996 Felipe González admitiu un preacordo sobre a débeda, cun anticipo de 120 millóns de euros (que lle tocou
pagar a José María Aznar, gañador das eleccións).
Durante os oito anos de
goberno popular, a débeda
volveu ao baúl dos recordos,
de onde non saíu até a reforma do Estatuto, no 2007. Con
outro anticipo de 300 millóns
o ano pasado, hai un par de
semanas que se fixou a contía
da débeda en 1.204, 4 millóns
de euros, a liquidar totalmente dentro dun ano. Non parece moito diñeiro para cubrir
déficits arrastrados durante
tanto tempo, pero resulta
moi curioso escoitar o líder
do PP andaluz, Javier Arenas
(que ademais é o responsábel
de Política Autonómica na
súa dirección central), cualificar de “absolutamente ridícula” a cantidade, mentres os
gobernos populares de Murcia e Madrid se consideran
discriminados polo “trato de
favor” a Andalucía.
Estes xogos dos grandes
partidos centrais mostran a
súa escasa consideración coas
reivindicacións autonómicas,
sobre todo se non proceden
de Euskadi ou Cataluña.G

’’

Nonparecemoito
diñeiro para
cubrir déficits
arrastrados
durante tanto
tempo”
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Baixo seguemento nas manifestacións contra a Lei do Aborto. 15.000
persoas na manifestación de Madrid e
35.000 no total de concentracións en
todo o Estado. Ese foi o balance das
marchas contra a reforma da lexislación
sobre o aborto. Nin figuras destacadas
da xerarquía eclesiástica nin do PP estiveron nas protestas. Na imaxe, dúas
monxas na manifestación de Madrid.G
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Balears, o goberno de progreso que regresou
A esquerda e o nacionalismo das illas,
que perderon as autonómicas de 2003,
gañáronas de novo en 2007
a pesar de incorrer nunha crise interna
H. Vixande

En 1999 un acordo de progreso
chegou ao goberno en Balears
grazas a un pacto no que participaron cinco forzas políticas. A
inexperiencia na coalición e algunhas tensións internas que fixeron que se visualizase un executivo multicéfalo, levaron á vitoria ao PP. Catro anos despois,
en 2007, a esquerda e o nacionalismo recuperaban o poder. Trátase dun caso do que se poden
tirar conclusións na Galiza.
Para entender o panorama
electoral balear hai que atender a claves políticas pero tamén aritméticas. Cada illa representa unha circunscrición
electoral nos comicios autonómicos, de modo que Mallorca
conta con 33 representantes,
Menorca con 13, Eivissa con 12
e Formentera con 1. O Parlamento está integrado por 59
deputados, cunha maioría absoluta constituída por 30 representantes. Neste contexto, Eivissa, e en menor medida Mallorca, é crucial para a composición de maiorías porque un
dez por cento dos votos son os
que determinan a quen corresponde o escano número doce:
ben ao PP, que entón suma sete deputados fronte a cinco da
esquerda e o nacionalismo,
ben estes últimos, que se igualan a seis coa dereita.
Tras anos nos que o PP exerceu o poder nas Illas Balears,
en 1999 a esquerda e o nacionalismo uniuse en Eivissa e
conseguiron seis escanos, cifra
que non alcanzaban a pesar de
contar con máis votos que o PP
porque concorrían desunidas.
Neses comicios, Unió Mallorquina, unha forza de centro dereita que apoiaba o PP, decidiu
darlle as costas aos populares e
facilitou a elección do socialista
Francesc Antich como presidente dun goberno con cinco

’’

Naxestióndopactode
progreso entre 1999 e 2003
houbo moita desconfianza,
enfrontamentos duros e
sensación de desunión”

partidos integrados nel, o goberno de progreso.
“Na xestión do pacto de
progreso houbo moita desconfianza, enfrontamentos
duros, sensación de desunión
e unha presión do Estado, gobernado por Aznar, e dos hostaleiros contra a imposición da
ecotaxa que gravaba cun euro
a estancia diaria dos turistas
nos hoteis. Ademais, o PP non
se esborrallou a pesar de perder o poder”, explica o xornalista Miquel Payares, delegado
nas Illas Balears do semanario
El Temps. Tras esa primeira
experiencia, nas autonómicas
de 2003 o pacto de progreso rachou en Eivissa e o PP conseguiu o escano que lle faltaba
para a maioría absoluta, o que
lle deu o goberno durante a seguinte lexislatura.

DERROTA E RECOMPOSICIÓN. A derrota electoral das forzas progresistas sumiu a esquerda política e o nacionalismo nunha
profunda crise. O presidente
saínte marchou a Madrid como deputado do PSOE, os nacionalistas do Partit Socialista
de Mallorca viviron unha escisión e o seu principal dirixente
tivo que abandonar a política
en 2006. O presidente Jaume
Matas (PP) paseouse polas illas
nunha lexislatura vitoriosa
(2003-2007) na que non tiña
enfronte unha oposición parlamentaria real. O desánimo
das forzas progresistas era patente ao considerar que non
había opción contra a dereita.
Mais Jaume Matas non
aproveitou a conxuntura para
consolidarse porque pensou
que a esquerda e o nacionalismo non eran quen de recompoñerse. Non andaba moi
errado, pero iniciou unha política de construción de grandes obras de infraestruturas

Francesc Antich, presidente das Illas Balears.

que espertou a conciencia da
outra esquerda, a social. Autovías innecesarias construídas
no ronsel de intereses económicos particulares como a de

DANI CARDONA / REUTERS

Eivissa, o metro de Palma e en
xeral varias actuacións que
implicaban a destrución do
territorio, trouxeron consigo
grandes mobilizacións sociais

ao final da lexislatura. En marzo de 2007, a só uns meses das
eleccións autonómicas, tivo
lugar en Palma a maior manifestación da historia do arquipélago; participaron 50.000
persoas.
A esquerda política e o nacionalismo reaccionaron impulsados polas mobilizacións
sociais. En Eivissa recompúxose a coalición progresista e en
Mallorca uníronse todas as forzas á esquerda do PSOE e o nacionalismo. O resultado foi que
nas autonómicas de 2007 o PP
e os progresistas empataron a
seis deputados en Eivissa,
mentres que a unidade da esquerda e o nacionalismo lle
impediu ao PP lograr un escano máis en Mallorca. Contra
todo prognóstico, outra vez as
forzas de progreso sumaron 30
escanos e constituíron un novo
goberno de coalición que preside outra volta o socialista
Francesc Antich.G

Impulso ao catalán
O Govern vén impulsando a
normalización do catalán, a
través dun modelo seguido en
parte pola Xunta de Touriño.
Nas Illes Balears o 49% da
poboación censada non naceu na Comunidade autónoma. Gran parte dos habitantes
do arquipélago proceden da
Península, doutros países europeos ou do terceiro mundo,
fundamentalmente de Latinoamérica. “Para moitos latinoamericanos é difícil aceptar
que os seus fillos teñan que estudar en catalán”, explica o
xornalista Miquel Payares.

Por outra banda, en Balears as forzas conservadoras
sempre rexeitaron a unidade
lingüística co catalán continental. “Agora hai máis sectores sociais tentados a empregar o catalán como arma,
este fenómeno colleu forza
desde 2004; o PP volta a falar
de bilingüismo, que para eles
significa que cada un fale o
que queira pero que os pais
teñan o dereito a escolleren a
lingua de ensino dos seus fillos”, sinala Payares.
A colocar a cuestión do
idioma no centro da vida po-

lítica contribuíron entidades
como o Círculo Balear. A eles
uníronse colectivos profesionais como os médicos, que
promoven unha campaña
contra a decisión do Govern
de que deben entender o catalán para poder atender os
pacientes. “Pretenden excitar nos novos habitantes unha reacción contra a normalización lingüística para
achegarse a esas bolsas de
sesenta mil votantes potenciais que poderían ter dereito
a sufraxio nas municipais”,
asegura Payares.G
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ESTRATEXIA
LATEXOS

NON TAN NOVA
X.L. Franco Grande

¿

Desde a esquerda, o primeiro ministro británico, Gordon Brown, a chanceler alemá, Angela Merkel, e o presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, durante un
HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS
encontro de líderes da UE en Berlín en febreiro.

A UE non actúa unitariamente
na súa primeira gran crise
Os 27 buscan medidas por separado
unha vez que non se poñen de acordopara
acoutar a creba dos países do leste.
Fernando Pérez-Barreiro
membro do Consello Asesor do IGADI
(www.igadi.org)

Máis de medio século leva a Europa da unidade, dende a Comunidade do Carbón e o Aceiro
até o alumamento dubidoso do
Tratado de Lisboa, cantando as
glorias da idea de Jean Monnet
de comezar pola economía e rematar pola política. Da comunidade económica á unión política, e, aínda que non o digan, ao
Superestado.
E resulta agora, pasado ese
medio século, que unha tremenda crise económica, que algúns prefiren chamar financeira
–para disimular– non atopa resposta política unitaria europea
na reunión dos 20 en Londres,
nin, sobre todo, no día a día da
política internacional. Din os
devotos que iso proba que non
se avanzou coa debida celeridade na construción política, pero
cómpre preguntar cál é a velocidade ideal e quén a determina.
O certo é que actitudes como
a da chanceler alemá demostran que está voltando ao rego
unha Europa reticente ao unita-

rismo. O diferenciado enfoque
das relacións con Rusia e o Leste europeo vai nesa dirección.
As economías unidas de
Bruxelas non son capaces, no
intento de apoiar os países do
Leste para diminuír a súa dependencia de Moscova, o que
chaman Programa de Asociación co Leste, de atopar nas súas desprovistas arcas diñeiro
abondo para superar o que
ofrecen os rusos. Falan de 800
millóns de dólares para seis países, mentres Rusia dá 6.000 millóns a Bielorrusia e pensa en
5.000 millóns para Ucraína.
O TELLADO DA CASA. Dicían que comezar pola unidade económica
remataría necesariamente na
unidade política e que outra
cousa valería tanto como empezar a casa polo tellado. Pero polo
menos os tellados abrigan para
non mollarse. Armar tellados
chamouse sempre en Europa
diplomacia. E a cooperación
por medios diplomáticos pode
contribuír moito a resolver problemas económicos. É certo
que houbo diplomacias irres-
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A UE fala de 800 millóns
de dólares para seis países,
mentres Rusia dá 6.000
millóns a Bielorrusia
e pensa en 5.000 millóns
para Ucraína”
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Os gobernos europeos
que renunciaron aos
instrumentos de política
fiscal propios non teñen
nada que lles ofrecer
aos seus cidadáns”

ponsábeis pero os países europeos xa poderían confiar en controis parlamentarios da política
exterior. Un dos claros motivos
das políticas de Angela Merkel e
de Nicolas Sarkozy é a necesidade de responder fronte a un electorado que non vai tardar en
manifestarse. Gordon Brown
prefire non facer caso a consideracións dese xénero, aínda que
mellor faría se as atendese.
CONTROL POLÍTICO. A depresión
económica veu confirmar que
aínda son necesarios controis

políticos, estatais, da economía.
Os gobernos europeos que renunciaron aos instrumentos de
política fiscal propios non teñen
nada que lles ofrecer aos seus cidadáns. Barack Obama, en troques, pode arriscarse a unha
operación audaz, na que xogar o
seu capital político, porque Washington e os Estados da Unión
teñen recursos políticos propios.
Cómpre perguntar se, por
fin, non estaremos albiscando
unha volta á política, e na política internacional á diplomacia. É
un camiño laborioso, pero a Europa de verdade ten moita experiencia, se acorda a tempo
antes de esquecela, para avanzar por ese camiño que é o seu.
Fronte ao unitarismo, sempre autoritario, cómpre recoñecer e cultivar o enfoque que
chaman caórdico. O aparente
caos resólvese de seu en orde.
Hai quen diga que así funciona
a natureza, e así funcionaron as
relacións internacionais, con
todas as súas grandezas e miserias, deixando á marxe grandiosas filosofías da historia. Nunca, nas situación caóticas, caeu
o poder na rúa, como temía a
reacción. Sempre o colle alguén a medio camiño e abre
unha nova orde que precisará
doutro caos para que a historia
non teña fin.G

Proponse Barack Obama
internacionalizar o conflito
de Afganistán comprometendo
o Paquistán, en primeiro termo,
a Irán –o que é novo–, a India, a
China, Rusia e países do Golfo?
Sen dúbida que iso quixera. Diría máis: non semella que estea
moi convencido de que eses e
outros aliados atendan as súas
suxestións.
Como xa se ten sinalado despois do anuncio no día 27 de
marzo da suposta nova estratexia, o obxectivo é o mesmo de
Bush: derrotar a Al-Qaeda. Para
iso vai mandar máis combatentes ao país, máis axudas para o
desenvolvemento deste e adoptará medidas para asegurar “o
imperio da lei”(!).
Nunha sociedade tan corrompida como a afgá e o seu
goberno en calquera nivel, no
caso de que sexa posible falar de
sociedade nun sentido aproximado ao que se entende por tal,
as “axudas” de que falou Obama moi ben poden seguir o camiño coñecido no Iraq: ir ás
mans dos corruptos, ou aínda
ás do inimigo.
O imperio de lei é aínda máis
problemático. Se o que Obama
se propón, como parece, é que
os afgáns se fagan bos e deixen
de ser corruptos, esas intencións
serán tan boas como ilusas. Por
máis que asegure que os EE UU
non poderán pechar os ollos
diante da corrupción. Porque,
quen ensinou a ser corruptos?
¿Non se propón como estratexia
o suborno ás forzas tribais?
Con todo, Paquistán vai ser o
principal problema para Obama, aínda triplicándolle as
“axudas”. Supoñemos que
máis axudas e máis bombardeos nos chamados “santuarios”
talibáns. Aturará tal cousa o país? ¿Terá encaixe unha cousa e
mais a outra? Obama está colléndolle gusto a esta guerra. G
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Alfonso Armada, xornalista

‘Obama quere ir máis alá que Clinton’
César Lorenzo Gil

Alfonso Armada (Vigo, 1958) foi
corresponde do ABC en Nova
York durante sete anos. Na campaña electoral estadounidense
do 2008 viaxou por territorios
clave do país para explicar, a través dun blog para o xornal madrileño, o estado de ánimo no final do mandato de George Bush.
Aqueles apuntes dixitais máis as
reportaxes que os enriqueceron
convértense agora nun libro, El
sueño americano. Cuaderno de
viaje a la elección de Obama
(Ediciones del Viento).
Na súa viaxe percorreu diferentes estados nun ziguezague curioso. Cal era o seu obxectivo?
Eu non quería seguir a campaña
electoral dos líderes. Os seus actos estaban sobreinformados e
quería aproveitar a viaxe para
tentar facer unha diagnose da
sociedade estadounidense de
agora mesmo. En cada parada
tiña un obxecto. Nova York foi a
miña cidade moitos anos e
exemplifica moito do carácter
dos EE UU. En Carolina do Norte visitei a Divinity School de
Winston-Salem, unha facultade
de Teoloxía onde entender cal
sería a influencia da relixión na
escolla presidencial. En Virginia
quería coñecer como a crise lle
afectara en todos os aspectos á
clase obreira. En Indiana estiven
na universidade de Lafayette e
asistín ás reflexións dos académicos sobre a situación xeral.
No libro compara a Obama con
Abraham Lincoln, por procedencia e biografía. Acaban aí as
semellanzas?
Esperemos que a vida de Obama non remate coma a de Lincoln, que foi asasinado por loitar
contra o escravismo. En realidade, Obama é un lector ávido,
cunha gran cultura que se nota a
pouco que se lea o que escribe.
Seguro que admira a Lincoln,
unha figura aínda hoxe fundamental para a comunidade
afroamericana, e seguro que ten
estudado o seu pensamento.
OS EXCESOS.
A sociedade norteamericana é
consciente de que deben rematar os excesos?
No libro conto que fun almorzar
a un restaurante de Nova York e
coa ración que me deron comía
tres veces unha familia congole-

Alfonso Armada na terraza do seu apartamento en Manhattan, no 2004.

ña. Gastar sen límite estivo ben
visto e incluso fomentouse. O
paradigma económico de George Bush pasaba polo híperconsumo e cando lle recriminaron
os seus dispendios, o vicepresidente Richard Cheney respondeu afirmando que ninguén tiña dereito a dicirlles aos norteamericanos como tiñan que vivir.
Penso que hoxe comeza a haber
un pensamento distinto, certa
consciencia de que é dupla moral queixarse de que chineses e
indios compren coche e coman
carne mentres en Occidente
non nos privamos de nada.
Caeu o tópico de que cando os
EE UU estaban en guerra medraba o seu progreso.
O custo bélico foi moi superior
ao previsto. O ministro de Defensa daquelas, Donald Rumsfeld, quixo convencer o Pentá-

gono de que o gasto sería baixo
e os beneficios altos. Pero o caso foi que o Estado endebedouse espectacularmente.
No 2005, a postura das igrexas
evanxélicas foi decisiva na elección do presidente. Que pasou
nesta ocasión?
A postura das igrexas fragmentouse. Primeiro porque Obama
ten calidades de predicador.
Convence porque sabe falarlles
ás cabezas e ás emocións. Moitos relixiosos nótano próximo e
é certo, xa que o presidente colabora coas comunidades evanxélicas desde novo. Curiosamente, nesta ocasión quen fixo
campaña contra Obama foi a
Igrexa Católica, contraria ao
aborto e á investigación en células nai. Así e todo, a relixión segue a ser fundamental na política estadounidense. Os candida-

CORINA ARRANZ
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NosEEUUquenouse
dicir que é ateo,
arríscase á marxinalidade”

’’

Obama ten a diplomacia
traballando na
colaboración con outros
países para rachar o
illacionismo da Era Bush”

tos tiveron que “confesar publicamente” os seus pecados na televisión e quen ouse dicir que é
ateo arríscase á marxinalidade.

Hai moitas expectativas sobre
Obama. As súas ansias de re forma quedarán soterradas
polo monotema da recuperación da crise?
O seu punto de vista xa quedou
claro na primeira semana de
mandato: apoio á investigación
con células nai e remate das torturas. Pero claro, a economía vai
marcar estes catro anos. Se non
consegue resolver a situación, a
súa credibilidade verase moi
afectada e non terá capacidade
para outros cambios. Pero hai
que pensar que a situación é difícil. A dereita estadounidense
pasou de seguir a Ronald Reagan cando dicía que o Estado é o
problema a reclamar que o diñeiro público salve os seus patrimonios, unha especie de socialismo para ricos amparado nun
capitalismo para pobres. Obama deberá cambiar ese paradigma. Da máxima de “cadaquén
que se arranxe como poida” a
crear servizos públicos para os
máis débiles
Di Miguel-Anxo Murado que
Obama demostrou que se pode g a ñ a r u n h a e l e c c i ó n s e n o
Partido Demócrata pero que
non se pode gobernar sen o
seu aparato, en referencia á escolla do seu gabinete.
Con certeza, é clara a sombra de
Bill Clinton no seu goberno. Pero hai que ver que influencia terá
nas políticas que se leven a cabo
e como resistirán se a crise non
se resolve. De feito xa colleitaron
moitas críticas nestes tres meses. Por exemplo, en política exterior, Obama quere ir máis alá.
Achegouse publicamente a
Irán, un inimigo dos EE UU desde hai 30 anos, desafiando a Israel, o seu aliado clave na zona.
Ten a súa diplomacia traballando na colaboración con outros
países para rachar o illacionismo da Era Bush e lograr un multilateralismo que lle evite tantas
responsabilidades en todos os
problemas do mundo. É cedo
para saber cal será o alcance do
seu proxecto.
Vostede fala de que se emocionou na noite da elección de
Obama.
Hai razóns para seguir un líder
que ten enormes calidades. Sinto envexa de que os nosos líderes
non teñan a súa calma, a súa elocuencia e elegancia, a consciencia da gravidade do seu cargo.G
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A pirataría somalí captura
42 grandes buques cada ano

PROCESO DE PAZ /AFGANISTÁN

OS EE UU CONTAN CON IRÁN
NAS NEGOCIACIÓNS
O goberno
dos EE UU
manterá
contactos
habituais
con Irán para as negociacións de Hillary Clinton
paz en Afganistán. A ministra de Exteriores norteamericana, Hillary
Clinton, (na imaxe) manifestou que, tal e como se foi difundindo nos últimos meses,
Occidente aceptará que os talibáns “moderados”, é dicir,
os non vinculados a Al Qaeda,
participen na política afgá.
Teherán é partidario de substituír o continxente da OTAN
no Estado asiático por unha
forza multinacional de paz
dependente da ONU.

A UE liquidou
a industria pesqueira
autóctona do Índico e
agora busca controlar
os asaltos a buques
no Corno de África
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

Dos tres novos desafíos para a
seguridade estratéxica continental enumerados pola Unión Europea a principios de ano: Ciberterrorismo, cambio climático e
piratería, tan só este último ten
antecedentes históricos, mesmo
nas costas de Somalia, onde hoxe resucita descontrolada.
Xa no 1825 o bergantín Mary
Ann fora abordado, saqueado e
afundido, logo de acabar coa vida de toda a tripulación. Os desafíos modernos teñen como
preocupación a mesma área
xeográfica, pero son doutra orde. Cada ano 20.000 barcos
atravesan o Canal de Suez, por
onde circula o 12% do comercio
marítimo mundial ou o 30% do
petróleo que fornece a Europa.
Durante o ano pasado a pirataría que domina o Índico conseguira abordar 42 barcos, aínda
que os intentos multiplicaban
por tres esta cifra. Situación que
se complicou co asalto do superpetroleiro Sirius Star, que
transportaba cargamento por
valor de 100 millóns de dólares.
Só conseguiu liberarse tras pagar tres millóns de dólares.
CAUSAS ESTRUTURAIS. Existen causas estruturais que explican o rexurdimento da pirataría moderna. Dalgunha maneira, Europa
é corresponsábel, ao ter exterminado, durante os últimos 15
anos a industria pesqueira somalí, coa axuda de buques asiáticos que ocupan en exclusiva as
augas do país africano. Na agricultura, as secas eliminaron o
recurso económico até acurralalo na precaria subsistencia.
Pero as raíces máis profundas
son políticas e sitúanse terra
adentro. Neste 2009 agroma con
máis forza a inestabilidade provocada polo descontrol político.
Dende que en 1991 caese o

OCUPACIÓN / IRAK

O REINO UNIDO CEDE O
CONTROL DE BASORA
Ultímase a fin da presenza
británica no Irak. O principal
relevo é o de Basora, a principal cidade do sur do país, que
pasará a control dos EE UU. A
poboación teme o cambio de
xurisdición porque considera
os soldados estadounidenses
máis incultos e violentos ca os
británicos. Líderes iraquís
manifestaron o seu temor a
que aumenten os incidentes
entre militares e civís. As zonas controladas por Gran Bretaña tiveron menos conflitos
desde o inicio da ocupación.
POLÍTICA / ITALIA
Un militar da fragata grega ‘Psara’, encargada pola UE de vixiar o golfo de Adén.
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Europa exterminou
desde o 1994 a industria
pesqueira somalí”

Os rescates no 2008
superaron os 50 millóns
de dólares”

goberno de Mohamed Siad, varios señores da guerra pugnaron polo dominio da zona. A
irrupción dun sector vinculado
a Al Qaeda só complicou o quebracabezas do corno de África.
O apoio da UE ao débil e fracturado Clan Darod para asumir a
presidencia no 2004, non trouxo a estabilidade. A invasión do
inimigo histórico etíope, para
apuntalar o presidente Iusuf,
apoiado polos EE UU, só contribuíu a fomentar a percepción
de ocupación.

O PODER ISLAMISTA. Quen ten dado
mostras de poder controlar o territorio é a Unión de Tribunais
Islámicos (UTI), quen co soporte do maioritario Clan Hawye,
conseguiu manter a raia os señores da guerra. Dentro das
UTI, cada vez adquiren máis relevancia os sectores, vinculados
a Al Qaeda, liderados por Sheik
Asan Dari, relacionado cos ataques ás embaixadas dos EE UU
en Kenia e Tanzania no 1998.
Para protexer o tráfego de
mercadorías e as faenas dos

FOUAD JUEZ / REUTERS

seus barcos pesqueiros, a UE
puxo en marcha recentemente
a Operación Atalanta, para evitar que floreza o lucrativo negocio da pirataría, que se nutre
de rescates como o do Praia de
Bakio en abril de 2008, no que
parte da tripulación era galega,
polo que se pagou ao redor
dun millón de euros, negociados por escritorios de avogados de sona internacional na
City londinense. Rescates que
no 2008 superaron os 50 millóns de dólares.
Sería oportuno que amais das
tres aeronaves, dos seis buques
de guerra, dos mil soldados que
integran a Operación Atalanta, a
UE non se esquecese do drama
bélico civil somalí nin das penurias da poboación, tal como denuncian máis de 50 ONGs. G

BERLUSCONI CREA UN NOVO
PARTIDO DE DEREITAS
O primeiro
ministro italiano, Silvio
Berlusconi
(na imaxe),
lidera o novo
partido de
dereitas Il Silvio Berlusconi
Popolo della
Libertà (O Pobo da Liberdade), que une a súa anterior
formación, Forza Italia, e o
partido autodenominado
postfascista Alianza Nacional.
A idea de formar un gran partido de centro-dereita tardou
en callar máis dunha década e
agora conseguiuse grazas ao
potente liderado de Berlusconi á fronte do goberno. O novo partido unirase ao Partido
Popular Europeo e manterá
os pactos coa Liga Norte.G
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Sindicatos vascos convocan unha folga xeral.ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS,
EHNE e HIRU mobilizaranse o 21 de maio contra “a destrución do emprego”
por mor da crise. Consideran que os responsábeis da situación son a banca,
a patronal e as políticas gobernamentais, e critican a estratexia de CCOO e
UGT de confiar no diálogo social.G
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CRISE FINANCEIRA

De ganar 30 millóns
á intervención do Banco de España
Grandes préstamos
a empresarios
da construción
condenan á Caja
Castilla La Mancha
a ser a primeira
entidade
en precisar
de rescate público
Xurxo González

Durante os tres primeiros meses de 2009 sucedéronse, como
é habitual, as presentacións de
resultados das entidades financeiras en España. O balance do
exercicio de 2008 tivo unha repercusión social moito maior
que o de anos anteriores, porque podían achegar un pouco
de luz sobre a situación real do
sistema financeiro español.
Daquela, o resultado foi tranquilizador: bancos e caixas reducían os beneficios, pero seguían a ganar diñeiro. Quizais
non o suficiente para as grandes operacións do pasado, pero
moito para o cidadán de a pé.
Caja Castilla La Mancha
(CCM) foi un dos exemplos daquela situación. En 2008 obtivo
un beneficio neto de pouco menos de 30 millóns de euros, un
87% menos que no exercicio anterior, cando acadara 231 millóns. Os datos coñecéronse o
pasado 11 de marzo, cando xa a
entidade iniciaba un proceso de
fusión coa andaluza Unicaja. O
obxectivo declarado da operación consistía en soster a caixa
manchega. Finalmente as dificultades que atravesa son demasiado graves. O capital necesario ascende, segundo apuntou Solbes, ministro de Economía, a 3.000 millóns de euros.

ANXOS DA CONSTRUCIÓN CAÍDOS.
Tanto o AVE como outros servizos de Renfe achegan cada día
milleiros de persoas aos seus
postos de traballo no centro de
Madrid. Unha das zonas que

Oficina de Caja Castilla La Mancha en Madrid.

’’

Vintefamilias,
administracións e
compañías concentran
3.000 millóns de euros en
créditos”

’’

Omontodoaval
gubernamental, 9.000
millóns de euros, é moi
elevado de se comparar co
plan de infraestruturas
desenvolvido polos
concellos, que ascende a
8.000 millóns”

máis aumentou a súa densidade de poboación na última
década é o corredor do Henares,
cuxa continuación natural desemboca na cidade de Guadalajara, situada a pouco máis de 20
quilómetros da fronteira da Comunidade de Madrid. A carestía
dos pisos na capital desprazou
unha cantidade importante de

cidadáns cara esta e outras cidades de Castilla La Mancha, polo
que o auxe inmobiliario foi notábel. CCM fixo unha aposta por
este sector e fallou. Non tanto
polo risco propio dunha actividade que ‘desfruta’ dunha burbulla, senón pola concentración
de grandes cantidades de préstamos en poucos debedores.
Vinte familias, administracións e compañías concentran
3.000 millóns de euros en créditos. Entre eles hai nomes moi
coñecidos polo ascenso e caída
da construción, como a familia
Sanahuja, que lle debe a CCM
121 millóns de euros. Os Sanahuja cobraron especial notoriedade ao facerse co control da
inmobiliaria Metrovacesa, unha
das máis grandes do país,
nunha disputada OPA. Desde
decembro de 2008 os bancos
debedores controlan a compañía, que non estaba en disposición de afrontar as obrigas financeiras. A acumulación de
operacións deste tipo por CCM
conduciu á actual situación.

AVALANCHA DE MILLÓNS PARA TRANQUILIZAR. O modelo de intervención elixido polo Goberno espa-

SERGIO PÉREZ / REUTERS

ñol en CCM é o do aval para garantir as operacións. O monto
aprobado ascende a 9.000 millóns de euros, unha cifra espectacular de se comparar con outras medidas adoptadas para
paliar a crise económica. O tan
comentado plan de infraestruturas que están a executar os
concellos tiña unha dotación de
8.000 millóns de euros.
Solbes afirmou que “esta é
unha cantidade maximalista
que esperamos que non haxa
que utilizar. Con 2.000 ou 3.000
millóns será suficiente, pero é
mellor ter marxe de manobra
para non recorrer a un novo real
Decreto-Lei”. O ministro insistiu en que CCM non ten problemas de solvencia, senón de liquidez, e que o patrimonio da
entidade é positivo. O problema
consiste en que os activos son
“ilíquidos”, un eufemismo para
indicar que as súas propiedades
inmobiliarias non atopan saída
no mercado. No fondo persiste
a sospeita de que os recursos de
moitos bancos e caixas están actualmente sobrevalorados. Os
axustes necesarios para reducir
a súa contía nos balances pode
traer novos problemas.

PESO POUCO SIGNIFICATIVO. Pese ao
aparatoso das cifras que se
manexan para o rescate de
CCM, esta entidade ten un
peso relativo modesto no sistema financeiro español.
Unha clasificación de bancos e
caixas en 2008, en canto ao beneficio acadado, situábaa na
posición 24. Informacións recentes inciden en que os activos da caixa intervida supoñen
menos do 1 por cento do sistema bancario español.
Que o anuncio da toma de
control da entidade se anunciase un domingo e tras un consello de ministros extraordinario non é casual. A pesar que o
Estado parece estar en disposición de garantir os depósitos e
os fondos dos acredores de
CCM, o pánico da cidadanía
podería desencadear graves
problemas para o sistema financeiro. Polo momento, o obxectivo do Goberno é que non
se vexan colas como as que se
viron hai meses nas oficinas do
nacionalizado Northern Rock
no Reino Unido. Aínda así, un
sempre críptico Solbes non
desbotou novas intervencións
en España.G
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’’
PRIMEIRA
OPERACIÓN RESCATE
Manuel Cao

C

O alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón [á esquerda] a carón do presidente do goberno central, José Luis Rodríguez
Zapatero, no Museo do Prado.
SERGIO PÉREZ / REUTERS

Mentres tanto, elévase o tono
da disputa de Caja Madrid
Mentres o Goberno español
destitúe a cúpula de Caja Castilla La Mancha (CCM) e os
funcionarios do Banco de España toman o control da entidade, a batalla polas rendas
de Caja Madrid avívase. O Goberno español presentou o
pasado 30 de marzo un recurso ante o Tribunal Constitucional, que apoia os argumentos de Alberto Ruíz Gallardón en contra da Lei de
Caixas de Aforros aprobada
por Esperanza Aguirre. Este
procedemento paraliza a súa
aplicación, e polo tanto deixa

’’

OGobernocentralapoia
os argumentos
de Alberto Ruíz Gallardón
na súa pugna
con Esperanza Aguirre”

sen efecto o que moitos consideran unha argucia para desaloxar pola vía rápida a Miguel Blesa, nomeado no seu
día polo alcalde da capital.
A norma rexional promove

a acumulación do poder da
Caixa no resto de concellos da
comunidade, moitos deles
con alcaldes populares do
sector de Aguirre (por outra
parte bastante tocados polo
caso Correa). Gallardón deu
mostras de tenacidade, e
agora o nivel da loita elevouse
varios chanzos coa intervención do Goberno. E é que o
control dos fondos e investimentos da cuarta entidade financeira española (só por detrás de Santander, BBVA e La
Caixa) constitúe unha peza
de caza maior.G

hegou a primeira intervención pública no sector
bancario español dada a posibilidade real de insolvencia á hora de xestionar obrigas con depositantes e
acreedores. O caso da Caixa Castilla-La Mancha (CCM)
ilustra os problemas do modelo de crecemento español
ademais de engadir o sistema organizativo hiperpolitizado coa traca final neste caso da retirada dos vogais do
PP e a consecuente retirada masiva de fondos cara a outras entidades.
A confianza é fundamental no sistema bancario pero
tende a asentarse en bases realistas e é irracional unha
actitude de confianza cega que raramente se produce
nos clientes máis solventes e mellor informados. As
operacións da CCM foron guiadas pola especulación do
ladrillo e os delirios derivados das rendas de situación
da proximidade á capital do Estado por causa do AVE e
da mellora das infraestruturas. A crenza na expansión
ilimitada da construción e da dotación de solo empresarial no que localizar as actividades de produción e servizos que non cabían en Madrid fixo que a CCM apostase
por proxectos que se hoxe semellan absurdos e megalómanos (aeroporto de Ciudad Real) non hai moito
tempo permitían gañar eleccións e dar prestixio e elevadas rendas aos xestores da rede clientelar alí implantada. Nótese que Castilla-La Mancha foi un territorio famoso na UE pola innovadora fraude do liño e ten
grande experiencia na captura de rendas coas negociacións da política agraria común (PAC) tan favorábeis
aos seus produtos tradicionais: cereais, viño, oliveira.
Probabelmente, os axentes políticos, económicos e sociais desa área viron chegado o momento de dar o salto
ao desenvolvemento ao lombo da especulación inmobiliaria soerguendo ao liderado empresarial personaxes
tan simbólicos como o Pocero.
A intervención do Banco de España era inevitábel
unha vez que non houbo forma de xestionar con Ibercaja ou Unicaja a integración da CCM polo risco financeiro e a insuficiencia dos fondos de garantía prometidos pola autoridade monetaria. Nun contexto de desconfianza, con falta de información, a decisión de absorber unha entidade en crise ha de facerse con coidado
pois “a mazá podre pode apodrecer a sa” e é mellor para
a entidade forte deixar que o regulador sanee e faga os
axustes necesarios antes de proceder á absorción. Na
CCM confluían varios factores: excesiva politización na
dirección e xestión, entidade nova xurdida en 1992 coa
fusión das Caixas de Albacete, Cuenca, Ciudad Real e Toledo e, finalmente, aposta pola medra rápida en base ao
sector inmobiliario. No futuro viría ben avanzar na esixencia de responsabilidades directas para o caso de malas prácticas bancarias.
Días atrás, Paul Krugman, sinalaba como aterrador o
estado económico de España. Dos datos que derivan da
información oficial non se albisca optimismo mais ao
longo da historia a economía española foise adaptando e
saíndo adiante pero semella que o grao e profundidade
do axuste nesta crise será moi importante. G

’’

Aelitemanchegaviuchegado
o momento de dar o salto
ao desenvolvemento ao lombo
da especulación inmobiliaria”
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MEMORIA DO FÚTBOL

Galegos
internacionais
Ducias de xogadores galegos defenderon
as cores da selección española e dos países
onde se asentaron colonias de emigrantes
Antonio Cendán

O porteiro Diego López (Paradela, 1981) é o último xogador
galego convocado para a selección española. López defendeu
a portería do CD Lugo, foi suplente de Iker Casillas no Real
Madrid e agora, considerado
coma un dos mellores arqueiros de Europa, é titular indiscutíbel no Vilarreal, equipo co que
se meteu nos cuartos de final da
Liga de Campións e que opta na
clasificación ligueira a repetir o
éxito do ano anterior.
A chamada por parte de Vicente del Bosque a formar parte
do combinado estatal ven de
reverdecer unha vella época na
que ducias de xogadores da nosa terra triunfaban entre os elixidos polo seleccionador para
formar parte, en distintos momentos, da selección española,
aínda que non foi esta a única
da que defenderon as cores. Os
galegos formaron parte moi especialmente das seleccións sudamericanas e máis recentemente dalgunha europea, como foi o caso de David Cabanas
que xa disputou 47 encontros
co equipo nacional de Suíza.
PEDRO CEA, O PRIMEIRO. Curiosamente o xogador galego que debutou defendendo unha selección non foi coa española senón
coa de Uruguai, tratábase de Pedro “Vasquito” Cea, que durante máis dunha década vestiu a
camisola celeste do combinado
oriental. Ademais, cun abondoso éxito, inimaxinábel na España daquel entón. Nado en Redondela, en 1900, Cea conquis-

tou a medalla de ouro nos Xogos
Olímpicos en dúas ocasións, en
1924 e 1928. Dous anos máis
tarde, acadaría o título mundial
de fútbol co equipo uruguaio,
sendo, a súa vez, o máximo goleador do primeiro Campionato
do mundo. Aínda que non hai
datos que o certifiquen con total
exactitude, aquela selección da
República Oriental do Uruguai
estaba ateigada de apelidos galegos, polo que é de supoñer
que máis dalgún dos seus compoñentes fose orixinario de Galicia. O “Vasquito” Cea vestiría
até un total de 26 ocasións a camisola nacional uruguaia, marcando 13 goles. O redondelán
falecería en 1970, ano no que a
selección na que el xogou quedara cuarta no mundial de México. Daquel equipo formaba
parte outro futbolista de orixe
galega e que logo sería o seu seleccionador, Ildo Maneiro.
XOSÉ EMILIO SANTAMARÍA, CON DÚAS SELECCIÓNS. Outro galego nado na
emigración, tamén en Uruguai,
xustamente nos anos en que
triunfaba Pedro Cea, en 1929,
Xosé Emilio Santamaría, un dos
defensas centrais mellores de
todos os tempos, tan só comparábel con Franz Beckenbauer,
chegaría a ser internacional en
36 ocasións con dúas seleccións
distintas. Coa uruguaia xogou
20 partidos, acadando as semifinais do mundial de Suíza en
1954. Despois de fichar polo Real Madrid, en 1957, o futbolista
orixinario de Ribadavia chegaría
a disputar 16 encontros co combinado español. Tamén foi se-

Diego López, porteiro do Vilarreal, nunha interveción no estadio Sanchez Pizjuan ante o Sevilla.

’’

O primeiro internacional
que deu Galiza xogou
coa selección do Uruguai”

leccionador español entre 1980
e 1982, ano este no que se celebrou o Campionato do Mundo
en España. O éxito de magnífico
futbolista Santamaría non se correspondeu co que cabería
agardar del no banco da selección española, despois do acoso
mediático a que foi sometido.

UNHA PORTERÍA BEN DEFENDIDA. Se
alguén se portou inxustamente
con dous gardametas galegos,
Miguel Ángel e Buyo, foron os
distintos seleccionadores cos
que compartiron a súa carreira
deportiva. O ourensán tivo a difícil tarefa de facer esquecer a Iríbar, pero unha lesión apartouno da titularidade en favor de
Arconada, que non se caracterizaba pola súa valentía nin tampouco pola seguridade nas saídas. O porteiro do Madrid defendeu en 17 ocasións a portería
da selección española, sendo titular no mundial de Arxentina, e
convocado para o de España.

MARCELO DEL POZO / REUTERS

Tampouco tivo sorte o betanceiro Paco Buyo, que coincidiu co vasco Andoni Zubizarreta. Aínda que o galego tiña
un recoñecido prestixio a nivel
internacional e foi o sucesor
natural de Miguel Ángel no
equipo branco, tan só xogaría
en tres ocasións coa selección
española. Esta maldición viña
arrastrada dende a época de
Acuña que, a pesar de estar
presente no mundial de Brasil
(1950), tan só xogaría un partido internacional, ao igual que
Agustín García Santiago, porteiro ponte no Madrid, entre
Miguel Ángel e Buyo.G

Míchel Salgado, o que máis xogou
Un futbolista en activo, Míchel Salgado, foi o que máis veces defendeu a camisola da selección española, até un total de 53 ocasións,
superando a Amancio Amaro,
que o fixera en 42, en tanto que
Luís Suárez estivo presente en 31
partidos co cadro estatal. Entre os
xogadores que foron internacionais con España salienta Reija,
compañeiro do mítico Marcelino,
no Zaragoza dos “cinco magníficos”, que disputaría até 20 encontros, salientando a fase final da Eurocopa de 1964, na que a selec-

ción española acadaría o seu primeiro título continental.
A lista de xogadores internacionais galegos é moi longa. Calquera podería rexistrar notábeis
esquecementos, pero dela non se
pode deixar fora a Ramón Polo,
Chacho, o deportivista que marcara seis dos 13 goles que lle endosara España a Bulgaria en 1933.
Aquel once tamén estaba integrado por Luís Regueiro, xogador
irundarra de orixe galega, que
chegaría a formar parte até 25 veces do combinado español. Do

mesmo xeito, nos anos sesenta salientaría Quique Costas (Moaña,1944), que sería chamado até
en 14 ocasións por Kubala, as
mesmas que estaría presente Tomás Reñones na década dos oitenta. Nesa longa lista de internacionais galegos tamén se encontran tres nados na emigración
americana, o defensa do Real Madrid, Juan Carlos Touriño, o atlético Armando Ufarte e o malogrado Becerra, falecido en tráxico accidente de tráfico ao pouco de regresar a Arxentina.G
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Ezequiel Mosquera, terceiro no Gran Premio de Llodio. O ciclista galego Ezequiel Mosquera subiu ao podio no Gran Premio de Llodio, en
Álava, unha clásica do calendario ciclista. O galego tan só foi superado
polo campión olímpico de fondo en estrada, Samuel González e David
de la Fuente, compañeiros de escapada de Mosquera, e ao que tan só lle
quitaron un segundo de avantaxe na liña de meta.G

BALÓN VOLEA

O voleibol galego regresa á elite
O ascenso
d’A Pinguela
á Superliga
Feminina renova
o interese
por este deporte

moitas ocasións vense abocados á desaparición ao carecer
de seguidores. En definitiva, o
voleibol na cidade do Cabe é algo así como o balonmán nas
Rías Baixas, ou o que foi o baloncesto na capital da provincia ou hoquei a patíns na Coruña, previo á aparición do chamado “Superdepor”.

Antonio Cendán

Dicir voleibol en Galicia é case
sinónimo de Monforte e máis
aínda cando un dos equipos
galegos de máis tradición, o CV
A Pinguela Ribeira Sacra vén de
retornar á máxima categoría do
balón volea feminino, tras pasar dúas temporadas na que
comunmente se chama segunda división.
O equipo da cidade do Cabe
fixo unha temporada moi completa, poderíase dicir que asoballadora con respecto aos seus
rivais, xa que dos 18 partidos
disputados tan só perderon
dous, sumando 16 vitorias, ademais de conseguir un ascenso
sobrado de forzas xa que lle sacaron unha diferenza de seis
puntos ao seu máis inmediato
seguidor. A todo isto engádeselle o subcampionato na Copa
da Raíña celebrado na principal
cidade do sur lugués. O cadro
de Monforte converteuse xa
nun histórico do voleibol galego, xa que, nos 22 anos longos
de historia que ten ás súas costas, a metade deles xogounos
na principal competición á que
vén de retornar, un palmarés
que non atesoura ningún equipo galego desta modalidade.
Independentemente dos
números e os datos, o equipo
monfortino é xa todo un símbolo do deporte na comarca
que leva o nome do seu patrocinador. Xogar neste equipo é
todo un reto para moitas deportistas que proceden doutros
puntos do Estado e incluso estranxeiras. No seu conxunto sa-

CV A Pinguela Ribeira Sacra.

’’

A maioría das xogadoras
do equipo monfortino
son estranxeiras”

lienta a presenza da peruana
Verónica Contreras, a estadounidense de Nebraska, Amanda
Gates ou a brasileira Lucilia de

AGN

Mello, ás que se engade a rusa
Tatiana Huzenko. Entre as procedentes do estado español tan
só hai un galega, de Sada, Patricia Suárez. As outras xogadoras
que non ocupan praza de estranxeira son Laura Naranjo,
que procede de Salamanca;
Noelia Sánchez, da veciña Asturias, Carmen Giménez, de
Andalucía e Rebeca Kruse, que
chegou procedente das Illas
Canarias.

O equipo monfortino ten un
futuro prometedor, xa non só
pola experiencia das súas xogadoras, senón pola implantación da que goza este deporte
no sur de Lugo. Sinalan os seus
coñecedores que é o principal
“embaixador” de Monforte no
resto do estado. A todo isto, engádeselle unha numerosa e fiel
afección, algo do que non gozan todos os equipos doutras
prácticas deportivas, que en

O Club Voleibol Vigo, principal impulsor
Aínda que agora elas sexan as
“raíñas da pista”, o voleibol
galego masculino ocupou durante varias temporadas as
primeiras páxinas deportivas
grazas o cadro vigués do Club
Voleibol Vigo que tivo distintos patrocinadores ao longo
da súa historia. O seu primeiro
ascenso a división de honra
remontase a 1971, categoría
que alternaría en varias campañas coa segunda, pero que
o converterían no principal

referente do voleibol galego.
Durante cinco anos de 1975 a
1980, co patrocinio de Manuel
Riego, o cadro olívico consolidaríase entre os grandes do
voleibol estatal, alternando
cos grandes da época, entre
eles o Real Madrid e o Atlético,
que daquela aínda mantiña
esta sección deportiva.
A partir de comezos da década dos oitenta principia a
longa peregrinaxe dos vigueses por distintas divisións, sa-

lientando o ascenso á máxima categoría en 1992, así como dous subcampionatos de
Copa a comezos deste milenio. Logo virían os duros
anos que case o levan a desaparición, que evitou a empresa que montara no seu día o
ex futbolista do Celta, Valery
Karpin. Na actualidade, aínda que as cousas non pintan
mal para o voleibol vigués,
encóntrase nun discreto segundo plano.G

O EMEVE, UN EQUIPO “FAMILIAR”.
Dentro das peculiaridades coas
que contan os deportes considerados minoritarios, na capital luguesa salienta o EMEVE,
equipo de curioso nome. As súas siglas responden ao “Mellor
Equipo de Voleibol de España”,
pero independentemente disto, o cadro lugués é o principal
impulsor deste deporte en Lugo. Saltou a fama pola peculiaridade de que case todos os
seus compoñentes, nos comezos, eran membros dunha
mesma familia, o que o fixo
acredor de numerosas reportaxes de distintos medios de comunicación estatais, precisamente por esta peculiar circunstancia. Non embargante,
poucos se facían eco da vocación que tiñan os membros do
EMEVE por manter vivo e en
primeira liña este deporte na
urbe romana de Galicia, xa que
durante varias temporadas pasaron por dificultades económicas graves, gozando de poucas axudas para saír adiante. O
motivo non era outro que en
Lugo se axudaba a un equipo
de baloncesto que estaba na
ACB que tiña varios xogadores
americanos que xa cobraban
cifras millonarias, así como tamén ao fútbol sala. A isto engadíanselle os intereses contrapostos de dúas administracións, Concello e Deputación,
controladas noutrora por distintos partidos, e que se esquecían da existencia doutras
prácticas deportivas na capital
luguesa que non fosen o fútbol
sala e o deporte da canastra.G
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PENSAMENTO CRÍTICO DA MODERNIDADE

Felipe Martínez Marzoa, filósofo

‘Desde o momento en que se sabe
como funcionan as cousas,
non poden seguir sendo iguais’
Xurxo González
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

F

elipe Martínez Marzoa (Vigo, 1943) foi un
dos primeiros profesores da embrionaria
Universidade de Vigo durante
os setenta e non tardou en dar o
salto como Catedrático de Filosofía a Barcelona. Trátase dun
dos filósofos marxistas galegos
máis destacados, e as críticas á
súa obra caracterízano como
un dos máis importantes na España das últimas décadas. Xubilado desde hai un par de
anos, Marzoa segue atraendo a
un público fiel cada vez que
ofrece unha conferencia en Galicia, e moi especialmente na
súa cidade natal. A última ocasión de asistir a unha charla súa
en Vigo foi o pasado 25 de marzo, no marco do curso Filosofía
política e ciencias sociais. Perspectivas actuais, dentro do ciclo de formación continua do
profesorado da comarca. Na
seguinte entrevista, Marzoa incide en como a correcta interpretación dos grandes pensadores da historia pode cambiar
o mundo e comenta os desafíos
actuais aos que se enfronta o
concepto do civil, cunha crise
capitalista de gran calado como
fondo do escenario.
Afirma que, en certa medida, o
seu labor consiste en abstraer a
lóxica interna do discurso de
pensadores como Hobbes, Kant
ou Marx, entre outros, substraendo o contido, os exemplos cos
que se expresaban…
A cuestión é como se le. Se ti
apostas porque vale a pena ler
a obra destes autores, e te pos
en serio ao duro traballo necesario para superar as dificultades de tipo histórico ou filolóxico que implica ler a un pensador que escribiu hai séculos,
suponse que pensas que aí hai
algunha verdade. Non se trata

de coñecer as opinión dun señor, nin é unha cuestión de
biografía intelectual. Considerar a alguén un gran pensador
implica que non se inventa as
cousas nin está motivado simplemente polas súas teimas
personais. Trátase entón de
descubrir a verdade propia, a
consistencia interna dese
pensamento.
Nunha entrevista en Grial no
ano 1989 vostede dixo que, se
se lía correctamente a estes
pensadores, “nada volvería ser
coma hoxe”. A que se refería?
Quizais a única perspectiva de
que non siga sendo todo o
mesmo é que iso mesmo se entenda. A única verdadeira distancia respecto do conxunto
da situación é aquela que hai
en comprender, entender, coñecer. Comprender por comprender terá, aínda que non se
poidan prever, mesmo repercusións prácticas. Desde o momento en que se sabe como
funcionan as cousas, xa non
poden seguir funcionando da
mesma maneira.
Como se relaciona a orixe do
poder civil que vostede descobre en Hobbes coa idea de democracia? Hai quen defende
que as ideas de Hobbes pro moveron reximes absolutistas,
pero paréceme que vostede
defende o contrario…
Non exactamente. Defendo
que este termo, democracia, é
unha maneira un tanto burda
de asumir en moderno unha
palabra grega. En Hobbes, o
compoñente demos significa
simplemente a xente no seu
conxunto. Non obstante, a medida que se desenvolve o problema do poder civil (como é
posíbel iso de que as regras sexan tales que poidan ser válidas
para todos e que a autoridade
sexa tal que poida impoñer as
regras a todos en igual medida),
o demos de democracia pasa a

’’

Quedaporsaberse
a modernidade está en crise
ou simplemente
en putrefacción”

’’

Ademocracianonéque
‘mande a xente’, senón que
ti teñas os mesmos dereitos
que os demais”

referirse ao conxunto de regras
e de garantías. A partir do problema que Hobbes formulou
en xeral, descubríronse unha
serie de implicacións do que co
tempo se chamará república
democrática. O que Marx, na
súa Crítica do Programa de
Gotha, chama república democrática non é nin máis nin menos que un sistema de garantías. Non se trata dese concepto
tan intuitivo de que “mande a
xente”. Iso leva a que os xitanos
ou os negros se teñan que ir se o
pobo así o quere. Pero a democracia non é iso, os sucesivos filósofos van afinando na interpretación e do que se trata é de
recoñecerlle a calquera as mesmas liberdades que te atribúes
a ti mesmo.

? UERE SABER MÁIS?

Martínez Marzoa interveu en
2007 no ciclo promovido pola
Universidade de Vigo O espectro
político hoxe: Ilustración e barbarie.
No seguinte enlace pódese acceder ao vídeo da súa intervención,
titulada “De poder e dereito”.
tv.uvigo.es/es/serial/254.html

Percíbense novas correntes de
pensamento que superen ou
destrúan o concepto do civil?
Non acepto a idea de que haxa
na axenda algo que sexa posterior á modernidade, algo postcivil ou post-moderno. Eu emprego o concepto tardomoderno. O que Marx teoriza no Capital é a modernidade, pero
faino pensando que o feito
mesmo de teorizala producirá
unha ruptura co anterior pola
simple distancia implícita no
coñecemento. Non obstante,
Marx non tiña un modelo alternativo, nin existe hoxe tampouco. Ao comezo da Filosofía
do Dereito Hegel citaba ao
moucho, que xa na mitoloxía
grega representa a consciencia, o saber, porque ten os ollos
grandes e unha grande capacidade de observación. Ese paxaro só emprende o voo ao solpor, ao final do día. En definitiva, non existe outro modelo
que a modernidade, pero a
partir de Marx a característica
do momento que aínda dura é
o coñecer que estamos no final
do traxecto. O que queda por
saber é se a modernidade está
en crise ou simplemente en
putrefacción. Hai que destacar
que na frase anterior crise ten
unha connotación de clarividencia. Na súa orixe grega, esta
palabra quere dicir discernimento. As crises económicas
chámanse así porque se supón
que permiten filtrar o que é válido, viábel, do que non o é.
Hai moita xente que pensa que
as teorías de Marx non valen
porque viviu nunha sociedade
m o i d i f e re n t e á a c t u a l . Q u e o
leva a pensar o contrario?
O que hai que descubrir é cal é
a lóxica interna. No Capital
descóbrense moitas cousas
que empiricamente Marx non
podía ter descrito, pero que se
seguen da súa lóxica profunda.
Marx é o último ilustrado?

Eu diría que é un tardoilustrado. Acepta a Ilustración, pero
ao mesmo tempo trátaa como
un fenómeno a observar.
Marx é un excelente descritor
da sociedade civil. O subtítulo
do Capital é Crítica da economía política, onde case se pode tomar economía política
como sinónimo de sociedade
civil, do mesmo xeito que ás
veces se di bioloxía para referirse aos mecanismos vitais e
non á ciencia biolóxica. Ademais, crítica, que ten a mesma
orixe que crise, non significa aí
negar, senon coñecer, discernir, analizar.
No imaxinario popular Ilustración e Marx van unidos ao concepto de revolución...
Si, pero trátase de revolucións
diferentes. No caso da Ilustración vai unido coa idea de ruptura absoluta do civil respecto
á situación anterior, non se recoñecen liberdades previas,
que eran as dos cabezas de familia, curas ou mestres de taller. A revolución de Marx é a
do moucho, e está vinculada
ao feito de recoñecer a estrutura da sociedade civil.
Sería precisa unha nova revolución?
Quizais, pero as revolucións
non se deciden nin se propoñen. Cando alguén sae cunha
pancarta pedindo a revolución,
non sabe do que está falando.
Simplente hai que pensar, actuar en consecuencia, pero non
falar dela. Quizais xa haxa unha
en marcha, quen o dirá será unha futura historiografía.
Cales serían as características
desa revolución da que vostede fala?
É sempre un pouco pretencioso pretender caracterizar o
momento actual. É dar motivo
para que os futuros historiadores se rían dun. Se o que pasou
foi unha revolución ou non, xa
se discutirá.
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Tradutor
de Sófocles
ao galego

O concepto do civil, a piques de publicarse en Europa
Dúas das obras máis importantes de Felipe Martínez
Marzoa entroncan directamente con dous dos eixos
fundamentais da súa traxectoria como filósofo. Na Historia da Filosofía revisa as argumentacións dos grandes pensadores, partindo de que o
obxecto dunha obra con tal título debe ser, ante todo, unha

?

UERE SABER MÁIS?
 Historia de la Filosofía, (2 volumes) Ed. Istmo, Madrid 1994
 La filosofía de El Capital, Taurus, Madrid, 1983.


Ensaios marxistas, Do rueiro,
A Coruña, 1978.

 (Re)introdución ao marxismo, Xerais, Vigo, 1980.

investigación sobre a carta de
natureza dos seus propios
conceptos.
Esta obra publicouse por
primeira vez en 1973, e foi revisada en 1994. Marzoa considera que “non é probábel unha
nova revisión total do libro, pero si de certos aspectos en ensaios” nos que traballa. Na
mesma situación se atopa A fi-

losofía do Capital, no que se interpreta a obra cumio de Marx.
De feito, en breve, e tras a súa
publicación en Chile, chegará
a España O concepto do civil.
Como o mesmo Marzoa
apunta, este libro parte do contido da anterior, pero “achega
elementos novos ou reinterpreta os mesmos dándolles un
significado máis profundo”.

A característica máis mencionada
na presentación da obra e da persoa de Felipe Martínez Marzoa é o
rigor, tanto no que se refire á metodoloxía como á precisión conceptual e terminolóxica do seu
traballo. Os que viviron os ambientes universitarios e de axitación política no Vigo dos anos
anos 70 lembran que cando asistía a unha reunión ou asemblea,
acudía cun documento escrito
que repartía e propuña como base para a discusión.
Quizais este afán polo traballo
sexa a razón principal dese interese por pasar despercibido que os
seus seguidores lle atribúen. Marzoa non se prodiga en moitos
congresos, e por iso os poucos vídeos das súas intervencións subidos á rede acumulan varios milleiros de visitas, algo verdadeiramente notábel se se ten en conta
que os asuntos aos que se dedica
non se atopan normalmente como líderes de vendas nas librerías.
Tamén pode ter moito que ver
que, pese á abstracción e profundidade das ideas que expón, se
esforce por facerse entender.
Hai quen asegura que domina
o alemán, inglés, francés e o grego
antigo (en 1976 traduciu a Antígona de Sófocles ao galego), ademais de ter nocións de varios idiomas asiáticos. O que é un feito obxectivo é que en 1985, con pouco
máis de corenta anos, deu o salto
directo de profesor dun embrionario colexio universitario de Vigo
a catedrático dunha das universidades españolas de máis prestixio. Domingo Docampo, ex-reitor
da Universidade de Vigo, asegura
que isto é un indicativo inequívoco da súa excelencia.
Durante os finais dos setenta e
comezos dos oitenta colaborou
na elaboración da normativa do
galego, e os seus libros de filosofía
marxista escritos na nosa lingua
contribuíron a dignificala e normalizala.

’’

Oslibrosdefilosofía
marxista escritos en galego
contribuíron a dignificar
e normalizar o idioma”
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Claudio Rodríguez Fer

‘As mulleres
vermellas son as
esquecidas entre
os esquecidos’
M.B.

O narrador e poeta Claudio Rodríguez Fer (Lugo, 1956) vén de
publicar o poemario Ámote
vermella (Xerais), que rende
homenaxe as mulleres vítimas
da guerra do 36.
Como xorde esta obra?
No día a día da recuperación da
memoria, en contacto coas vítimas do fascismo e cos descendentes, entre os que me conto, e
en colaboración con asociacións e historiadores. Completa,
coa memoria da muller, a triloxía iniciada con Lugo blues, sobre a memoria da miña cidade, e
continuada con A loita continúa,
sobre a memoria de Galicia.
Porque a compoñente infor mativa?
Era eticamente ineludíbel a información sobre as vítimas
amais do retrato gráfico e poético. O libro é parte dun proxecto
integral iniciado con Carmen
Blanco no monográfico “Vermellas” da revista Unión libre, e continuado na exposición homónima que percorre Galicia, na que
hai datos e fotos do Proxecto Interuniversitario sobre o tema.
A poesía pode darlle voz as silenciadas?
Malia que moitas mulleres, proletarias e mestras, sufriron directamente a represión, e aínda
que moitas máis tiveron que soportar o asasinato de seres queridos, elas foron as grandes esquecidas entre os esquecidos. A
poesía pode recuperar os seus
nomes, ideas e actos porque é a
arte do imposíbel, a diferenza da
política, esa arte do posíbel que
primeiro as matou co fascismo e
logo as rematou co silencio.
Cal é o papel das ilustracións?
Sara Lamas retratou ás mulleres das que hai foto e homenaxeou ao resto con figuracións
imaxinarias para devolver a todas a dignidade da imaxe.G

O club da calceta, de Teatro do Morcego.

Aumenta a asistencia ao teatro
O público
incrementouse
case un 30%
en 2008

Lara Rozados

Os datos rexistrados pola AGADIC para o 2008, entre xaneiro
e novembro, falan dun total de
110.944 espectadores, sumando máis de 97.763 da Rede Galega de Teatros e Auditorios,
fronte aos 70.578 do ano pasado. Aumentou tamén o público da Rede de Salas Alternativas (as compostelás Arteria
Noroeste, Nasa e Santart, as viguesas Arte Livre e Ensalle, e a
coruñesa Teatro del Andamio),
con respecto aos 3.904 do ano
anterior. Curiosamente, descendeu no compostelán Salón
Teatro de 16.096 a 8.873.
Cristina Domínguez, directora do Centro Dramático Galego(CDG), advirte de que as cifras do Salón Teatro non son
sintomáticas dun descenso.
“Pode levar a engano: se se fai
unha media da asistencia ao
longo do 2008, houbo meses do
ano, coma xullo, en que se programaron accións e performances que só permitían 25 persoas
de público. Nós preferimos contabilizar por temporada, as billeteiras levan un reconto rigo-

rosísimo, e nese caso si que atopamos que as cifras son ascendentes. Mesmo nos primeiros
meses deste 2009, que se consideraba annus horribilis, tivemos un aumento importante”.
Tampouco importan demasiado as cifras cando, como teatro público, deben apoiar todo
tipo de producións: “somos
conscientes de que poñemos algún espectáculo que se cadra
non ten tanto público, pero temos que poñelo. Somos un servizo público, non podemos
prescindir da cidadanía, e temos que conseguir que entren
no teatro estilos moi diferentes”.
O Salón Teatro diversificou a
oferta acollendo formatos de todo tipo, dende música experimental (a extensión compostelá
do festival Sinsal) até danza, teatro, ou o ciclo Circo en Escena.
Sinala que as tres tempadas
que levan traballando no Salón
Teatro, xa estabelecido coma sede do CDG, supuxeron un “traballo continuado” que está a dar
froito. “Custounos que os medios fixesen caso, pero agora estamos a xerar traballo e noticias... A xente vén ao teatro porque é unha arte viva. Un filme
podes velo na casa, pero un acto
único e irrepetíbel, non”. Este
optimismo con respecto a que o
público non se vexa afectado
pola crise apóiase tamén en medidas coma o día do espectador
(os domingos), ou a iniciativa,

posta en marcha o pasado outono, de ofrecer abonos estacionais para ver catro obras a menor prezo.

A CRISE NON BOTA ATRÁS O PÚBLICO.
Segundo Miguel Martín, xerente da AGADIC en funcións, estes
datos están “en consonancia
cos restantes (a proxección exterior multiplicouse por catro, aumentou a facturación das compañías...). É resultado do traballo ben feito”. O éxito baséase, ao
seu ver, en tres factores fundamentais: “por unha banda, a reforma da Rede Galega de Teatros e Auditorios, que se planificou no 2006 e se puxo en marcha no 2007, favoreceu unha
evolución moi positiva, tanto a
nivel de público como de volume de programación e facturación”. Salienta tamén o incremento de axudas ás compañías
por parte da Administración,
“tanto subvencións como dotación de recursos. Iso favoreceu
que se fixesen espectáculos de
maior calidade”. Por último,

’’

Axentevénaoteatroporque
é unha arte viva.
Un filme podes velo na
casa, pero o teatro é un acto
único e irrepetíbel”

afirma que a preocupación polo
público non repercutía directamente nas compañías nin nos
teatros, e agora tense en conta á
hora de conceder axudas, ou
subvencións para equipamentos no caso dos teatros. “Notouse que xa non é cuestión de que
sexa a Administración a que teña que levar o público ao teatro,
senón que se conseguiu a implicación de todos os sectores”.
Martín destaca tamén que o
contexto económico e político
non vai afectar este tecido: “a
xente que vai ao teatro non
adoita ser dos colectivos máis
afectados pola crise, sitúase
máis ben na clase media, media-alta. Si que pode afectar, por
exemplo, á hora de realizar un
Concello a súa programación”.
En canto ao cambio político,
tampouco teme que haxa involucións: “a todo o mundo hai
que darlle uns días de graza”.
Para Vicente Montoto, presidente da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, “as cifras que corresponden á Rede
Galega de Teatros e Auditorios,
vinculados fundamentalmente ás producións galegas e en
galego, son realmente espectaculares: case 30.000 persoas
máis. Un fenómeno social e
cultural de valor incalculábel, e
que confirma a nosa percepción de que a profesión teatral
ten unha consolidación cada
vez máis importante”.G
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Averigua cantas veces se repite
a forma desta figura no cadro de
abaixo.

Neste barullo de letras están ocultos seis nomes de dirixentes internacionais
da política actual. A descubrilos!
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BOLBORETAS
DE PAPEL
An Alfaya

O

xoves pasado, un numeroso grupo de amigos de Antonio García Teixeiro e admiradores incondicionais da obra do poeta
galego que mellor lle senta o
sombreiro, démoslle a benvida ao seu novo libro de poemas Bolboretas de papel
nas acolledoras instalacións
de Librouro, unha libraría
imprescindible na cidade de
Vigo, conducida por xente
profesional e amante do saber, e decorada para a ocasión con fermosas bolboretas artesanais. O ambiente
era, como sempre que Antonio saca do prelo un novo libro, do mesmo xeito que un
ilusionista extrae pombas da
súa chistera, cálido e familiar. O público, entregado,
mesmo o que estaba en pé,
pois axiña se encheron as cadeiras, amosaba rostros sorrintes e olladas agradecidas
polo que se lle ofrecía, ateigado de verdade. O máis
emotivo, a lectura de poemas protagonizada polos
cativos, con voces trementes, nerviosas e un chisco
torpes, mais tenras e sinceras, como só saben facelo
eles. Moi especial foi o poema dedicado a aquel que
sen escribir un só verso, será
para sempre no noso sentir,
o poeta da paz; falo dunha
bolboreta singular, de Suso
Jares. Tambre-Edelvives, da
man de Ricardo, apoiou o
acto; Fino Lorenzo regalounos o seu sorriso e coa súa
innovadora mestría ilustrou
as páxinas do poemario. Eu
senteime a carón deles e
aportei o meu gran de area
ao conxunto. Versos e prosas, prosas e versos para Antonio e Fino. Susi e Alba tiraban fotos que chispeaban
como Bolboretas de papel.
Un libro recomendable;
achegádevos a el porque vos
fará felices. G

Qué pasa neste mes?
O nome:
Parece que o nome de
“Abril” ven da verba romana
“aperire”,
que significa
“abrir”, pois neste mes ven a
Primavera, e abren as flores,
e abre a vida, en xeneral.
Dias destacados:
Os portugueses celebran o
25 de Abril, día en que derrocaron a ditadura que padecían desde os anos 20. En España, o 14 de Abril de 1931
foi proclamada a II República.
O penúltimo fin de semana
de abril celébrase a Festa da
Lamprea en Arbo (Pontevedra). É o mes en que se celebra a Semana Santa, na que
o xoves santo coincide coa
primeira lúa chea do mes.
Este ano é o día 9.
Na Natureza
Este mes é o comezo definitivo da Primavera, ainda que
oficialmente sexa en marzo.
Tradicionalmente é un mes

de tempo cambiante, e normalmente de bastante chuvia, como din os refráns.
Nas charcas vólvese escoitar o canto das rás e os sapos.
Tamén os camaleóns despertan do seu letargo de inverno.
As aguias inician a súa posta
de ovos. En cambio, estouran
xa os dos patos silvestres.
Os lobos perden o pelo do
inverno, mentres os xabarins
van vendo como empezan a
medrar as súas crías.
Nas plantas, as cerdeiras,
maceiras e pereiras van botando a flor, dando unha paisaxe moi bonita nos campor
e hortas. Tamén florece o
trebo, a hedra, e o narciso silvestre.
E no bosque, volve cantar o
cuco, o que se recolle en bastantes refráns sobre este
mes.
Este ano é aínda tempo
para engarrafar o viño, pois a
lúa de marzo aínda está vixente nestes primeiros días.

Unha procesión de Semana Santa.

Refraneiro
Páscoas molladas,
anadas dobradas.

Corta cardos en abril
e de cada un
naceranche mil.

As chuvias de abril,
tumban o boi no
carril.

No mes de abril, fai
queixos mil.

En abril augas mil.

Altas ou baixas, en
abril son as Páscoas.

Entre marzo e abril,
se non vén o cuco
quere vir a fin.

Da Páscoa á Ascensión,
corenta días son.

Realidade onírica
O día despois do día.
Autor: Manuel Lourenzo
Editorial: Smxerme. O Barco de Vapor

Manuel Lourenzo a través dunha prosa
fluída achégalles aos preadolescentes
unha novela de aventuras onde o misterio e a intriga, á vez que as relacións
humanas se mesturan para crear un espazo imaxinario no que, ás veces, é difícil
distinguir entre a realidade e a ficción.
Ao longo dos dez capítulos que integran o libro e, grazas á voz narradora de
Maite, unha das súas protagonistas, coñeceremos o cambio experimentado

’’

pola veciñanza dunha vila tranquila á
que a chegada duns novos veciños, vai
provocar toda unha serie de acontecementos que farán romper coa monotonía propia do lugar. Será a curiosidade,
en primeiro lugar, a que levará a Maite e
mais os seus amigos, Sindo e Tamara a
visitar o domicilio da Casa da luz, para
máis tarde experimentar a amizade, a
solidariedade e a cooperación entre todos axudando a Lionel, o estraño fillo
dos novos habitantes que, entre outros
trazos, se caracteriza por non saber se
está esperto ou durmido. O emprego
dunha linguaxe expresiva, con referen-

tes semánticas tanto ao
mundo real
coma ao
dos soños,
facilita a
comprensión
da
trama, facendo totalmente verosímiles feitos que, a priori,
poderían considerarse incribles. As ilustracións en branco e negro de Enrique
Flores reflicten o ton textual.G
Alba Piñeiro

Repítese 3 veces

Solucións aos
pasatempos:

Figura repetida

emotivo foi
a lectura
dos poemas
polos
cativos”

Barullo de letras
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Bieito Alonso, historiador

‘A cabeceira A Nosa Terra é xa
un elemento identitario de Galicia’
’’
Xan Carballa

XAN CARBALLA

Dentro das actividades do centenario do xornal, o historiador
Bieito Alonso (Ourense, 1958)
publicou o libro A Nosa Terra:
xornalismo e nacionalismo político (Edicións A Nosa Terra),
un estudo sobre as relacións do
xornalismo e a política nacionalista ao longo do século XX.
Mais que unha historia xornalística o seu traballo é un seguimento político e empresarial
de cen anos de A Nosa Terra
(ANT). Cal é a marca común
deste proxecto xornalístico?
A pretensión, desde o principio,
foi ser un portavoz do país, e
cando falo de voz do país falo
dos seus elementos con máis
conciencia de tal. Os fundadores tiñan a idea de contar cun
medio que expresase as necesidades de Galicia e propor solucións. Se o vemos desde hoxe,
ANT procurou remarcar o
que podemos chamar
trazos identitarios, basicamente a lingua,
porque é practicamente monolingüe desde o comezo, pero non

só. A través de ANT aparece a
historia, as características psicolóxicas, certas institucións...
porque procuraron abrir o catálogo deses elementos de identidade. E ao final é a propia cabeceira un elemento identitario
máis de Galicia.
As etapas diferentes van de Solidaridad Gallega, Irmandades da
Fala, Partido Galeguista, exilio e
despois refundación empresarial na democracia. Os primeiros trinta anos teñen especificidade ideolóxica propia pero, tamén debe verse ANT como medio informativo convencional?
As persoas que teñen estudado
ANT do punto de vista xornalístico valórana como unha
aposta informativamente modernizadora. Abriulle a porta a

enfoques fóra do estándar na
etapa contemporánea, pero tamén naquelas primeiras décadas de andaina, e aínda que tiña
moito peso cultural, cando aparece baixo o impulso das Irmandades da Fala nótase a modernidade profesional de Antón
Vilar Ponte e abre camiños saíndo ao mercado cunha posición ideolóxica clara. Hoxe as
comparacións son diferentes,
pero interésame moito sinalar
como o nacionalismo vehiculou parte do seu debate interno
nas páxinas de ANT e é novidoso que un movemento político traslade as súas discusións
á sociedade a través dun medio
de comunicación. Asómbrame
que habendo unha grande lealdade ao proxecto que tiñan entre mans, reflicten posicións
contraditorias, facendo unha
pedagoxía cidadá sobre
que toda controversia
é normal e debe
ser conducida
racionalmente. Ese
é un valor
engadido do
periódico en
moitos
momentos históricos.
Máxime se
fala dun pro xecto como o
do Partido Galeguista que tiña
dentro de sí un arco
ideolóxico moi amplo.
O medio é exemplar nese
sentido aínda que a súa audiencia fose pequena. Desde
os anos 30 dase unha descualificación continua do nacionalismo, pero se hai
un elemento de modernidade en Galiza nas
primeiras décadas
do século XX é o nacionalismo, moi en
relación co que se
debatía en Europa. Visualmente ANT contribúe a esa modernidade, cunha perspectiva contemporánea, xa
desde o grafismo das
súas portadas. Recollíase
o abano de todo o move-

AreaparicióndeANosaTerra
en 1977, con todos
os seus defectos,
marca un punto e aparte
no xornalismo do país”

mento galeguista e pode valer
de exemplo de amplitude o debate de Otero Pedrayo e Vicente
Risco con Víctor Casas, no que
aqueles expresan o seu temor
polos aliados que buscaba o PG
e Casas que teima en que o importante era a clave galega coa
que conseguían facer sintonizar
a outras forzas.
A publicidade inserida tamén
permite ver onde estaban os límites do contacto galeguista
coas empresas, desde Augas de
Mondariz ao Banco Pastor.
A cabeceira viviu as contradicións da época. Na fase solidaria
(1907-1917) é contraditoria a
presenza dos anunciantes das
grandes navieiras e internamente debatían sobre se a emigración era positiva ou non para
Galicia. Lugrís Freire era claramente contrario, pero outros
dentro do xornal eran favorábeis. Na fase das Irmandades da
Fala as cousas xa están máis decantadas e iso desaparece totalmente. Nese tempo hai mensaxes publicitarias de sectores aos
que queren incorporar, desde
pequenos talleres a empresas
que se comprometían co país,
no caso de Augas de Mondariz
claramente pola relación con
Enrique Peinador. Pódense facer lecturas moi interesantes deses intentos con ollos de hoxe.
Case a metade do libro ocú pase da etapa contemporánea.
No 1977 a idea fundacional
mistura aspectos políticos e
xornalísticos.
O potencial creador e a capacidade de innovación do nacionalismo están infravalorados tamén polos propios nacionalistas, que moitas veces non cren
nas súas propias posibilidades.
A reaparición en 1977, con todos
os seus defectos, marca un
punto e aparte no xornalismo

do país e nace un proxecto de
xornalismo radicalmente renovador. Fronte ao que se entende
por un xornalismo correa de
transmisión encuberta, ANT
aposta por unha lectura ideolóxica de como están as cousas e
por un proxecto xornalístico
adiantado. Podía ser doutra maneira, pero non se lle debe negar
que é unha proposta moi clara,
atractiva para unha parte da sociedade. Os que teñen valorado
máis a fondo o xornalismo que
se fixo e a proposta gráfica que
se realizou teñen recoñecido
aquela iniciativa nacida baixo a
dirección de Margarita Ledo Andión en decembro de 1977. Naqueles anos setenta o nacionalismo vive baixo unha “economía de guerra” e formúlanse
uns horizontes quizais demasiado epopeicos, pero máis que
de sectarismo debemos falar de
non ser capaz de atender todo.
Os dirixentes nacionalistas pensan máis nun creador de ideoloxía e iso tíralle vitalidade á cabeceira. Todo isto hai que lelo na
clave histórica do que é a saída
da Transición, onde nacen moitos medios vinculados a proxectos políticos.
Vostede explica que a idea inicial xa parte da necesidade de
construír unha sociedade anónima de base ampla que sostivese o esforzo empresarial.
Dunha banda estaba a lucidez
de saber que había que facer un
esforzo económico pero tamén
a falta de experiencia da maioría
dos fundadores no mundo empresarial. A necesidade de profesionalización estaba clara
pero a época que se vivía era
moi voraz en canto á urxencia
das respostas políticas, que só
pensaba en axitar e organizar.
Nos primeiros anos priorizouse
máis este aspecto que afondar
máis no xornalismo e no afianzamento empresarial. Daquela
a falta de capitalización supliuse
con moita vontade. En todo
caso pasado ese tempo inicial, e
contempladas as máis de tres
décadas de continuidade, A
Nosa Terra é un caso singular de
publicación que (re)nacida na
Transición política sostén o seu
proxecto informativo e editorial
no tempo. E ademais, como
Teima antes, A Nosa Terra foi un
viveiro de xornalistas.G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Memoria de cidades sen luz. I. López Silva. Galaxia.
 Do que estou a falar... Haruki Murakami. Galaxia.
 O xardín das pedras flotantes. M. Lourenzo. Xerais.
 A clase. François Bégaudeau. Xerais.
 Mondo e outras historias. J.M.G. Le Clezio.Xerais.

E MAL AVINDOS?

NON FICCIÓN ¬
 Curuxás. Carlos Parrado. A Nosa Terra.
 A corpo aberto. Manuel Rivas. Xerais.
 Historia de Ourense. Marcos Valcárcel. Xerais.
 Un país a medio facer. Fran Alonso. Xerais.
 Reconquista. Vigo en armas. Eduardo Rolland. Xerais.

Marica Campo

A

prendín, nunha familia
longa e heteroxénea, que o
máis importante nesta vida é
querer a cada un tal como é. Iso
non supón renunciar aos propios postulados, senón ver o
que nos une e obviar, na medida
do posíbel, as diferenzas. Coido
que isto vale tamén para a política e, sobre todo é imprescindíbel para a convivencia. Claro
que hai que debater os diversos
puntos de vista, mais deixando á
parte os dogmatismos e as certezas absolutas. Dous e dous, ou
dúas e dúas, son catro se traballamos en base dez. En base dúas serían 20.
Ás veces dá a sensación de
que andamos a procurar na xente, mesmo na comprometida
coa causa que defendemos, un
cromosoma maligno, o estigma
do inimigo, aquilo que o afasta
do que nós pensamos.
Así non imos a ningures.
Dese xeito todo é restar e, o que
é peor, sumar na conta do opoñente.
Ben sei que non é doado.
Comprendo que sería moito
máis gratificante que todos nos
dixesen amén, mais seguro que,
de ser así, habiamos cometer
moitos máis erros. A verdade é
poliédrica e opaca por veces.
Quen pretende tela, seguro que
non a ten. Quen a procura, porque non se sente en posesión
dela, é probábel que chegue a
tocala.
O respecto e o amor a nós
mesmos e ao país si que non é
algo opinábel e non hai máis
que un camiño e, se se me permite, un dogma: Si ao que nos
define e non ao que nos destrúe
como pobo. Enxergar o si e o
non é o labor, en boa parte xa
feito polo nacionalismo que
nos trouxo até aquí. O demais é
botar pedras no propio tellado.
Que non se diga que somos
poucos e mal avindos. 

’’

Ásvecesdáasensación
de que andamos a procurar
na xente
un cromosoma
maligno”

crítica

LIBRARÍAS CONSULTADAS:Cartabón (Vigo);Couceiro (A Coruña);Michelena (Pontevedra);Pedreira (Santiago);Torga (Ourense);
Central Libreira (Ferrol); Andel (Vigo); Escolma (O Carballiño); Sisargas (A Coruña).

NARRATIVA.

Aquela primeira
vez, novela
politicamente
pouco correcta
Os bicos de Tina
Autor: Afonso Eiré.
Edita: A Nosa Terra, 152 pp.

A narrativa de Afonso Eiré é sempre unha viaxe ao pasado con
vistas a que o futuro non se escriba desde o ar,
sen os pés no
chan. Amigos
sempre, Eu tamén fun coas
vacas, O coxo de
Vilarelle constitúen tentativas
de volver aos anos da infancia e
da mocidade, un mundo afectivo, certamente, mais tamén un
contexto sociolóxico, que pasou
mais que non morreu entanto
que segue aí, formando parte de
nós, e non por esquecelo propositadamente deixará de estar.
Se tendo en conta os tres
primeiros títulos isto era ben
asumíbel, logo de Os bicos de
Tina xa se fai absolutamente
imposíbel outra interpretación, despois de que Tina remate por poñer cabo a tantos
anos de afastamento de Daniel,
o seu primeiro amor de cando
aínda case nin sabían como era
o amor. Hai outra lectura, claro, sempre existe esa posibilidade, mais non é contraposta a
esta lectura que nos di que Tina
tamén renega do futuro lonxe
das raíces, un futuro que só lle
ofrece cartos e preeminencia
social a cambio da renuncia.
E, como toda a narrativa de
Afonso Eiré, esta nace de vivencias propias, de vivencias apañadas da súa contorna vivencial,
da análise social, da textura e calor dos seus soños, da necesidade de deixar constancia como
aviso e tamén como encontro. E
é non só unha revisitación da in-

Afonso Eiré.

PACO VILABARROS

fancia, anos que marcan fonda- monos fronte a un discurso dos
mente ao ser humano, senón ta- cualificados como “de xornalismén a reivindicación dun modo ta”, cualificativo que ten que ver
de vida máis acorde ao ciclo na- co tipo de sintaxe predominantural, máis en comuñón coa na- te, tendente á máxima sinxeleza.
tureza, que a opinión pública E de doada lectura en canto a
quixo manter como sinónimo que a trama avanza a bo ritmo e
de atraso porque nunca o soubo interesa o lector desde o inicio,
comprender nin se esforzou en manexando moi ben o pregavalorar. Finalmente é, tamén, mento temporal. Que a inmenunha reivindicación da
sa maioría da novela seinfancia, dunha infanxa analéptica coadxuva
cia o suficientemente
a tensión nos dous plaRelatar
responsábel e libre conos e non só nun, o que
a primeira
mo para poder equivose agradece moito e pecarse. Porque a infan- experiencia
cha o círculo convincia é territorio decisivo sexual de
centemente. Un aspecna aprendizaxe e a quen aínda
to que sempre chama a
aprendizaxe para ser son dous
atención na escrita de
verdadeira debe con- nenos non é Afonso Eiré é o vizoso
ceder liberdade ao politicamente léxico queemprega, un
educando.
léxico que se especializa
nada
A novela de Afonso correcto”
–falamos deste caso
Eiré é desas que se din
concreto mais cremos
moi pouco correctas
que se pode aplicar a topoliticamente . Relatar
da a súa obra– tanto no
a primeira experiencia sexual de eido da vida natural como no
quen aínda son dous nenos non das actitudes da persoa.
Os bicos de Tina está posta na
é politicamente nada correcto.
Mais non pretende escandalizar, boca de dúas personaxes. Da Tiquen se sinta escandalizado non na, emigrada á que economicaten máis que lela e pasará a de- mente lle foi ben, que retorna e
fendela apaixonadamente. Des- reatopa a Daniel, uns anos mede o punto de vista formal achá- nor ca ela, quen aviva o recordo

’’

da súa relación, o primeiro encontro sexual, o espertar ao
amor. Esas lembranzas chegan a
nós na boca e palabras dos protagonistas, lográndose unha
grande actualización dese tempo pasado mediante un calculado e efectivo uso da temporalidade verbal. Salienta a gran capacidade do autor para poñerse
na pel e pensamentos de dous
raparigos, para construílos con
habilidade e convincentemente,
o cal demostra un gran coñecemento do tempo tratado e tamén da psicoloxía da xente, froito dun notábel esforzo por entendela, por asimilar desde a
comprensión a súa maneira de
actuar fronte á vida e a carón do
mundo natural. Especialmente
sorprende a gran riqueza coa
que foi construída Tina, que no
capítulo en que lembra a primeira experiencia carnal acada unha densidade de actualización
desacostumada, fóra dos consabidos tópicos exaltadores do
momento, habituais na literatura infantoxuvenil, que tamén
reivindica o coñecemento natural dos corpos, moi diferente ao
coñecemento virtual a que están
condenados os rapaces e rapazas dos días da imaxe catódica.
Os bicos de Tina, creación
posta ao servizo da recreación,
tanto no senso lúdico como naquel que apunta a reconstrución verbal dun tempo e dunha
sociedade dos primeiros sesenta do pasado século que fican na
sepia (observadora, curiosa, inqueda, indagante) do retrato.
Mais isto tamén pode ser dito ao
revés. É dicir: Os bicos de Tina, a
recreación posta ao servizo da
creación, nesta caso da creación
novelesca, que nos presenta unha trama e personaxes de grande tenrura e tamén capaces de
levar ao esgazamento das vestiduras aos moralistas máis ancorados na norma rancia. Homenaxe a un tempo e un modo de
vida. E tamén reivindicación e
protesta porque aos rapaces e
rapazas se lles permita ter os
seus propios erros, como método e maneira de garantir futuros
cidadáns capaces de formularse
unha escolla e atreverse a elixir.
X.M. Eyré
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Miguelanxo Prado ingresa na
Academia Galega de Belas Artes.
O debuxante coruñés vén de facerse co respaldo da maioría dos membros da academia de Belas Artes de
Nosa Señora do Rosario na sesión
celebrada o pasado 29 de marzo na
súa sede da Coruña. Prado entrará a
formar parte da sección de Artes e
Imaxes, creada recentemente. É autor de Trazo de xiz, a súa obra máis
premiada, e foi o creador e director
da longametraxe de animación De
Profundis.

LIBROSDEFONDO.

Paco Martín
fronte ao espello
Muxicas no espello
Autor: Paco Martíin.
E d i t o r i a l : Círculo das Artes de Lugo,
1971, 75 pp; Xerais, 1982, 69 pp.

Unha das máis duras probas ás
que se ve sometida a vida dun
artista (da palabra, da pintura,
da música... tanto ten) é a de sobrevivir ao éxito.
Si, ao éxito, leu
vostede ben.
Ás veces un
escritor ve publicada unha
obra que é unanimemente recoñecida como
xenial. Convértese entón en cita e referencia obrigada, pasando a formar
parte do caprichoso Olimpo
de libros imprescindibles
para a cabal comprensión da
Historia literaria dunha nación. Cando iso acontece, a
sombra que adoita proxectar
ese éxito fulgurante e cegador é
tal que todo o que o autor creou antes e despois semella non
ter existido nunca.
Ao meu ver, iso é o que padece a extraordinaria traxectoria narrativa de Paco Martín,
xustamente admirado polo
seu incomparable Das cousas
de Ramón Lamote. Ata tal
punto isto é así que a vertixe
da que falo propiciou que o
autor dese a coñecer recentemente Das cousas de Ramón
Lamote (2008), natural continuación daquel clásico moderno de 1985.
Estas razóns explican que
un libro excelente como é Muxicas no espello ficase relegado a un discretísimo segundo
plano. Así sucedeu cando veu
luz por vez primeira en 1971
da man do Círculo das Artes

2-8 DE ABRIL DE 2009

de Lugo. Unha edición esta de volvesen pasar desapercibicirculación restrita, o que tal- das? Misterios inexplicables da
vez faga comprender o seu vida literaria.
descoñecemento iniPréstame agora, case
cial e, tamén si, que
corenta anos despois
unha década despois
da súa primeira ediEdicións Xerais de AsMúxicas
ción e a máis dun
Galicia decidise vol- no espello
cuarto de século de
ver publicalo.
–que claman distancia da segunda,
Esa nova edición por unha
recomendar vivamende 1982 levaba un pronta
te a lectura deste libro.
prólogo de Carlos Ca- reedición–
O máis de medio censares. Abríase coas seconstitúen un to de microrrelatos nel
guintes palabras:
reunidos atesouran
dos mellores unha capacidade para
“Con estas Muxicas
que agora se reimpri- exemplos de a recreación da tradimen, deuse a coñe- prosa breve
ción oral e a fina capcer, hai xa dez anos, da literatura
tación da idiosincrasia
Paco Martín. A limita- galega”
galega só comparada difusión que tivo
bles ás do Mestre Casaquel primeiro libro
telao nas súas Cousas.
condenou o seu autor
As de Martín son hisa un inxusto anonimato litera- torias que entremesturan sario (...) Aquí están de novo, biamente o sentimental co iródesta vez rescatadas e aviveci- nico. Un mangado de estamdas para todos...”.
pas que xogan coa interpreta¿Que pasou para que, nova- ción paradóxica e co final sormente, estas prosas maxistrais presivo. E todo, amais, cunha

’’

Paco Martín
visto por Calros Silvar.

contención expresiva lindeira
co prosa poética, por veces
mesmo asemellándose a breves flashes ou secuencias cinematográficas. Unha escrita da
dimensión ultrabreve que se
adianta, en moitos anos, a outras felices apostas de Claudio
Rodríguez Fer, Darío Xohán
Cabana, Xosé Cermeño, Xavier
Queipo, Xurxo Borrazás, Camilo Franco ou Séchu Sende, entre outros.
As Múxicas no espello de
Paco Martín –que claman por
unha pronta reedición– constitúen un dos mellores exemplos de prosa breve da literatura galega recente. Microcontos como “A vaca” deberían figurar en calquera antoloxía da nosa narrativa moderna, pois recórdannos que o
autor de Recatelo soubo, coma poucos, iluminar a fondura e complexidade do ser galego fronte ao espello.
Armando Requeixo

TEATRO.

A busca
do absoluto
Calígula. O malentendido
Autor: Albert Camus.
Tradución: Inma López Silva.
Edita: Galaxia, 228 pp.

Os lectores de teatro –e tamén
os espectadores, claro está– temos un fundado motivo para
felicitarnos: a
editorial Galaxia abre unha
nova colección,
en colaboración coa Escola
Superior de Arte Dramática,
na cal se apresta a ofrecernos os
textos fundamentais do teatro
contemporáneo. Intérnase así
nun terreo importantísimo para o coñecemento das letras
universais. A apertura desta serie correspóndelle a un >>>

CULTURA.33.

CONTADELIBROS.
Éxito cinematográfico
A clase, de François
Bégaudeau, é algo máis ca unha novela, é unha reflexión narrativa dun
profesor sobre
un conxunto
de alumnos
que levan á
aula as súas
ilusións,
pantasmas,
frustracións e desexos. Xerais
publica agora este éxito editorial en Francia que refrendou o
seu interese cunha adaptación
ao cinema que gañou a Palma
de Ouro en Cannes 2008.

Biblioteca Compostela
Galaxia publica dúas novas
obras dentro da súa colección
‘Biblioteca
Compostela’
de narrativa
europea. A
elegancia
do ourizo,
de Muriel
Barbery, insírenos
nun
edificio de
clase alta a
través de dous personaxes, unha porteira moi culta e unha cativa moi intelixente. Sardinia
Blues, de Flavio Soriga, é un retrato da Sardeña actual a través
de tres amigos con biografías
ben diferentes.

Do asturiano ao galego
Xuan Bello está considerado un
dos máis activos creadores
literarios en asturiano. Agora
tradúcese o galego a súa máis
famosa obra,
Historia
universal de
Paniceiros, publicada por Positivas. O escritor vai construíndo unha narración, a medias entre o relato curto, o diario ou o blog, sobre as
súas vivencias máis próximas. 
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CONTADELIBROS.
Crónica de arte
Xerais publica dous novos títulos da colección ‘Crónica’. Laxeiro por si mesmo, de Carlos
G. Reigosa, é
un
achegamento
ao pintor Xosé Otero Abeledo en varias
direccións,
co engadido
de colaboracións
doutros autores e ilustracións
e cartas manuscritas. Sonata
de amigos, de Benedicto
García Villar, é unha
autobiografía dun dos
fundadores do grupo musical
‘Voces ceibes’.

Un vello con retranca
Xaquín Marín presenta o seu
último traballo editorial, O
lecer de Isolino, un conxunto
de viñetas cuxo principal protagonista é
Isolino, un xubilado con
moita retranca
que analiza o
mundo a base
de bo humor e algo de
fatalismo. O autor conta con
este 25 libros, froito dunha
longa traxectoria como debuxante e xornalista. Edita
Embora.

Ciencias máis letras
Dos signos de Stendhal aos
imaxinarios de Musil, de Xenaro García Suárez, é un ensaio
sobre a relación entre a
matemática e a literatura. O
autor, licenciado en Matemáticas, vai procurando a pegada
desta ciencia na
arte de escritores como Paul
Valéry, Thomas Mann, Fiodor
Dostoievski, Italo Calvino ou
Rafael Dieste, nunha tese contra o tópico da loita entre ciencias e letras. Edita Laiovento. 

>>> atractivo volume dedicado
a Albert Camus e ás dúas obras
pertencentes á etapa que el
mesmo cualificara como “do
absurdo”, é dicir, aquelas cuxa
escrita é contemporánea da redacción de O estranxeiro e de O
mito de Sísifo.
Dous son os polos arredor
dos que gravita a obra de Albert
Camus: dunha banda, o moldeado pola devastadora sentenza
“se nada existe, todo está permitido”; da outra, a responsábel
resposta a esta amarga constatación do absurdo que nos aprema a outorgarlle un sentido a
unha vida que, de seu, non o posúe. Calígula e O malentendido
son dúas tentativas de crear unha traxedia contemporánea onde estas verdades se encarnasen
na súa excesiva e radical pureza.
A insoportábel simultaneidade
da busca da felicidade e da certeza da morte resumen ese concepto de absurdo que rexe as vidas duns personaxes cunha lucidez violenta e, non obstante,
transcendente.
“Os homes morren e non
son felices”, di Calígula no prólogo á súa destrutiva orxía de
poder. A partir da morte da súa
irmá Drusila, coa que mantiña
unha relación incestuosa, o emperador experimenta o sentimento do absurdo, revóltase
contra a ausencia dos deuses e
escolle o exercicio despótico do
poder como medio para vingarse do ominoso do mundo. O
emperador non é un criminal
nin un tolo senón un libertario
que procura, na desobediencia
a todo, un refuxio contra o seu
temor á natureza humana, unha busca do absoluto que o redima da súa condición mortal e,
xa que logo, irracional. A teima
en conseguir a lúa constitúe a
representación simbólica dese
desexo de atoparlle unha lóxica
ao que non o ten: trátase, nos
termos de Camus, dun rebelde.
Mais non é só a busca da verdade o que caracteriza e fai
grande a súa historia. Hai tamén
nesta obra unha severa reflexión sobre a ostentación dun
poder que non aspira a cambiar
o mundo. Os personaxes de
Querea e de Escipión –o filósofo

Nace a revista de cómic Galimatías.A editorial compostelá El Patito
presenta o venres 3 de abril na Fundación G. Torrente Ballester a nova revista xuvenil de cómic Galimatías. A publicación distribuirase gratuitamente
con El Correo Gallego, baixo a dirección de Gemma Sesar e Fausto Isorna,
con periodicidade quincenal. O primeiro número presenta dúas series,
Amor inmortal, de Fran Bueno, con
guión de Jay Faerber, e Terragótica,
unha idea orixinal de Fausto, guionista e colorista, e debuxos de Macaco.

Albert Camus.

e o poeta– decátanse de cal é o no onde algunha vez fomos
mal que aflixe ao César, mesmo deuses e, simultaneamente,
comprenden a grandeza que perdemos irreparabelmente
encerra a súa postura. E, non aquela condición. Na apelación
obstante, optan pola responsa- ao deber colectivo –que o mesbilidade, comprendendo que mo Calígula comprende ao fin
ninguén pode salvarse en solita- da obra, aceptando a súa morte– percibimos o emrio. “Teño ganas de viprazamento a conquisvir e de ser feliz. Creo
tar unha nova alianza
que non se pode ser
Naapelación que nos exima da annin unha cousa nin ougustia existencial.
tra impulsando o ab- ao deber
surdo con todas as súas colectivo
O malentendido, en
consecuencias” di percibimos
principio, parte de sio emprazaQuerea.
milares presupostos
O acerto de Camus mento a
sobre a responsabilicomo dramaturgo con- conquistar
dade moral, sobre o insiste en crear un am- unha nova
congruente do destino,
biente paulatinamente alianza que
mais a súa realización
máis opresivo que se
resulta moito máis artinos exima
vai nutrindo do absurficiosa. Camus consda angustia
do, permitíndonos abtrúe aquí unha trama
sorber o discurso dos existencial”
ateigada de elementos
personaxes sen perder
inverosímiles que traa coherencia poética. O
tan de subliñar a súa
ton conciso, directo e sen ador- natureza simbólica –dúas munos co que se nos presentan uns lleres, nai e filla, rexentan unha
feitos tan monstruosos que non pensión na que asasinan os
respectan ningunha regra hu- seus hóspedes; un fillo que
mana contribúen a superar o re- marchou volve para auxilialas
alismo e a emparentar este texto economicamente e non é recoco espírito clásico que inspirou o ñecido…– e é precisamente esa
autor. En certo sentido, pode- énfase a que a afasta da rabiosa
mos dicir que esta obra é unha vitalidade de Calígula. Non se
exploración arqueolóxica nos trata dunha obra ininteresante,
restos do mundo antigo, no rei- mais o carácter teórico –frío–

’’

que a preside provoca un certo
distanciamento que non beneficia a recepción da mensaxe. A
reflexión sobre a incomunicación, sobre o absurdo dunha fatalidade que pode vir da man
dun insignificante equívoco
pode facilmente confundirse
cunha argucia de comedia intranscendente, e iso lastra a
ambición do texto.
Mais esta obra conta cun as
na manga: o desenlace. Un final
formidábel que resume toda a
forza do propósito de Camus e
que resume a súa condena do
humano, o nihilismo que contiña en potencia o pensamento
do absurdo. A redución do
mundo e da vida a unha “felicidade da materia inerte” transfórmase aquí nun brutal tránsito ao misterio escuro da existencia e desvela o terríbel feito de
sermos todos actores vicarios
dunha comedia ridícula. Sen alcanzar o nervio e a enerxía de
Calígula, O malentendido adquire así unha altura inesperada
xusto na súa conclusión.
Non cabe dúbida, daquela, de
que con esta edición o lector acolle na súa biblioteca un volume
insubstituíbel para a comprensión do teatro dos nosos días.
Manuel Xestoso

Vixencia de
Bertold Brecht
Tambores da noite
de Bertold Brecht
Compañía: Teatro Nacional São João de
Porto.
Dirección: Nuno Carinhas.
Fotografía: Rodrigo Prieto.
Elenco: Emília Silvestre, Fernando Moreira, Joana Manuel, João Castro, Jorge
Mota, José Eduardo Silva, Luís Arújo,
Marta Freitas, Paulo Freixinho, Pedro Almendra, Pedro Frias, Sara Carinhas, Pedro Jorge Ribeiro.

Esta montaxe de Tambores na
noite –que constitúe a primeira
obra de Nuno Carinhas como
director artístico do Teatro >>>
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Max para Eduardo Alonso.O autor
e director Eduardo Alonso fíxose co
Premio Max ao Mellor Autor Teatral
en galego por Extrarradios (comedia
das mulleres desamparadas) na XII
edición da festa do teatro organizada
pola SGAE, na que Arxelino, servidor
de dous amos,de Animalario, foi a gañadora da noite con 4 dos 5 premios
aos que optaba. Juan Mayorga o recibiu o premio ao Mellor Autor Teatral
en castelán por A tartaruga de Darwin, que tamén acadou o galardón á
Mellor Actriz (Carmen Machi).

>>> Nacional São João do Porto– confírmanos na idea de que
existe un renovado interese polo
teatro de Bertold Brecht que o
rescata da redutora etiqueta onde se quixo, partidariamente,
confinalo: a de autor político de
circunstancias. Sería demasiado
elemental asociar a crise económica coa actual atracción polo
dramaturgo alemán, mais non
resulta desatinado considerar
que a parálise dos proxectos colectivos e as tentativas de control
do pensamento e da vida social
das últimas décadas propician
unha reflexión ética e política na
que Brecht, sen dúbida, ten moito que dicirnos. A elección desta
obra de mocidade, neste sentido, aparécese como un revelador acerto en canto nos amosa
un autor desafiante e ambivalente que continuamente obriga
o espectador a se pronunciar sobre o que sucede no escenario.
A trama de Tambores na noite xira sobre un soldado, Andreas Kragler, que –despois de catro
anos de prisión en África, duran-
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Un intre de Extrarradios,
de Eduardo Alonso.

celebrar o seu comdiscurso fose humano
promiso nupcial cun
e intelixíbel. Felizmente, Nuno Carinhas foxe
rico fabricante de ma- Amontaxe
terial de guerra, Murk, de Nuno
destes manierismos e
do que está embarazaCarinhas pon logra rescatar os innúda. Decepcionado,
meros matices dunha
de relevo todo obra que está moi lonAndreas opta por suxe do maniqueísmo
marse á rebelión da Li- o lirismo
ga Espartaquista que e a ironía que que se lle atribúe ao
nesa noite tenta tomar están na base creador do teatro diao asalto o barrio da da obra
dáctico, pondo de releprensa de Berlín. Mais de Brecht”
vo todo o lirismo e a irofinalmente, Anna busnía que están na base
da súa obra. En princicará polo seu antigo
pio, Tambores na noimozo que, unha vez
reconciliado coa orde social te sustenta a tese da debilidade
mediante o matrimonio, cam- do compromiso do pequeno
bia a bandeira da revolución burgués (Kragler), que tende a
polo leito conxugal, abando- confundir as inxustizas a que se
nando as forzas rebeldes.
ve sometido na súa vida privaCando se representa a Brecht da coas arbitrariedades polítié frecuente cometer o fatal erro cas de que é obxecto a comunide abalanzarse sobre a teoría do dade. Mais a penetrante visión
autor para tratar de imitar o per- de Brecht ofrécenos, en realidasoal estilo que lle impuxo ás súas de, unha historia desenvolvida
montaxes. Así, o seu pensamen- ao fío de tres niveis que, adeto queda reducido a unha mera mais, mesturan diferentes xéreceita que impide que perciba- neros teatrais.
mos o sentido verdadeiro de
En primeiro lugar, a revoluque estaba impregnado: que o ción espartaquista, nunca en
primeiro plano pero sempre
presente en forma dun murmurio que se aproxima ou se afasta
da escena: soan tiros, óuvense
as estrofas cantadas da Internacional, escóitanse berros que informan sobre os avances dos revolucionarios. Os caracteres defínense en relación cos acontecementos e a creación dun tempestuoso clima de crise e de axitación revolucionaria reflicte e
condiciona a trama. En segundo lugar –e como cáustico comentario ao anterior– a comedia burguesa desenvolvida pola
familia de Anna, industriais que
se lucraron coa guerra e que
agora planean dedicarse ao negocio dos carros de crianza.
Brecht obrígaos a xurdir cargados da súa propia linguaxe teatral, case como sarcástico pastiche do teatro de boulevard. Finalmente, o drama do regresado Kragler –herdeiro do drama
expresionista, de Wozzeck–
que, volvendo da non existencia, indesexado e inesperado,
descobre que se converteu en
Ninguén, que o seu perturbador
rol social é o do Inexistente. E
daquela abraza a Revolu- >>>

’’

Un intre de
Tambores da noite.

te os que se lle deu por desaparecido– regresa á casa. Á volta, atópase con que a súa noiva Anna

–incitada polos pais, que cren
que Kragler non pode ofrecerlle
un futuro digno á súa filla– está a
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Luar na lubre, Ao vivo. Xa está a
venda o novo traballo de Luar na lubre, Ao vivo,que recolle preto de vinte pezas gravadas en directo o pasado 22 e 23 de xaneiro no Teatro Colón da Coruña. Ademais de repasar
algunhas das composicións clásicas
da banda, inclúe un tema inédito e
tres colaboracións especiais: Luz Casal, Pedro Guerra e Diana Navarro. Ao
vivoleva o dvd do concerto e un bonus track no que canta Ismael Serrano El derecho de vivir en paz, en solidariedade co pobo de Gaza.
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crítica
>>> ción, transformándose
nun heroe circunstancial.
Esta combinación de rexistros
dramáticos enriquece extraordinariamente as peripecias dos
personaxes, permitíndonos deitar unha mirada poliédrica sobre
as súas traxedias particulares. As
súas contradicións son descritas
con todas as asperezas –mesmo
con brutalidade– mais somos
nós quen temos que decidir se os
xulgamos ou, simplemente, extraemos algunha lección do seu
comportamento. Mais considerando que, ao final da función, a
voz de Tom Waits –unha das
máis brechtianas da actualidade– lembra que todos “somos
inocentes cando soñamos”.
A poesía que destila toda a
función, en todo caso, evita que
nos acheguemos a ela con frialdade. A beleza plástica do escenario adquire unha dimensión
simbólica que magnifica a acción. A dirección xoga cun elenco de altura, avanza con convicción, dálle un ritmo permanente
á obra. Non é de estrañar, daquela, que o público aplauda
posto en pé.
Manuel Xestoso

CINEMA.

Estamos feitos
de celuloide
Os abrazos rotos
Director e Guionista: Pedro Almodóvar.
Fotografía: Rodrigo Prieto.
Música: Alberto Iglesias.
Elenco: Penélope Cruz, Lluís Homar, Blanca Portillo, José Luis Gómez, Rubén Ochandiano, Tamar Novas, Ángela Molina.

Almodóvar xa é unha norma de
obrigado cumprimento. De
igual maneira que hai que ver
cada ano a Woody Allen ou,
noutro tempo, a Fellini ou Bergman ou… aquí, dada xa a carencia de clásicos vivos, hai que ver
a Almodóvar, para ben e para
mal; porque os creadores non

Fotograma d’Os abrazos rotos.

sempre teñen días bos, pero en director importante. Despois escalquera dos días malos fan cou- tán as marcas da casa, eses prisas de máis nivel que o resto dos meirísimos planos, os macro dedirectores xuntos. E nesta esta- talles que nos mostran unha bámos, a última de Almodóvar po- goa enriba dun tomate, que
sibelmente non ingrese na lista converten ese plano nun “almodas mellores da súa filmografía, dovarismo”.
Poida que o asunto, a histoe tamén poida que a moitos non
lles chiste esta entrega de tem- ria, non nos interese tanto coporada, pero non por iso carece mo outras veces, poida que rede méritos, e os que somos adi- sulte máis seca do que acostutos ás catro cousas e media que ma, poida que o drama non esmerece a pena salvar da sétima tea de moda, e, por suposto,
arte, agradecemos estas catro como sempre comparamos co
que tiñamos antes (o Volver
cousas e gozamos con elas.
Esta entrega almoanterior) poida que as
dovariana preséntase
comparacións resulcomo un thriller-meloten odiosas, pero non
drama-homenaxe, e
por iso desmerece esta
ten de todo: drama ao Poidaque
entrega.
estilo Douglas Sirk a historia
E ademáis temos un
(eses amores cegos!), non nos
feixe de actores, entre
pop art warholiano, ci- interese,
os habituais da casa
tas cos deuvedés favo- pero si nos
(Penélope, Portillo e
ritos (tanto na tele que interesa
Homar), e agregados
“ve” o cego coma no re(Gómez, Ochandiano e
a maneira
paso á colección das
o galego Novas), algúns
de contala” broches de ouro, como
súas películas, e chisco
de ollos para cinéfilos,
a presenza de Ángela
que poden ir descuMolina, envellecida pebrindo partes explícitas
ro aínda vampirizadodo Peeping Tom (inra da cámara. Porque
cluída a escena da agresión co esta película é un homenaxe ao
trípode) ou de Blow Up (a foto cine, como case toda a obra de
de Lanzarote que, revelada mos- Almodóvar, e a cámara, que ten
tra a unha parella que non se vía unha presenza protagonista, esantes), incluso o nome do prota- tá onde debe estar, recollendo
gonista, Harry Caine nos lembra ese intre preciso e precioso. E
a espías británicos. Pero por riba eses aspectos que sempre se rede todo isto, hai unha película baixan como minorías secunsólida, ben feita, como non po- darias, a música e a fotografía,
día ser menos; unha posta en es- adquiren tanta importancia cocena e una dirección de actores mo un diálogo ben colocado.
que fai ver que aí hai un pulso de Poida que a historia non nos in-

’’

terese tanto, pero si nos interese
a maneira de contar esa historia. Un pero: a canción que canta Miguel Poveda sae xa nos
créditos, atrasada, cando o cine
xa está coas luces acesas e a
xente desfilou cara á saída.
PROPOSTA: Un xogo para
amigos, buscar todas as referencias cinéfilas que van saíndo ao
longo da película, hai un feixe
delas, unhas conscientes e poida que algunha inconsciente.
J.A. Xesteira

ARTE.

Transición
política,
destape e boom
consumista
Rabascall: Producción
1964-1982 e Cildo Meireles
Lugar: MACBA, Barcelona.
D a t a s : Até o 19 e 26 de abril de 2009,
respectivamente.

Ás veces entramos nun espazo
(poñamos que é o MACBA)
coa intención de ver e escribir
dunha determinada exposición (poñamos que falamos
da de Cildo Meireles) e, ao cabo, pasada a visita e pasados
os días e pasadas ás páxinas li-

das dos catálogos, resulta que
decidimos que imos reflexionar desoutra mostra que había
nas salas do centro e cara a
que non prestáramos demasiada atención a priori (poñamos que falamos da de Joan
Rabascall).
Certo é que o menú que se
nos ofrecía do brasileiro Meireles (flamante último Premio
Velázquez) convidaba a predispor a público, prensa e crítica. Porque, como eludir falar
desas obras que obrigan a descalzarse por un espazo cheo de
fariña e só alumeado cunha
candela? Ou como non falar
dese tripar neses reais brasileiros –con osos pendurados sobre as testas– ou dese chan
cheo de cristais (coa previa sinatura do visitante dun escrito
do museo que elude toda responsabilidade en accidentes)?
Como non citar unha peza onde cómpre darlle patadas a esféricos que se amplifican co
son de bólas? E como eludir
esas “Inserções em circuitos
ideológicos” en botellas de Coca-Cola ou billetes que conteñen “informações e opiniões
críticas e devolvê-las à circulação”?
De seguro que tamén moitos
lectores e lectoras de A Nosa Terra haberían ter o corazón “partío” entre estas obras brasileiras
do Meireles e a reivindicación
democrática e a mordaz crítica á
España franquista do catalán
Rabascall.
Mais como é evidente que
Meireles está sobradamente e
moi xustamente loubado polo
sistema artístico e os seus popes
e non precisa ser, outra volta
máis, subliñado por outro xornal (á vista das innúmeras novas, recensións e críticas da
mostra), o crítico periférico decide darlle unha reviravolta as
súas intencións primeiras e torna cara a esas outras salas do
MACBA, moito menos publicitadas na prensa estatal (quizais
na catalá si) e opta por reconducir o texto que está a escribir.
Varias obras do Joan Rabascall xa tiveramos ocasión de velas na Galiza co gallo dunha cata que na colección de Ra- >>>
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Congreso e epistolario para lembrar a Luís Seoane no centenario.
En 2010 cumpriranse 100 anos do
nacemento de Luís Seoane e para
homenaxear a este polifacético creador e recordar o seu legado cultural,
o Consello da Cultura Galega porá
en marcha un congreso ao redor da
súa figura e publicará o epistolario
completo da súa época no exilio.

American way of…1970; e [abaixo] Come to us... (Spain is different),1977, ambas de Joan Rabascall.

>>> fael Tous fixera A Chocola- desfeitas urbanísticas pasando
taría de Santiago de Composte- polo consumo desaforado de
la. De feito aí estaba, por exem- bens) e tamén das vicisitudes
plo, unha instalación audiovi- políticas da época. Naturama,
sual que agora se volve ollar no 1964, é unha colaxe de fotos de
MACBA e na que se proxectan nus en revistas estranxeiras soretratos de políticos,
bre o que choven convedettes, cartazes das
fettis –unha celebraprimeiras eleccións en
ción sen dúbida do sedemocracia e portadas Queninguén xual fronte ao castrade revistas da época, pense que os dor da cultura españonunha mélange onde traballos
la da época–. E Amerihai política da transican way of..., 1970, rede Rabascall
trata un inmenso boción, “destape” sexual
degón consumista
e boom consumista. E son só fillos
case diría que diso to- dunha época americano onde non
do semella falar toda a concreta e xa faltan as armas... E a
serie Souvenir ..., 1975,
obra producida entre finiquitada”
1964 e 1982 por un arreúne imaxes idílicas
tista que fuxiu dunha
de vilas alemás en tánditadura cara a un Padem con instantáneas
rís democrático e que
dos campos de conagora compila o MACBA.
centración que acubillaron. En
Na mostra vemos a cada pa- Spain is different, 1977, reúso obras que falan de erotismo, nense obras nas que Rabascall
de sexualidade, de consumis- constrúe dípticos con reprodumo (dende o turismo até as cións, por unha banda, que

’’

proxectan dende a prensa as
imaxes de marca dunha España exportábel ao exterior e, por

outra, pequenos e invisíbeis recortes do xornais con novas
que, estas si, amosan a verda-

deira faciana do franquismo
(unha caixa coa tristeira programación dunha emisora de
radio ou da única televisión
existente, os horarios de misas,
un anuncio demandado camareiras, etc.).
Paisatges Costa Brava, de
1982, é outra serie que se fai
eco do urbanismo salvaxe da
costa catalá neses anos. E vese
ben que en todas esas colaxes e
apropiacións de imaxes e textos extraidos da prensa da época e recompostos e remaquetados polo artista case nada referido ao urbanismo, ou o consumo, ou a violencia, fica fóra
do seu dedo acusador. Velaí están os trapos sucios de estados
democráticos como Alemaña,
Francia (“Tout va bien” escribirá en 1972 en grandes letras
nun cadro da serie Textes) ou
os Estados Unidos e, por suposto, da España franquista.
Joan Rabascall faino ademais
dende uns xeitos radicalmente
contemporáneos e moi adiantados á súa época, rachando de
vez co benzoado informalismo
de moda na época e abrazando
as posibilidades dos mass media. Tal como escribe Pilar Parcerisas no catálogo “El trencament de l’hegemonia de d’informalisme va donar peu a la
creació i obertura de nous llenguatges i nous comportaments
que non van fer més que reflectir l’auge d’un nou món basat
en els mitjans de comunicació
como a monopoli de l’història
(...) que exhibeixen sense pudor el nous ritus i mites de la
contemporaneïtat, els nous
ídols i els nous herois d’un capitalisme de consum”.
Ah! E que ninguén pense que
os traballos de Rabascall son só
fillos dunha época concreta e xa
finiquitada. Ao contrario, unha
ollada atenta atoparaos non só
pertinentes senón tamén intemporais, porque, desgrazadamente, as cuestións universais
que refire están a seren permanentemente reactualizadas e
postas ao día por un mundo no
que seguen a supurar as mesmas feridas.
Xosé M. Buxán Bran
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ECOS LUSÓFONOS

RATZINGER EN ÁFRICA

Xan Arias, editor de Residente privilexiada

‘O máis emocionante é
a vida íntima de María Casares’

Xosé Lois García
Lara Rozados

A

todas luces, Joseph Ratzinger, Papa de Roma, o asiste
a necidade e a irresponsabilidade máis nociva. O seu
discurso en Camerún e Angola merece unha unánime
condena pola súa impunidade e por dar vivas á morte e
non á vida. Recomendarlles aos africanos que non usen
preservativos equivale a espallar a SIDA nun continente,
como o africano, infectado por este virus, polo que xa morreron varios millóns de persoas e mais de 20 millóns están
infectadas. Como se pode proclamar que o problema da
SIDA “non se pode resolver co reparto de preservativos”, e
continuar afirmando: “con eles só aumentan os problemas”. Fascinante o discurso dunha Igrexa que ignora esa
sociedade promiscua, por antonomasia, cun rol cultural
moi distinto ao que os xerarcas do Vaticano pretenden impoñerlles aos africanos.
A África polígama e animista precisa de medios para
conbater a progresión epidémica e non alienala ou sometela a que practique o matrimonio monógamo. Se o discurso ía dirixido aos católicos africanos, mal lle vai a unha
confesión como a católica, que os seus dirixentes se aferran ao matrimonio e
as persoas practican o
desliz.
O discurso de Ratzinger veu botar por terra todo ese esforzo
que os expertos da
ciencia e da medicina, con miles de pioneiros que informan
e reparten preservativos para que esta devastadora epidemia
non avance. Hai un
esforzo colectivo e
humanista por salvar
vidas por medio do
condón. E isto significa entender a tradición, a sexualidade e a cultura dos africanos. Un continente sometido a tantas hecatombes, a tantas intromisións colonialistas, entre elas o poder manipulador e
irresponsábel dos magnates da curia.
Ratzinger foi a un país a conmemorar os 400 anos do
colonialismo portugués, onde os xesuítas teñen unha historia bastante perversa, naquela colonización. Angola é un
país que desde hai anos loita contra a SIDA informando e
recomendando a camisinha (condón). En 1990 –na miña
primeira viaxe a este país– chamoume a atención no Jornal de Angola a publicidade que se emitía a usar a camisinha. As autoridades angolanas, os médicos e a sociedade
científica facían e continúan facendo un enorme esforzo
apostando pola vida.
En certa ocasión pregunteille a unha monxa de Logroño
que estaba nunha misión católica na provincia angolana de
Malange, polo problema da SIDA e a resposta foi apostar polo condón, como salva vidas. Por iso que dentro da Igrexa de
Roma hai sensibilidades, por parte dos que viven en directo
os problemas do día a día e os do alto ego que están illados
nos seus apousentos mediáticos, coidando en adoutrinar,
castrar e mediatizar, importándolles un carallo os que morren e os que se infectan. Nesta ocasión, Ratzinger deulle vivas á morte.G

Nesta semana en que a paixón
polo teatro se respira no aire, podemos lembrar unha das figuras
máis internacionais da nosa escena, aquela que lle dá nome
aos premios de teatro que
anualmente concede a Asociación de Actores e Actrices de Galicia. Residente privilexiada é a
obra que reúne as lembranzas
de María Casares, primeira figura da Comédie française e do
Teatro Nacional Popular francés. Foi editada orixinariamente
en francés, en 1980, e agora contamos cunha versión en galego
grazas á tradución de Ana Belén
Martínez Delgado e á Editorial
Trifolium, que a publica na súa
colección Contextos. “Coñeciamos un pouco a edición en francés. Hai tamén outra en castelán, pero botábamos en falta
que existise unha edición en galego dun personaxe galego deste
nivel”, explica Xan Arias-Andreu
Rodríguez, director da editorial.
Residente privilexiada, a través de 500 páxinas, percorre a
vida profesional de María Casares, pero tamén a persoal. “O
máis emocionante é o relacionado coa súa vida íntima”.
Lembra como ela explicaba que
as páxinas dedicadas a Galiza

Xan Arias e a capa da autobiografía da actriz de orixe galega, María Casares.

escribiunas nunha noite e sen
apenas corrixilas. O éxodo
constante foi o que marcou a
súa vida: “o que transloce o libro
é que ela viviu varios exilios: aos
13 anos, cando nomean a seu
pai, Santiago Casares Quiroga,
xefe de goberno da República,
ten que marchar a Madrid, e
conta canto bota de menos o
mar de Montrove. O segundo
exilio, fuxindo do fascismo, en
París, ten unha dobre vertente:

? UERE SABER MÁIS?
Editorial Trifolium:
editorialtrifolium.com

séntese exiliada con respecto á
actitude dos franceses cos que
fuxiran de España, pero tamén
entre os propios exiliados. Ela
comeza entón unha inmersión
profunda na lingua francesa”.
Tamén contou o dobre exilio de
seu pai, cando dende España
foxe a París e cando dende alí,
ao comezar a invasión nazi, ten
que escapar a Londres. “María
Casares acaba por dicir que a
súa patria é o teatro”, explica
Arias, “pero nunca esqueceu
Galiza. Mesmo despois de tantos anos en Francia, seguía conservando o acento galego, e estaba orgullosa del”.G

‘Trifolium é unha editorial pequena,
sen aspiracións mercantís’
É un esforzo de Trifolium o recuperar en letra impresa un
anaco de memoria. A editorial
leva seis anos funcionando,
con tres coleccións: en Contextos, amais do libro de María
Casares, podemos atopar as
compilacións que fixo o propio Xan Arias: Cartas a Emilio
González López, que reúne 92
misivas recibidas ao longo da
súa vida por un dos políticos e
historiadores máis decisivos
da Galiza do século XX (enviadas por Castelao, Otero Pedrayo, Claudio Sánchez Albornoz,
Fernando Valera, Jesús M. de
Leizaola, Gorkin, Ramón Esturau, Rodolfo Prada ou Xerardo
Álvarez Gallego). Na mesma
colección, aínda que xa esgotado, está o volume Emilio
González López. Un gallego

’’

Preferimossacartres
ou catro libros ao ano,
pero ben traballados”

ilustre 1903-1991.
Por outra banda, na colección Fume de leña, recóllense
voces de viaxeiros e as súas
impresións ao seu paso por
Galiza: velaí A Coruña nos textos dos viaxeiros. Séculos
XVIII, XIX e XX, tamén de Xan
Arias, e Robert Southey desembarca en el puerto coruñés, de Carlos Martínez-Barbeito. A próxima entrega nesta
colección recupera as vivencias de Federica Montseny, a
anarquista que chegou a ser a

primeira muller ministra da
Europa Occidental, durante a
II República. O libro relata a
súa viaxe a Galiza no 1936.
Outra novidade que preparan
é un libro de poesía de Xavier
Seoane.
Por último, a colección Cadernos de estudios oleirenses
leva xa once volumes publicados, dende Asociacionismo e
Movemento Obreiro en Oleiros (1900-1936), de Carlos Pereira Martínez, no 2002. “Traballamos nela persoas moi
afectadas pola historia local, interesadas por estes temas”, sinala Arias. “Somos unha editorial pequena, sen aspiracións
mercantís... Traballamos temas que nos interesan, e preferimos sacar tres ou catro libros
ao ano, pero ben traballados”.G
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Sete primaveras para Aldara
A gran vencedora da noite tiña a fasquía
dunha libertaria vestida de abadesa: Aldara
arrasou cos premios María Casares de teatro
Lara Rozados

Foi o primeiro texto dramático
de Teresa Moure, un texto longo
e complexo que se sitúa nun
convento do século XV. Mereceu o XIII Premio Rafael Dieste,
no 2007, e non era doado levalo
a escena. Teatro do Atlántico,
compañía que se caracteriza
precisamente por non lle poren
medo os textos longos e as montaxes complexas, conseguiuno.
Unha primavera para Aldara
acadou sete das nove candidaturas coas que contaba na gran
noite do teatro galego, o pasado
mércores 25 de marzo no Teatro
Rosalía de Castro da Coruña:
mellor espectáculo, mellor dirección e iluminación (ambos
os dous recollidos por Xúlio Lago), mellor texto orixinal, para
Moure, mellor actriz protagonista, para María Bouzas, que
acometeu a tarefa de meterse na
pel de Aldara, e mellor vestiario e
escenografía, para Carlos Alonso (outras dúas que se suman ás
de vestiario de Tío Vania, O ano
do cometa, A comedia do gurgullo, Momo e Fausto).
“Dende que se soña un espectáculo até que chega ao escenario, desenvólvese un proceso fascinante”, afirmou María
Barcala, pertencente ao elenco.
Foi ela quen recolleu a última
xerra da noite, a de mellor espectáculo, xa con todo o equipo
de Aldara nas táboas do Rosalía
(onde aínda quedaban carteis
das últimas funcións desta
montaxe, o 13 e 14 de marzo).
“Un proceso moi fermoso”, segundo a actriz María Bouzas,
emocionada e agradecida:
“sempre é un pracer estar aquí,
na casa”, afirmou pisando con
forza. Quixo compartir o María
Casares (o segundo, logo de obtelo como secundaria por Si o
vello Simbad volvese ás illas, do
CDG, no 2000) con “dous animais escénicos como Elina Luaces e Luísa Merelas”. Ambas as
dúas actrices competían con
Bouzas polos seus papeis n’O
club da calceta.
Con sete de trece candidaturas, a proposta de Teatro do
Atlántico non deixaba moita
marxe para as demais: só Obra
(No comment), de PT Excéntricas, outra das preferidas, levou

dúas xerras: unha foi para Vítor
Mosqueira, como protagonista,
que competía cos dous protagonistas de Aeroplanos, Ernesto
Chao e Xosé Manuel Olveira Pico. Recolleuno con modestia
(“xa estaba acostumado a que
non mo deran”), e compromiso
co personaxe, mesmo: “dedícollo á clase obreira”. O outro foi
para Suso Alonso, pola música
orixinal. A terceira preferida, Aeroplanos, de Lagarta, lagarta,
quedou cun único galardón: o
de adaptación e tradución de
texto, que acometeron Olga Nogueira e Avelino González para
transladar o texto do arxentino
Carlos Gorostiza ao galego. Nogueira recolleu o premio e advertiu “ao corpus da lingua galega vaille facer falta que nos próximos anos, amais de botar a lingua, ensinemos os dentes”. É o
terceiro ano consecutivo que levan o premio, logo de traducir
para Teatro do Atlántico A bombilla máxica, de Woody Allen, e
A raíña da beleza deLeenane, de
Martin McDonagh.
O premio ao mellor secundario foi para Artur Trillo, grazas á
interpretación en E ti, de quen
vés sendo?, de Talía Teatro. Coa
súa compañía e Bicos con lingua xa conseguira, hai cinco
anos, o María Casares ao mellor
protagonista. E quedan só maquillaxe, que conseguiu Cristina
Couto, polo traballo para Dáme
veleno, eu tamén soñar, de Sarabela Teatro; e actriz secundaria,
rachando a tónica da noite, non
foi para Unha primavera para
Aldara, con dúas posibilidades:
Belén Constenla (que encarna á
irmandiña Nuna) e Lucía Regueiro, senón que foi a única xerra que levou o CDG este ano, logo de arrasar, entre Noite de reis
e A piragua, coas do ano pasado:
Rebeca Montero acadouno grazas ao papel na adaptación d’A
boa persoa de Sezuán, de
Brecht, e afirmou “eu hoxe viña
aplaudirlles a Belén e a Lucía”
logo de recollelo de mans do
alumnado da ESAD e darlle unha aperta a Constenla antes de
subir pola alfombra morada.

VEÑEN ‘TEMPOS DUROS’? Se a edición do ano pasado destacara
pola estética fastuosa –non falta-

Equipo de Unha primavera para Aldara.

’’

Seagaladoanopasado
destacara pola estética
fastuosa, esta foi máis
austera e o contexto
económico un dos fíos
argumentais”

ran nin as limusinas– desta volta
a gala foi máis austera, e o contexto económico, un dos fíos argumentais. Os premios foron
entregados man a man por profesionais das táboas e por representantes sindicais, amais de
Demetrio Fernández, presidente do Consello Galego de Relacións Laborais. A propia entrada
no teatro de Josito Porto, encargado de conducir o evento, co

chaleque reflectante e o casco
de andar en bici, foi o comezo
dunha gala en que as dificultades económicas e a necesidade
de acadar a normalización profesional no eido das artes escénicas foron unha constante.
Deixouno claro Vicente
Montoto, presidente da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, no discurso de apertura,
pedindo que “o positivo que se
leva feito non quede no esquecemento” á hora de deseñar as
novas políticas teatrais e audiovisuais co novo goberno autonómico. O Plan das Artes Escénicas, a consecución, á fin, dun
convenio para actores e actrices,
“feito histórico” que coincide
“cun espectacular incremento
de asistencia de espectadores”,
ou a a elaboración do Catálogo
de actores e actrices de Galicia,

Ana Romaní, premio de honra

‘Necesitamos do teatro’
O Marisa Soto deste ano, premio
de honra dos María Casares, foi
para a escritora e periodista Ana
Romaní. Dedicoulle o premio ás
persoas que, ao longo de 19
anos, pasaron polo programa
Diario Cultural da Radio Galega,
e nomeou o equipo actual,
amais do crítico Camilo Franco.
“Facemos o que temos que facer, cumprir o deber dun pro-

grama cultural nunha radio pública”. Celebrou levar o premio
pola “actriz que lle dá nome, que
tiña esa paixón e entusiasmo
que require a vosa profesión”.
“Necesitamos do teatro”, afirmou, “dese artificio que nos
constrúe”. Tamén lle dedicou o
premio “á persoa da que aprendín dende moi pequena a amar
o teatro: miña nai”.G

“presentado xa en Madrid e no
Brasil”, foron algúns dos fitos
aos que se referiu Montoto.
Gustavo Pernas, encargado
de ler o manifesto galego do Día
Mundial do Teatro, identificou a
Talía con “arte, comunicación,
provocación, emoción, risco,
axitación, humor, maxia, poesía”, e, sobre todo, “acción”, pero
advertiu: “depende do mercado
pero non pode ser unha mercancía”. Tamén sinalou que o teatro é tradición e cultura, mais
“non debe caer na tentación do
museo. Xogamos coa mentira
para alumear a verdade”.
Máis circunspecto se amosou Lago, ao recoller o seu cuarto María Casares como director
(levouno na primeira edición
por A noite das tríbades, no 2005
por O encoro e, hai dous anos,
por A raíña da beleza de Leenane). Incidiu de novo na complexidade do proceso creativo de
Unha primavera para Aldara:
“foi moi difícil levar adiante un
espectáculo de texto, de dúas
horas, onde o humor ten unha
presenza discreta”, e a seguir
quixo “en contra do optimismo,
transmitir o meu medo e temor
a que calquera cambio político
poida parar o que tanto esforzo
custou. Hai compañías con proxectos moi complexos en marcha e parece que non hai intención de dar saída ás convocatorias que cumpriron os prazos
hai un tempo”.G
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MEMORIA E XUSTIZA

Santiago Torres Bernárdez, un galego no T
Xan Carballa [MADRID]

A

súa infancia foi marcada pola guerra de
1936. O seu pai, o
mestre Apolinar Torres, presidía circunstancialmente o PSOE local de Vigo, e
foi fusilado, xunto ao alcalde e
outros dirixentes de esquerdas,
en Pereiró. Quizais da inxustiza
naceu o xuíz, e en 1980 Santiago Torres (Vigo, 1929) chegou á
secretaría do Tribunal da Haia,
o máis alto organismo para
xulgar conflitos entre Estados,
despois de máis de vinte anos
no servizo xurídico das Nacións Unidas en Nova York.
Santiago Torres, vive en
Madrid e segue en activo sendo chamado por algúns países
para participar nas reclamacións que chegan á Haia, agora
xa como xuíz ad hoc. Con entusiasmo explica polo miúdo o
funcionamento do tribunal co
que se relaciona desde hai trinta anos, “as disputas xurídicas
entre Estados por razóns territoriais, por inxerencias bélicas
ou por outras alegadas violacións do dereito internacional,
dirímense no Tribunal Internacional de Xustiza. Fun, durante sete anos, secretario xeral
dese tribunal, que é o órgano
xudicial principal da ONU. A
sede está na Haia (Holanda)
por razóns históricas que veñen do tempo da Sociedade de
Nacións. Daquela había unha
Corte Permanente de Xustiza
Internacional e todas estas creacións son parte dun proceso
de intentar solventar pacificamente conflitos sen recorrer ao
uso da forza”.
O Tribunal Internacional
de Xustiza fórmano quince
xuíces permanentes, elixidos
en Nova York polo Consello da
Seguridade e a Asemblea Xeral,
e é moi difícil entrar na súa
composición. España só tivo
un representante, o profesor
don Federico de Castro. Santiago Torres foi electo en 1980
polos propios xuíces como secretario xeral do organismo, “o
Tribunal ten unha secretaría
que se encarga da loxística e o
secretario é o máximo respon-

Santiago Torres na súa casa de Madrid.

’’

Participounoproceso
de reclamación de España
a partir da detención
do buque fletaneiro Estai
polo Canadá ”

’’

Sonoptimistasemiro
cara atrás. Aínda que lentos,
os tribunais internacionais,
en todo caso, son diques
contra o uso da forza
e os abusos nas relacións
internacionais”

XAN CARBALLA

sábel da mesma, ademais de
ter funcións diplomáticas e de
intermediación entre os Estados e a Corte, porque non son
os xuíces os que falan diariamente cos Estados. Ese papel
cumprino entre 1980 e o 31 de
decembro de 1986, cando me
xubilei por razóns familiares”
Hoxe Santiago Torres segue
exercendo labores xurídicas e,
desde finais dos 80, de asesoramento. Tamén empezou a ser
nomeado xuíz para casos particulares, porque cando un Estado é parte na controversia e
non ten un nacional entre os
membros permanentes, a Carta da ONU dalles o dereito de
nomear un xuíz ad hoc.

O CONTENCIOSO DA CELULOSA CO URUGUAI E A ARXENTINA. O cargo no
Tribunal Internacional de Xus-

tiza implicaba ser tamén subsecretario da ONU, un cargo especial concibido para salvagardar a independencia do órgano
xudicial e non estar baixo as ordes do Secretario Xeral da ONU.
“O meu primeiro caso, como xuíz ad hoc, foi entre Honduras e El Salvador –lembra
Torres–, por un problema de
fronteiras terrestres non delimitadas desde o tempo da independencia en 1821, tamén
pola fixación das augas xurisdicionais nunha baía histórica,
Fonseca, na que hai tres países
ribeiregos (Nicaragua, Honduras e El Salvador), agravado por
unha cuestión de soberanía
sobre unhas pequenas illas e
pola proxección ao Océano
Pacífico de Honduras, que se
quedaba sen saída”.
Aínda agora vén de resolver-

se outro conflito de delimitación dunha disputa entre Honduras e Nicaragua pola propiedade duns illotes no Caribe.
“Honduras, que me nomeou,
sempre está pegada a un principio xurídico que fala de posúes
como posuíches, e seguindo a
idea de Simón Bolívar de aproveitar as divisións administrativas da monarquía española antes das independencias; a
maioría das fronteiras terrestres
latinoamericanas establecéronse baixo ese criterio. Isto podería aplicarse tamén no mar, pero en Dereito Marítimo as cousas teñen cambiado moito despois das independencias latinoamericanas”.
Até sete veces foi solicitado,
como xuíz ad hoc nestes anos,
un caso sen precedentes no
Tribunal. “Os casos duran ca-
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ego no Tribunal de Xustiza Internacional
tro ou cinco anos e están moi
taxados no seu calendario de
actuacións, producíndose unha voluminosa fase escrita e rematando nunha sesión oral,
que pode durar varios meses”.
Actualmente o xuíz Torres intervén no contencioso entre a
Arxentina e o Uruguai, designado por este último Estado,
pola instalación da industria
de pasta de papel no río Uruguai. Tamén participou no
proceso de reclamación de España a partir da detención polo Canadá do buque Estai, que
estaba a pescar fletán en augas
do Atlántico Norte, do que
agora se cumpriron vinte anos,
“o caso non chegou até o fin.
España era a parte demandante, Canadá obxectou a xurisdición do Tribunal e este aceptouna. Daquela eu emitín unha extensa e dura opinión disidente, publicada como anexo
á sentenza”

COMPETENCIAS E SANCIÓNS. O último proceso resolto polo Tribunal Internacional de Xustiza foi
entre Ucraína e Romanía, por
delimitacións de soberanía no
Mar Negro. Cando a decisión se
toma os Estados teñen que
cumprir os acordos –así o indica
a Carta da ONU–, ben porque
ambos previamente aceptaron
a xurisdición do Tribunal ou
ben porque existen tratados bilaterais polos que aceptan resolver as súas diferencias no Tribunal da Haia. A competencia pode vir de moitas maneiras, pero
no fondo ten que haber consentimento das dúas partes.
“O dereito internacional
público sobre disputas entre
Estados parécese aos procesos
civís dos dereitos internos. Aos
Estados non os podes meter
no cárcere. Se o que se dilucida
son unhas fronteiras, márcanse e acaba o asunto, pero se se
trata dun bombardeo ou un
dano doutro tipo, pode haber
dereito a reparacións e pódese
resolver con diñeiro ou doutra
maneira. Por exemplo, se o
asunto dos bombardeos de
Gaza acabase resolvéndose
nun tribunal, podía obrigarse,
hipoteticamente, a Israel a pa-

gar a reconstrución. Outra maneira de arranxo é a satisfacción de que o tribunal declare
que o Estado demandado infrinxiu o dereito e, nese caso, a
sanción é a propia sentenza,
que supón un baldón para o
Estado concernido”.

TRIBUNAIS PENAIS. En materia de
xustiza internacional outra faceta que se viviu estes anos foi
a capacidade de crear Tribunais Penais Internacionais que
xa non xulguen Estados senón
individuos. “Nuremberg foi o
primeiro tribunal deste tipo e a
partir dese precedente quíxose
desenvolver un organismo
permanente. Pero despois das
emocións iniciais da creación
da ONU a guerra fría atascou o
asunto. Vivín na ONU ese período no que a diplomacia bloqueou toda posibilidade e, até
hai moi poucos anos, non se
retomou. Foi co asunto iugoslavo cando se fundou un organismo só para casos derivados
dese conflito. Repetiuse despois por xenocidios africanos,
como o de Ruanda. Despois
destes precedentes asinouse o
Estatuto de Roma e nace entón
un Tribunal Penal Internacional permanente, que tamén
está na Haia, pero aínda hoxe
hai Estados, como os EEUU,
receosos deste tribunal”.
Santiago Torres amósase
optimista, aínda sabedor da
lentitude dos procesos que estudan estes organismos, “en todo caso son diques contra o uso
da forza e os abusos nas relacións internacionais. Son optimista se miro cara atrás. Aínda
que os desastres son cada vez
máis globais e a destrución
maior, cada vez temos máis
normas e máis canais de resolución. Non hai que pensar que os
Estados teñen somentes comportamentos delictivos e ilegais
porque tamén fan esforzos por
mellorar as cousas. Ás veces hai
conflitos de intereses ou pruritos de supremacía, pero temo
máis os conflitos con aspectos
internos e derivacións internacionais, como por exemplo o de
Oriente Medio, que ao choque
entre países”.G

Apolinar Torres,
mestre e xornalista
Santiago Torres é fillo do mestre Apolinar Torres López
(Pontevedra,
1894-Vigo,
1936), referido por Xerardo
González Martín no seu traballo “Periodistas impulsores del
Viguismo” (Instituto de Estudios Vigueses). Con efecto,
Apolinar Torres foi o primeiro
responsábel dunha páxina pedagóxica que incluiu Faro de
Vigo. Tamén foi presidente da
Asociación de Mestres e colaborou con El Pueblo Gallego e
diferentes revistas pedagóxicas da época. Ademais de na
FETE-UGT, Apolinar Torres
foi presidente da sección de
Xornalistas Profesionais da
Federación de Traballadores
e tamén do Grupo Autonomista Gallego, do que tamén
formou Valentín Paz Andrade.
Á espera dunha elección definitiva, Apolinar Torres presidía o 18 de xullo de 1936 o
PSOE vigués.
Torres refuxiárase nunha
casa en Toralla coa axuda da
familia Córdoba Piñón e alí
foi detido o 1 de agosto. No libro La UGT de Vigo. Una
aproximación histórica (Fundación Luís Tilve), Antonio
Manuel Chavez relata polo
miúdo os detalles do xuízo e
inclúe as actas da Causa 142
ao que foi sometido Torres
por militares rebeldes. O xuízo culminou nos fusilamentos de Pereiró do 27 de agosto
de 1936. Xunto a Apolinar Torres López foron pasados polas armas o alcalde Emilio
Martínez Garrido e Ignacio
Seoane, Enrique Heraclio Botana, Ramón González Brunet, Waldo Gil Santostegui e
Manuel Rey Gómez, incluídos na mesma causa; no
mesmo acto axusticiaron aos
irmáns Demetrio e Antonio
Bilbatúa Zubeldía e máis a
Xosé Antela Conde, que foran
xulgados na Causa 140.G

Apolinar Torres [arriba] e co seu fillo Santiago [abaixo].
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EXPORTAR DIVERTIMENTO

A Botica do Lazer, parque
multiaventura no norte de Portugal
Dúas empresas galegas demostran que o sector do divertimento
é negocio. Itineres ideou un parque de actividades, recén
inaugurado en Boticas, no norte de Portugal, que contou cun
investimento de tres millóns de euros. Agardan para o verán a visita
de máis de trinta e cinco mil persoas. Galopín é un referente
europeo na construción de parques infantís e exporta a China,
Estados Unidos e especialmente aos países nórdicos
Alberte Rivero

U

n parque de ocio
basado na cultura
Castrexa é o reto
que emprendeu a
empresa compostelán Itineres
na localidade lusa de Boticas.
No lugar de Carvalheiros, a corenta quilómetros da fronteira
galega nas terras de Monterrei,
vai collendo forma A Botica do
Lazer proxecto avalado e ideado por esta empresa compostelá adicada ao mundo do ocio
e encamiñado á mocidade ávida de deportes alternativos.
Como xoves que son –o empregado máis vello ten trinta e
seis anos– idearon un lugar de
ocio e aventura onde prima a
adrenalina e a diversión, pero
cunha máxima: o respecto ao
medio ambiente e ás tradicións. Esta iniciativa naceu ao
amparo dun concurso de ideas
organizado polos representantes municipais de Boticas, que
tiña coma fin evitar o éxodo
masivo nesta zona montañosa
e, ao tempo, atraer xente nas
datas festivas.

Rafting por augas tranquilas ou rápidas.

atraccións aberto. Aceptada a
idea, o goberno municipal
buscou o apoio do goberno
portugués e da propia Unión
Europea para financialo, conseguiu un orzamento impensábel nun primeiro momento:
tres millóns de euros, que puxeron enriba da mesa para que
os xoves empresarios galegos

desenvolvesen a súa idea.
O lugar de Carvaheiros foi o
elixido. Rural, gandeiro e con
nulo futuro, alberga agora na
parte máis alta, o seu alterego,
un lugar novo e dinámico.
Aínda sen rematar, A Botica do
Lazer xa se abriu ao público
hai quince días e inugurarase
de maneira definitiva a finais

UN PEQUENO MUNICIPIO.Boticas é
un dos municipios máis pequenos de Portugal, apenas
cinco mil habitantes, situado
nas ladeiras do Barroso, e cunha poboación envellecida que
malamente se sostén cunha
agricultura ancestral e os cartos chegados da emigración “a
França”.
Ao concurso, impulsado
pola cámara, presentouse a
empresa compostelán Itineres, adicada ao esparcimento,
cun proxecto de parque de

Un recanto da Botica do Lazer despois das nevadas deste inverno.

de xuño. Coa entrada, cuxo
custe é de trinta euros, o visitante pode desfrutar do parque pechado con matraquinhos para os máis pequenos,
quads, motos, paintball, tira liña, globo areostático e as actividades organizadas fóra do
recinto, acuáticas e aéreas, tal
vez as máis excitantes.
Un encoro serve de base para os raids en lancha a motor,
canoa ou espárrago. Os paseos
aéreos en globo areostático ou
ultralixeiro, con ou sen motor,
poden levar o visitante até o
entorno de Chaves ou Braga,
cidades próximas e limítrofes
con Boticas. Estas opcións, segundo Paulo Pereira, director
do parque, minimizan o prezo
da entrada: “falamos de trinta
euros, pero témonos que dar
conta de que podemos acceder a multitude de actividades,
por exemplo só unha viaxe en
quad pode costar xa os corenta
euros e non digamos nada dos

said way, por iso ao final o pacote de trinta euros é barato”.
O parque aínda está dando
os primeiros pasos, todos estos
divertimentos, especialmente
os exteriores e o rocodromo,
estarán rematados para o vindeiro verán.

MÁIS DE DOUSCENTOS POSTOS DE
TRABALLO. Se a Cámara de Bóticas, buscaba visitantes, a teor
dos primeiros días conseguiuno. Pero tamén atrae xente nova para traballar: a empresa
santiaguesa busca animadores
de tempo libre. Segundo o director do parque, Paulo Pereira,
cando estea a pleno rendemento faran falta máis de duascentas persoas: “só no parque, con
tres campos de paintball e as torres, necesitamos moita xente,
especialmente para evitar calquera tipo de accidente por
descoido ou atrevemento. Fóra
do parque vai facer falta outro
tanto, entre as actividades >>>
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’’

Viaxarenquad,actividades
acuáticas e aéreas
e rocódromo,
todo por trinta euros”

’’

Oparquexaestáenmarcha
e no verán entrará
a pleno rendemento”

’’

Necesitamosmáis
de duascentas persoas para
atendelo; os tres campos
de paintball e as torres
necesitan xa moita xente”
[Paulo Pereira]
Director do parque.

’’

Unencoroservedebase
para os raids en lancha a
motor, canoa ou espárrago”

’’

Ahistoriaveseplasmada
no rocódromo, construido
a semellanza do Guerreiro
Galaico, unha escultura
atopada nesta localidade
portuguesa”

>>> aéreas e acuáticas”.
“Ás tardes estamos tendo xa
moita xente, sinala Pereira, e as
espectativas son moi boas para
cando chegue o bó tempo, aínda que tampouco queremos
masificar as instalacións”.
A consigna inicial, formulada por Itineres, foi o respecto
ao medio ambiente e ás tradi-

cións, turismo responsábel sen
degradar a natureza, apreciábel no propio parque e nas entradas o mesmo.
Obviamente A Botica do Lazer será a primeira empresa
tanto por facturación como
por número de traballadores
do lugar. A historia da localidade vese plasmada no rocódro-

mo, construído a semellanza
do Guerreiro Galaico, unha escultura atopada nesta localidade portuguesa, a máis antiga
da Península Ibérica, anterior
ao parecer á Dama de Elxe. Esta atracción, que pretende ser
o rocódromo máis grande de
Portugal con case doce metros
de altura, non poderá ser escalado até o verán. O actualmente existente é provisorio e de
menor envergadura.
Fontes da xerencia de Itineres recoñecen que A Botica
do Lazer abríulle máis portas
en Portugal, “aínda que son
proxectos non asinados e polo
tanto non queremos aventurar nada”. David Pita agarda
que A Botica atraia a máis de
trinta e cinco mil persoas no
verán.G

A escultura do Guerreiro Galaico, atopada na localidade, serve para recrear
un rocódromo.

Galopín, parques infantís para medio mundo
A empresa cercedán Galopín
está especializada en parques
infantís e pasa, na actualidade, por ser unha das máis reputadas de Europa. Nos seus
aparellos prima a seguridade
das crianzas e o acondicionamento á contorna. Os soportes das randeeiras ou bambáns, o chan de corticeira e,
sobre todo o uso de madeira,
son os outros elementos singulares da empresa.
Radicada no polígono industrial de Cerceda, onde
ocupa unha parcela de máis
de 44 mil metros cadrados,
facturou o ano pasado preto
dos seis millóns de euros, exporta a Francia, Italia, Croacia, Estados Unidos, China e
Emiratos Árabes.
O respecto ao medio ambiente non só forma parte do
produto final, do acondicio-

’’

AempresadeCerceda
facturou o ano pasado
preto dos seis millóns de
euros e exporta os seus
produtos a Francia, Italia,
Croacia, Estados Unidos,
China e Emiratos Árabes”

Galopín tamén fabrica aparatos de ximnasia ao aire libre.

namento ao entorno dos proxectos de parque infantil, senón que tamén está impreso
na propia fabrica, e por iso realiza recollida selectiva e posterior xestión de todos os residuos utilizados. Tamén man-

tén Galopín un decálogo de
prácticas medioambientais
entre os traballadores, co obxectivo de mitigar o impacto
da súa actividade na natureza
e entorno.
Durante os últimos anos

acaparou diversos premios: o
europeo de Medio Ambiente,
o Prometeo de mobiliario sostíbel, o Tranfronteirizo á excelencia empresarial e o máis
importante: o agradacemento dos máis pequenos, que
disfrutan cos seus parques infantís onde prima a divertimento para deixar voar a imaginación.G
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Ortegal, punto cero do Cantábric
Os xeólogos sosteñen que no pasado
as rochas que agora se erguen
nos abruptos acantilados de Ortegal foron
o centro da Terra. Xunto con outros tres
puntos do mundo compoñen o mapa
cos penedos máis lonxevos do planeta

M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

O

s penedos máis
antigos da península están no norte
do país. Bátense
constantemente cun mar bravo, maldicido durante séculos
por barcos ingleses e franceses.
Forman parte do complexo
Cabo Ortegal, que se enmarca
dentro da comarca de Ortegal,
integrada polos concellos de
Cariño, Ortigueira, Mañón e
Cerdido.
Estas rochas teñen máis de
1.160 millóns de anos e só existen outros tres puntos con materiais tan lonxevos en Terranova, Polonia e Australia. Os
xeólogos sosteñen que nalgún
momento ese material foi o
centro do Terra e ao seu redor
creáronse teorías que defenden que eses catro puntos estiveron unidos cando só existía o
Panxea, que posteriormente se
fracturaría para dar orixe aos
actuais continentes.
Esta riqueza xeolóxica vén
de ser abordada na nova entrega da colección Comarcas de
Galiza, de Edicións A Nosa Terra, na que o equipo coordinado por Adela Leiro, propón un
achegamento ao patrimonio
natural e histórico da comarca
de Ortegal, concello a concello.

CARIÑO, ONDE COMEZA O CANTÁBRICO. Os mariñeiros teñen colocado no Cabo Ortegal, un dos
valores naturais máis destacados do concello de Cariño e de
toda a comarca, o quilómetro
cero do mar Cantábrico. Non é
doado topar un lugar no que se
funden dous mares, pero este
amplo acantilado que se preci-

pita sobre o océano, dende a
súa verticalidade, permite contemplar o encontro entre o
Cantábrico e o Atlántico.
Científicos norteamericanos
teñen abordado nos seus traballos o potencial da peridotita,
unha materia que se topa no
Cabo Ortegal, que reacciona co
CO2 formando pedra calcaria.
As investigacións poñen de manifesto a posibilidade de empregar esta rocha para absorber
este gas e servir así de limpadora medio ambiental.
Fronte ao seu faro están situados os tres aguillóns, tres rochas afiadas que conforman un
singular conxunto, xa citado
polo grego Ptolomeo hai dezanove séculos, que podería traducirse como os tres brancos,
en alusión posibelmente á escuma do mar ao romper contra
elas ou aos excrementos da colonia de araos que alí existiu.
Ao oeste pode verse a Punta do Limo e a serra da Capela,
co seu punto máis elevado no
Vixía Herbeira. Todo o enclave está considerado como un
dos acantilados máis altos do
centro e sur de Europa e, no
outono, convértese nunha parada obrigada para as 80.000
aves que van na procura do
calor africano.
De feito, xunto con Estaca
de Bares, onde está situado
dende 1988 un observatorio
ornitolóxico, é un dos lugares
fundamentais para o estudo de
aves e dos seus procesos migratorios. Poden verse parrulos
pentumeiros, corvos mariños,
gaivotas, palleiras, pardelas e
falaropos, entre outras moitas
especies, e tamén é frecuente
albiscar diferentes especies de
cetáceos. Segundo apuntan os

Praia do Sarridal, Punta Bandeira e Pena das Tres Marías. O Cabo Ortegal [ao fondo], pechando a ría de Ortigueira.

Frecha do Baleo, sobre a que está a praia de Morouzos.

’’

Asrochasqueconformano
complexo do Cabo Ortegal
teñen máis de 1.160 millóns
de anos e só existen outros
tres puntos con materiais
tan lonxevos en Terranova,
Polonia e Australia”

Garzota (Egretta garzetta) especie asidua dos esteiros.

autores de Ortegal, un barco da
confraría fai excursións dende
Cariño que rodean o cabo, pasan entre os Farallóns e segue
pola costa da Capelada até
Santo André de Teixido.
Á marxe dos valores naturais, a historia de Cariño remóntase ao Paleolítico, etapa
da que se toparon diversos res-

’’

OrtegaleEstacadeBaresson
considerados observatorios
fundamentais no estudo
das aves e
as súas migracións”

tos na serra da Capelada, e ao
Neolítico, da que se conservan
túmulos funerarios neste mesmo lugar. Os romanos deixaron tamén a súa pegada como
testemuñan uns restos topados nas inmediacións da ermida de San Xiao do Trebo.
Cariño entrou na Idade Moderna como un pequeno porto
pesqueiro natural con 200 habitantes pero o estabelecemento dunha ferrería en Feáns
e, posteriormente, as industrias catalás dedicadas ás conservas marcarían os seu despegue demográfico e económico.

ORTIGUEIRA. Cun interesante
casco histórico, no que sobresaen O Barrio do Ponto, a Rúa
Real, o conxunto conventual, a
imprenta Foxo (con máis de
cen anos de historia), a biblioteca municipal, a alameda ou o
antigo mercado, Ortigueira é
outro dos concellos que conforma a comarca.
>>>
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I Museo Ortegalia. Ofrece a posibilidade de realizar un percorrido ilustrativo a través da historia
e a prehistoria da comarca. Os
fondos están principalmente relacionados coa arqueoloxía, pero
tamén se topa información sobre
o patrimonio natural e a actualidade da zona. De martes a venres de 11 a 14 horas e de 17 a 20
horas. Sábados e domingos de
11 a 14. Entrada gratuíta
I Embarcación municipal Aula
do Mar. Realiza excusións pola
zona. Teléfono 626 483 350.

Cantís do Cabo Ortegal.

tas. A festa inclúe acampada na
Praia de Morouzos, unha das
máis destacadas do concello.

Cantís do Limo.

Na parroquia de Caión (Mañón) o río Seixo –ou Couce– salva un desnivel de 50 m.
até o río Sor. É a fervenza de Auga Caída, tamén coñecida como A Mexadoira.

CERDIDO. Entre o patrimonio

Coído do porto de Bares, formado por grandes penedos graníticos, posibelmente
sexa de orixe fenicia.

>>> Tamén tivo un poboamento antigo. O depósito de
Punta dos Prados demóstrao.
Nel topáronse os restos dun
pequeno poboado construído
nos séculos IV e o I a.C., situado
en primeira liña de costa por riba da enseada de Espasante.
Ten a singularidade de que en
Punta dos Prados topouse un

forno, unha sorte de sauna ou
baños de vapor da época.
Outro dos restos máis destacados de Ortigueira está datado
na Alta Idade Media. Trátase do
castelo do Casón, unha antiga
torre de vixilancia que permitía
controlar toda a ría, dende Estaca de Bares. Na actualidade só
se conservan algunhas pedras

MAÑÓN. Neste concello perviven
as pedras dunha obra de enxeñería civil que se perde no pasado. Trátase do Porto de Bares,
que conserva un dique fenicio
do século VII a.C. O Porto de Bares aparece citado por primeira
vez no ano 916 nun documento
do rei Ordoño II, quen concedeu o señorío da Vila de Bares e
un mosteiro na parroquia de
Mogor. Pero a súa existencia remóntase no tempo. Nel topáronse moedas fenicias, ánforas
e unha necrópole romana.
Durante moito tempo foi a
saída ao mar do mineral extraido das Pontes, que baixaba pola cunca fluvial do Sor que ascende cara a Serra da Faladoira. Esta serra constitúe unha
das máis destacadas da comarca e ten a orixe do seu nome, segundo se di, ao eco que
producen unha rochas nos
seus puntos máis altos.
O concello conta ademais
cun destacado patrimonio etnográfico conformado por
muíños de vento e hidráulicos,
embarcacións tradicionais e
casas mariñeiras, ademais de
importantes enclaves naturais
como a fervenza de Auga Caida, que salva un desnivel duns
50 metros de altura.

Muíño de marea no esteiro do río Maior.

da edificación circular, que estaba protexido por tres murallas
e un foxo defensivo.
Unha das datas máis destacadas dentro do calendario ortigueirés celébrase no mes de

xullo coa chegada do Festival
Intercéltico de Ortigueira, que
anualmente sobe ao seu escenario algunhas das figuras
máis destacadas da escena folk
dos denominados países cel-

cultural que conserva Cerdido
destaca O Castro, unha área recreativa e miradoiro dentro da
croa do castro que se asenta ao
pé da Vila da Igrexa. Cómpre
destacar ademais a igrexa de
San Martiño de Cerdido, con
partes de estilo gótico isabelino, do século XVI, e interesantes retablos barrocos así como
a visita á fervenza de Carballeiro, no río Pontellas.G
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viaxar.comer.mercar
MUNDOVIÑO.

O atlantismo

PACO VILABARROS

MERCAR.

Kunfús,
un calzado
en alza
Coas tendencias da moda
nunca se sabe. Agora resulta
que os kunfús de toda a vida,
forman parte das coleccións
para a primavera-verán e outono-inverno de afamadas e
glamourosas firmas como a
francesa Ives Saint Laurent.
Estas botinas de pel volta e cosido lateral atemporais, que

nos recordan a David Carradine na famosa serie de televisión Kung Fu, e que calzaron
distintas xeracións, volven aos
escaparates reinterpretadas
con novas cores. Azul mariño,
branco, laranxa, vermello, ou
verde pistacho son algunhas
das suxestións máis novidosas, xunto cos clásicos beige e
verde caqui...
O mellor desta tendencia de
moda é que ten kunfús para todos os talles, gustos, ambientes
e petos, con prezos máis ou
menos populares dependendo
de se se mercan na feira, nunha
zapataría ou nunha boutique.G
E.E

A semana pasada definimos
un chisco máis o concepto que
temos do atlántismo vitivinícola. O sentimento segue onde
estaba, sabemos de onde somos, o que temos pasado e cara a onde queremos ir, hai orgullo e fe, é difícil facer parvadas co que temos, mais foi o
que se fixo por mor de adorar
tótems alleos.
A primeira cita levaba por
nome Tops Transfronteirizos,
que estaba organizada polo
grupo que edita o periódico
mensual Hostalería Galega, Turismo e Gastronomía, e que por
ventura para os convocados a
esta cita desenvolveuse no restaurante do ‘Chef Rivera’. Alí
compartimos mesa cos divertidos colegas portugueses: un par
de periodistas lisboetas, o sommelier do restaurante ‘Degusto’
da viñoteca ‘Vinhos & Coisas’
do Porto e João Guterres de
‘Aromas do Vinho’en Valença,
para catar a cegas 21 viños, dos
que catro eran galegos, dous do
Bierzo, 12 durienses, dous de
Ribera del Duero e un de Toro.
Despois da cata tivemos o pracer de degustar o magnífico
menú que, baseado na lamprea, elaboran no ‘Chef Rivera’.
Son catro pratos co bicho de
marras que engaden outra dimensión deste produto tan noso. Nesta cea tivemos a ocasión
de ser testemuñas do emotivo
relevo na dirección da delegación galega da organización in-

ternacional de cociñeiros eurotoques, que pasa de Toñi Vicente ao Chef Rivera.
Pese ás características deste
tipo de catas, o escaso tempo
que podes adicar a cada viño,
puiden comprobar que, nesta
ocasión, coincidín coas degustacións máis pausadas e alongadas no tempo coas que adoito
gozar dos viños. Así as miñas
mellores puntuacións foron,
por esta orde, para o Pintas de
Sandra Tavares e Jorge Seródio,
o Redoma de Nieport, os dous
do Douro, despois deles a sorpresa do berciano Pitacum Aurea e os galegos El Pecado de Raúl Pérez e A Trabe de Xosé Lois
Mateo,da Ribeira Sacra e Monterrei respectivamente.Neles, a
elegancia, máis doada de atopar
no atlantismo, a frescura, a froita
máis radiante e os aires bálsámicos fronte á golosidade, a potencia e a impronta sobredimensionada da madeira doutros
mares –nesta cata evidente tamén nos Ribera del Duero e nalgúns viños do Douro.

O día seguinte no restaurante do Instituto Feiral de Vigo organizamos unha viaxe pola xeografia dos viños atlánticos pilotados porXoánCannas. A influencia deste mar, unha especie de comuñón que xungue
vocacionalmente os viños de
terriñas diferentes; algo así coma o nexo que tamén existe entre os países que miran cara ao
solpor dos que Galiza forma
parte. Aquí falamos da influencia climática que o Atlántico leva asociada, e que se reflecte no
esquelete e tamén na musculatura dos viños, pero incluso no
caso dos que se escapan a estas
formas e maneiras máis sutís,
con máis peso –como foi nesta
cata o VX 4 Cuve Caco de Gomariz–, no fondo deberían manifestar ese frescor inherente á
súa vocación. Frescor que non
significa acidez nin ten que ver
fundamentalmente con este
parámetro. E a sensación que
atempera a carga das estacións
e fai fluír a vida e o grolo de xeito
máis equilibrado.
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Guía
de restaurantes

Partimos de Sanlúcar de Barrameda coa Manzanilla pasada
Pastrana da Vinícola Hidalgo,
por suposto, e ademais do incontábel das súas virtudes, coa
pegada salina do Atlántico. Despois de virar a nave 90ºen San Vicente e achegármonos á Península de Setúbal para cun Moscatel de seu, neste caso o Alambre
de 20 anos de José María da Fonseca, apreciar até onde se pode
chegar cunha variedade coma
esta. Pechamos o círculo da estirpe xenerosamente nobel do
Atlántico en Porto co Tawny de
20 anos da casa Niepoort.
A ruta dos viños tranquilos
ensinounos algo que levaba
anos esperando, un Colares de
1965, ramisco prefiloxérico dos
areais próximos a Sintra destinado a espera o paso do tempo,
en Portugal seguimos con dous
Bairradas: Quinta das Bageirase
Quinta da Dona.Despois de
Portugal o natural é seguir polos
galegos, e viceversa, e desfrutamos dos extremos nos que moven os tintos galegos: o fundamentalismo atlántico do Goliardo caiño e o carácter duriense
do VX 4 Cuve Caco de Gomariz,
deseguido o Bierzo co Castro
Valtuílle do 2005. Chegados a este punto a cata pegou un chimpo para achegármonos á representación atlántica de La Rioja
Alta co reserva do 1999 de Tondonia, fiel reflexo dun estilo impasíbel ao paso das modas, e a
frutalidade do Terrán de Vallobera. Problemas de última hora
reduciron a presenza francesa a
unha única zona co Le Carrilon
del Angelus 1997 de Saint Emilion. A guinda final foi para a turbosidade máis atlántica de Escocia da man do whisky de Islay
Caol Ila, procedente dun único
casco destilado no 1996 e embotellado no 2008.G
Antonio Portela

Elixir emprazamento para comer ou cear pode ser máis doado se dispoñemos de certa información básica sobre os locais. A primeira edición da Guía
Útil del Gourmet, centrada na
provincia de Pontevedra, ten
información actualizada de 87
restaurantes cos números telefónicos de contacto, horarios,
especialidades, fotografías e prezos orientativos dos menús.
O volume, que custa 55 euros,
inclúe unha tarxeta numerada
coa que o propietario da guía pode beneficiarse de descontos especiais e vantaxes en todos os estabelecementos adscritos a este
directorio do bo xantar.
Detrás deste proxecto pioneiro en terras galegas está GraphDifusión, empresa que xa ultima
a edición da guía de 2010 na que
se inclúen restaurantes e locais
de toda Galiza. Os interesados en
anunciarse e mercar este volume poden contactar e recibir
máis información na web
www.laguiautildelgourmet.com
ou no teléfono 986 122 388.G
Eva Estévez

BENCOMER.

Interior
con mariscos
O Barazal
Estrada Ourense-Pontevedra km
21. Maside.
Teléfono: 988 288 317
Prezo medio p/p: 35 euros

A gastronomía contemporánea
galega, tanto a máis tradicional
como a creativa e innovadora,
ten que construír as bases de
futuro na identidade propia e
na calidade patrimonial dos
seus produtos. Malia que isto
non sempre é así hai restaurantes en Galiza que teñen feito
dista premisa a súa razón de
ser. Quen así loita pola boa mesa atopámolos representados

no restaurante-marisquería O
Barazal en Maside, na contorna
comarcal do Ribeiro.
Os seus mariscos, vivos e
frescos, chegan á mesa no pun-

to exacto de cocción; nécoras,
santiaguiños, centolas, navallas
e cigalas, lumbrigantes á grella
ou as elaboradas ameixas á mariñeira son sempre pratos plenos de exquisiteces. Na carta
dominan os peixes de mar, a
pescada do pincho á galega, robalo da pedra, rodaballo salvaxe á cazola e peixe sapo a prancha, son das súas especialidades as máis sonadas. Mais tampouco esquecen peixes de río
cal as anguías e lampreas do
Miño en tempada e preparan,
como non, boas carnes con
tenreira ou año. As saborosas e
variadas sobremesas, delicadas
filloas, tortas e cañas enchidas a
maiores dunha gran adega
converten a esta casa de Maside como unha das salientábeis
da cociña galega.G
Xosé Rey
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O Leo i Arremecaghoná!, poliédrico cantante un tanto inclasificable, divídese en catro personalidades musicais na súa xira Todos Metidos nun Bote Tour '09, da que se
poderá ter mostra esta semana en
Arzúa,dentro da programación Vai
de camiño-Xacobeo.

Coordenado por Gonzalo Vilas
ARZÚA
¬MÚSICA.Leo i Arremecaghona!!!, Camilo Franco e Magín Blanco . O primeiro fai unha
canc ión de cantautor-punk-protesta e moita retranca. Os segundos
levan un espectáculo con recitado
incluído na música. Ambos, no ciclo
Vai de Camiñodo Xacobeo.O venres 3, ás 20:00, na Capela da Madanela.

Ultranoites
e ultras
A compostelán Sala NASA éun
espazo cultural que leva a funcionar 17 anos, albergando un sinfín
de representacións teatrais e musicais, un espazo ben necesario na
cidade.
Nos últimos meses a sala, xestionada por profesionais da escena ligados en parte ao grupo
Chévere, impulsor do local, ven
sendo obxecto da incontinencia
verbal de certo concelleiro santiagués, especialista en matar moscas a cañonazos, que emprendeu
unha particular persecución contra a sala, amparado polo seu
grupo, e baseándose no aluguer
do local para algún concerto que
indirectamente poidera remitir a
algunha actividade violenta.
Tentando sementar unha crispación importada e allea ao
mundo cultural e social compostelán, a petición de peche deste
local ten atopado a maioritaria reacción contraria. A última manifestación deste sentir prodúxose a
semana pasada, cunha foto colectiva dunhas 300 persoas que quixeron apoiar á NASA, foto que será
remitida cos nomes dos retratados, a estes novos inquisidores.
Esta fin de semana, a NASA
volve organizar as súas coñecidas
Ultranoites, sesións de teatro, cabaret e música, donde profesionais e amateurs desplegan a súa
creatividade arredor dun tema
proposto. Nesta ocasión será a figura de Charles Darwin e a súa
teoría da evolución, aproveitando
a recente efeméride da súa obra.
Ultranoite, o xoves 2, ás 21:00, e o
venres e sábado, ás 23:00, na Sala
NASA.

BAIONA
¬MÚSICA. Holywatwer. O grupo
vigués fai un potente rock, cunha
salientable voz. O venres 3, ás 23:30,
noPub Marrucho.
BOIRO
¬TEATRO. Ringorrango. Circo,
ritmo, música, humor; todo mesturado nesta hora de diversión asegurada para toda a familia.Unha produción do grupo Pistacatro. O venres 3, ás 20:00, na Casa da Cultura
Ramón Martínez López .
BUEU
¬MÚSICA. The Homens. O
grupo pop de Santiago, un dos
máis emerxentes no recente e
abondoso panorama galego do
xénero, van estar este domingo 5,
ás 21:30, no Pub Aturuxo.
CARBALLO
¬ACTOS. Panxea. III edición desta
Feira da diversidade e solidariedade,
até o 17 de abril. O luns 6, martes 7 e
me´rcores 8, ciclo de cine árabe, ás
20:00, n Casa da Xuventude.
¬TEATRO. Bolboreta. Teatro para
os máis cativos, polo grupo Trompicallo, o domingo 5, ás 18:00, no Pazo
da Cultura.
CARRAL
¬TEATRO/DANZA. Cos pés na terra (e só cos pés).Versión infantil
deste espectáculo de danza do
grupo D2, o sábado 4, ás 18:00, na
Sala The Star.
CARRAL
¬TEATRO.Chicho e a Santa
Compaña. Obra da compañía
Lambríaca Teatro, poderase ver
este sábado 4, ás 20:15, no Salón de
Actos do Concello.
¬MÚSICA. Al Vila, Camilo
Franco e Magín Blanco . Actuación enmarcada no ciclo musical
Vai de Camiño, do Xacobeo. O sábado 4, ás 20.30, no Loca Xente Nova
de Tabeaio.
CERVO
¬MÚSICA. Deva. Actuación o venres 3, ás 24:00, no Pub o Muíño.
A CORUÑA
¬ CINE. Forum Metropolitano.

¬ ARTE
Fernando Pereira
A Fundación Gonzalo Torrente Ballester de Santiago acolle até este
domingo 5 de abril a exposición
Discurso Abstracto, do artista coruñés Fernando Pereira, e comisariada por Cristina Carballedo, un
proxecto íntimo e persoal, froito
de anos de investigación e traballo nos que prestou especial atención a estudar a obra dos artistas
que admira.
A traxectoria artística de Fernando Pereira é intensa, centrando as súas exposicións en España, Londres e Irlanda principalmente. Seguindo da obra do seu
pai, Tomás Pereira, quen nos
anos 50 formou parte do movimento pictórico coruñés Los Insurgentes, con Abelenda, Lago Rivera
e Labra, entre outros.
O ambiente artístico no que se
moveu dende moi novo permitiu-

Poden verse esta semana: Promises, deJustine Shapiro,Estados unidos, 2001 (VOS esp).Documental sobre o conflicto palestino-israelí, a través duns nenos. No mesmo local,
Belle de Jour, de Luis Buñuel, Francia-Italia, 1967 (VOS esp) . Interpretada por Catherine Deneuve. Ambas, do xoves 2 ao sábado 4. Entradas
a 3/2 euros, nos Cines Forum Metropolitano.
¬ CINE. Ciclo “Antimilitarismos”. O ciclo da Fundación Caixa
Galiciasuspéndese esta semana, volvendo nos días 13 e 14 de abril.
¬ CINE. Programación CGAI.
Mércores 1
Béla Tarr
20.30 h. Hotel Magnezit (1978),
Niño familiar (1977), 118´. Subtítulos en galego.
Xoves 2
Robert Rossen e o seu tempo.
20.30 h. Alexandre o Magno(1956)
136´. Subtítulos en galego.
Venres 3
Béla Tarr
20.30 h. The Outsider (1980), 122´.
Subtítulos en galego.
After Hours
23.00 h. Csny Déjà vu, Bernard Shakey (Neil Young), 2008. 104´. Subtítulos en castelán.
Sábado 4
Berlín-París-Hollywood
18.00 h. Confesións dun espía nazi,
Anatole Litvak, 1939. 104´. Subtítulos
en galego.
20.30 h. Béla Tarr
The last boat (1990), Xente prefa-

Fragmento dunha obra de Fernando Pereira.

lle desenvolver unha linguaxe
propia, donde cultiva a figuración,
para pasar nesta mostra á abstracción onírica.
A mostra estrutúrase nunha
parte en branco e negro e outra a
cor, e acompáñase dun video.
Segundo a crítica de arte Marta
Méndez, a obra de Fernando Pereira manifesta unha continua
busca de solucións que lle permibricada (1982), 108´. Subtítulos en
galego.
Luns 6
Berlín-París-Hollywood
20.30 h. A séptima cruz, Fred Zinnemann, 1944.110´. Subtítulos en galego.
Martes 7
Social Cine 09
20.30 h. Hospital, Frederick Wiseman, 1970. 84´. Subtítulos en galego.
Mércores 8
Robert Rossen e o seu tempo
20.30 h. A Illa do sol (1957), 123´. Subtítulos en castelán.
No Centro Galego de artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.

ten reflectir un profundo desexo
de expresividade que podería
compararse coa abstracción desenvolvida en Europa e América
nas primeiras décadas do século
XX. Desta forma, a pintura de Fernando convértese nunha arte
próxima, actual e con ganas de expansión.
Até o domingo 5, na Fundación
Torrente Ballester, Santiago.

¬EXPO.O traballo visible das
coruñesas. Unha mostra sobre o
mundo do traballo e a muller na cidade dos séculos XVIII, XIX e primeira metade do XX, dende a documentación e as imaxes custodiadas
no Arquivo Municipal, co seu traballocomo lavandeiras, augadeiras, leñadoras, leiteiras, sector pesqueiro,
talleres de artesanía.... Até o 26 de
abril, no Sala de exposicións do Palacio Municipal.
¬EXPO.Meanwhile 2008, de
Antón Cabaleiro. Nesta exposición realiza unha intervención en
todo o espacio da galería na que o
fío condutor é o seu novo traballo:

Edu “Manazas”, bluesman que actúa na Illa de Arousa e Vigo.
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A compañía do coreógrafo portugués Paulo Ribeiro, pon en escena
a obra Feminine, dentro do ciclo
Ghilladas, que se ven celebrando
na Coruña.

¬ MÚSICA

Formación do grupo inglés Pram.

Pram
Pram son un deses grupos que
durante anos pasan discretamente desapercibidos entre a
maior parte do público, a pesar
da calidade do seu son, até que
entre uns e outros (crítica, medios e internet) deixan de ser uns
descoñecidos para ser considerados unha banda de culto.
A historia do grupode Birmingham comeza en 1990 en Too
Pure, un selo que era daquela referencia dun son entre o ambiental e o experimental dentro do
rock e a electrónica. O grupo, formado na súa base por Sam
Owen, Matt Eaton, Max Simpson e a particularísima voz, case
como a dunha fada, de Rosie
Cuckston, levan dendeaquela
vivindo nun particular universo
onde a súa música abraza un
mundo fantástico e onírico, case
como o dunha película de ciencia ficción, pero sen efectos especiais nen computadora.
Sería máis ben unha mestura
entre David Lynch e Tim Burton,

¬ TEATRO
A chuvia amarela
[In]Constantes Teatro
Autor: Julio Llamazares
Dirección: Emilio del Valle
Adaptación: J. Ramón Fernández
Escenografía:[in]constantes T.
Son: Jorge Muñoz
Iluminación: José Manuel Guerra
Vestiario: Ana Rodrigo
Intérpretes: Chema de Miguel,
Francisco Lumbreras.
La lluvia amarilla conta o paso fulminante da película dos últimos
dez anos da vida de Andrés; con-

inquietante e fantasmal nalgúns
momentos, noutros tenra e doce.
A música de Pram vai un pouco
máis aló dos estilos, uns chámano pop electrónico experimental, outros post rock ou
dream pop, así que o mellor é escoitalos e que cada un poña a etiqueta onde prefira.
O seu directo é case como o
score dunha banda sonora, as
súas cancións sempre veñen
acompañadas de imaxes inventadas ou de vellas películas en
branco e regro ou experimentais. Case dúas décadas despois
da súa formación, ben acreditados pola fantasmagórica emulsión de ventos, xilófonos, theremíns e marimbas do aclamado
álbum The moving fronter, o
grupo británico aínda non perdeu nin un gramo de vixencia.
Chegan agora ao Festival Sinsal, actuando en Santiago despóis de telo feito a semana pasada en Vigo.
Actuación o xoves 2, ás 22:00, no
Salón Teatro, Santiago.

cretamente, os anos que transcorren entre o suicidio da súa esposa
e hoxe, momento en que a vida o
abandona. Coa súa morte desaparece o último habitante de Ainielle,
unha vila do Pireneo de Huesca. O
autor avísanos: “Ainielle existe. No
ano 1970 quedou completamente
abandonada...”. De maneira premeditada, marca unha ambigüidade entre realidade e ficción e
obríganos a crear un espazo de entendemento baseado na verdade
teatral e emocional. Coa viaxe de
Andrés podemos reflexionar sobre
a memoria –e o esquecemento–, a

Meanwhile, vídeo narrativo de 7
minutos. Até o 26 de abril, na Galería Sargadelos.
¬EXPO. A cidade na arte. A exposición 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 Natureza
2009. Un ano máis, Caixanova presenta no Aquarium Finisterrae, e por
primeira vez en España, esta exposición de fotografías de natureza, unha
das máis consolidadas internacionalmente. Até o 30 de xuño.
¬EXPO.Naufraxios e miradas
de Ángel Orcajo . Mostra antolóxica de Ángel Orcajo, pintor moi vinculado a Galicia e un dos destacados
representantes da segunda xeración
de pintores españois que, tras a Guerra Civil, emerxen nos anos sesenta.
Até o 5 de maio, no Palacio de Exposicións e Congresos.
¬EXPO.Miradas. Dende o informalismo ao multicolor. Retrospectiva de obras mestras da Colección Caixa Galicia, pertencentes a
épocas e movementos artísticos moi
distantes entre si. Até o 31 de maio,
naFundación Caixa Galicia.
¬¬MÚSICA.M3 · MonkeyMeetsMusic. Ecléctico grupo vigués de fusió que vai dende o pop ao jazz. O
venres 3, ás 23:00, noJazz Vides.
¬MÚSICA. Balandraka. O grupo
nace en San Sadurniño a principios
do ano 2004 no seo do grupo Saraibas, froito das inquedanzas musicais
de varios dos seus membros. O sábado 4, ás 23:00, no Garufa.
¬TEATRO. As Noites de Paramount Comedy. O espectáculo,
dirixido sobre o escenario por tres
grandes humoristas da canle televisiva, é o resultado de monólogos ori-

vontade, o tempo, a natureza, a
identidade e o abandono do
home e do mundo rural, cuxo
éxodo nos anos cincuenta desertizou moitas paisaxes rurais, hoxe xa

xinais e irónicos de gran calidade. Historias surrealistas e disparatadas, vivencias de cada un e condutas humanas universalmente aceptadas. O
xoves 2, ás 20:00, no Teatro Colón.
¬ TEATRO . Feminine. Espectáculo de danza pola compañía do
portugués Paulo Ribeiro, dentro
do ciclo Ghilladas. Este xoves 2, ás
20:30, entradas a 9 euros, no Teatro
Rosalía Castro.
¬TEATRO. Y sin embargo te
quiero de Miguel Murillo, representada por Ángeles Martín e Alejandra
Torray. O venres 3, no Teatro Colón.

CULLEREDO
¬MÚSICA. Víctor Aneiros. O jazzista ferrolán está este xoves 2, ás
22:30, no Forum Celticum.
¬MÚSICA. Fabulosos Cubatas
de Fockink Brothers. Eduardo
Hermida e Pepe Doré ( ex-Los Doré)
forman os FCFB no ano 2000. O venres 3, ás 23:00, no Forum Celticum.
¬TEATRO.Feitizo. Maxia coMartín
Camiña.O venres 3, ás 19:30, noEdificio de Servizos Múltiples .
A ESTRADA
¬TEATRO. O día do pai. Comedia
que o seu autor denomina de Western clínico...Tres homes loitan por
unha selección natural nunha clínica de reproducción asistida. Polo
grupo Malasombra, o venres 3 e sábado 4, ás 21:30, no Teatro Principal.
A ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA.Edu Manazas &
Whiskey Tren. As “manazas”
de Edu son das máis acreditadas
no panorama estatal do soul e o
blues. O sábado 4, ás 23:50, en O
Con do Moucho .

As protagonistas de Y sin embargo te quiero.

¬TEATRO. La lluvia amarilla.
Unha versión da novela do leonés Julio Llamazares, sobre a soidade dun
home e un pobo que desaparecen.
Pola compañía [In]constantes Teatro. O venres3 e sábado 4, ás 20:30,
no Teatro Rosalía Castro.
¬TEATRO.Ilusións Máxicas. Maxia
a cargo deXacobe Sanz. O sábado 4,
ás 19:00, noForum Metropolitano .
¬TEATRO.Pacama. Un espectáculo
non verbal para rapaces a partir de
dous anos, polo grupo Katarsis, Educacion e Teatro S.l. O sábado 28 e
domingo 29, ás 17:00, e odomingo
ás 12:00, no Teatro del Andamio.

FERROL
¬ CINE. Ciclo “Antimilitarismos”. O ciclo da Fundación Caixa
Galicia suspéndese esta semana,
volvendo nos días 13 e 14 de abril.
¬EXPO. Éufrates, un río de historias. Traballo fotográfico de
Eloy Taboadano que se recollen as
tarefas de investigación dun equipo
de arqueólogos no val medio do Éufrates, coordinado pola Universidade da Coruña e o Ministerio de
Cultura de Siria. Até o 31 de maio, na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Reencontro. Exposición colectiva de pintura, con unha
vintena de artistas, organizada
pola Asociación Galega de Arte e
Cultura (AGAEC). Até o 2 de abril,
no Ateneo Ferrolán.

paraxes irrecoñecibles.
Chema de Miguel é un actor curtido, con intervencións no cinema
(Intacto, Juana la loca....), na televisión (O comisario, Petra Delicado...)
e, fundamentalmente, en teatro.
En escena está acompañado polo
músico Francisco Lumbreras, especialista en didgeridoo, un instrumento de vento ancestral utilizado
polos aborígenes de Australia e o
canto difónico.
O venres 3 e sábado 4 n’A Coruña
(Rosalía de Castro), e domingo 5 en
Ourense (Teatro principal).
Exposición fotográfica en Ferrol.
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O dúo Faemino e Cansado, un caso raro de lonxevidade nos grupos cómicos, actúa en Coruña e
Lugo, co seu especáculo último, titulado “Son dous”.

¬ EXPO . Novas pontes. Intercambio 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
Cultural Carvalho Calero.
¬EXPO. A rebelión dos xéneros. Exposición de pintura de doce
artistas de distintas procedencias e
épocas, que inclúe paisaxes, retratosa e flores como temas dos cadros. Estará aberta até o 3 de maio,
no Centro Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Coro Nacional de
Praga. Música clásica co Coro Nacional de Praga e Orquesta de Música de Bohemia, coa colaboración
da Sociedade Filarmónica Ferrolá , o
sábado 4, ás 20:30, entradas a 612 e
15 euros, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Samuel Levi.Este cantautor interpreta temas da súa xira
“Kit de salvamento 09”, este venres
3, ás 00:000, entrada a 3 euros, na
sala Carteles.
¬TEATRO/DANZA.Rizoma. Danza
contemporánea , pola compañía
unipersonal de Javier Martín.O
venres 3, ás 20:30, no Centro Cultural
Torrente Ballester.
¬TEATRO. Melocotón en almíbar. Obra de Miguel Miuraque representa o grupo afeccionado A
Pombiña de Pedroso, dirixido por
Gonzalo Grandal. O domingo 5, ás
19:00,no Centro Cívico de Caranza.
FOZ
¬MÚSICA.Amor e danza na Europa das nacións. O concerto
subtitúlase: “Unha viaxe musical de

ida e volta dende a Península Ibérica
pola Europa do Renacemento”. Polo
Grupo de Música Antiga 1500, o
domingo 5, ás12:00, na Sala Bahía.
GONDOMAR
¬MÚSICA. Fino Lorenzo. Exposición 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.
O GROVE
¬ MÚSICA . Ledicia . Actuación
enmarcada no ciclo musical Vai
de Camiño, do Xacobeo. O sábado 4, ás 16:30, no Salón Casa da
Cultura Lueiro Rei .
LALÍN
¬MÚSICA. Ledicia. Actuación
deste grupo galego, dentro da programación Vai de Camiño. O venres
3, ás 21:00, no Salón Teatro.
LARACHA
¬MÚSICA. Cornelius . Funk e soul
interpretada con gusto e inpecable
factura por músicos dos máis experimentados no panorama do rock
galego. O venres 3, ás 24:00, no Pub
d´Antón Rock Café.
LUGO
¬ CINE. Ciclo “Antimilitarismos”. O ciclo da Fundación Caixa
Galicia suspéndese esta semana,
volvendo nos días 13 e 14 de abril.
¬EXPO. Rexistros Abertos. Baixo
a epígrafe Rexistros abertos. Materias, narrativas e visións na arte ga-

Joan Manuel Serrat actúa en Lugo.

lega actual, preséntase un proxecto
expositivo que pretende amosar
unha serie de percepcións sobre o
panorama da plástica actual en Galicia a través de creadores e obras que
abren camiños de tránsito constante ligados á arte galega contemporánea. Inauguración o venres 3,
ás 20:00, amenizado polo grupo
Standard Sound. Até o 31 de
maio,no M;useo provincial.
¬EXPO. Valle-Inclán: Retratos,
caricaturas e visións. Exposición sobre o escritor galego polo debuxante de Siro LópezLorenzo. Na
Sala da Deputación.
¬EXPO. Galicia até 1975. Segunda mostra do proxecto expositivo 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
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Vermellas. A exposición
rende homenaxe ás mulleres que
sufriron represalias en Galicia a raíz
da Guerra Civil. Na Facultade de Veterinaria,Campus de Lugo.
¬MÚSICA. Serrat:100 x 100 Serrat. O espectáculo 100 x 100 Serrat
mostra un Serratmáis próximo que
nunca. É a oportunidade de achegarse á esencia do artista. O catalán
complementa a súa voz só coa súa
guitarra e o piano de Ricard Miralles. O xoves 2, ás 20:30, no Auditorio
Municipal Gustavo Freire.
¬MÚSICA. Anger. Actualmente o
grupo fai temas orixinais e versións
do rock clásico e moderno, de temas
clásicos de Led Zepellin a outros
modernos e propios. Este venres 3 ,
ás 00:00, no Club Clavicémbalo.
¬MÚSICA. Aid. A rapeira viguesa,
unha das novidades musicais do último ano, vai estar este sábado 4,
ás23:30, no Club Clavicémbalo.
¬MÚSICA. Concerto da Sociedade Filarmónica de Lugo.
Concerto Extraordinario de Semana
Santa, coa Orquesta Música Bohémica e o Coro Nacional de Praga,
con obras de J. Haydn: Misa en Do
maior, Hob. XXII/9 , e de W.A. Mozart:
Missa Solemnis en Do maior KV33. O
domingo 5, ás20:30, no Salón Rexio
do Círculo das Artes.
¬TEATRO. Faemino e Cansado. O famoso e veterano dúo
cómico pon en escena o seu espectáculo “Son dos”, donde desplegan o seu particular estilo de
humor. O sábado 4, ás 20:30, no
Auditorio Gustavo Freire.
MELIDE
¬MÚSICA. A Tuna Rastafari. O
marchoso grupo do Morrazo vai estar o vindeiro mércores 8, ás 00:30,
na Sala 600.
¬MÚSICA. Sojazz. Grupo formado
con compoñentes coñecidos na escena do jazz galego como Pablo Estelles, Antonio Castillo, Gabriel Peso,
Anxo Morales e Jorge del Río. O venres 3, ás 23:00, na Fundación.
NEDA
¬MÚSICA. Roberto Sobrado +
Óscar Avendaño. No ciclo do
Xacobeo, Vai de Camiño, concerto
destes dous cantautores. O venres
3, ás 20:30, na Casa da Cultura.

Sojazz é un dos moitos grupos de jazz que agroman en Galicia, cunha contrastada calidade. Actúan en Melide.

ORDES
¬MÚSICA. Miki Nervio & The
Bluesmakers. Actuación do veterán grupo de blues lucense, este

venres 3, ás 23:00, na sala Badulake.
ORTIGUEIRA
¬TEATRO. Arte. A obra representada polo grupo Fulano, Mengano
e Citano,s.l. preséntanos unha comedia en torno a un cadro de pintura. O sábado 4, ás 20.30, no Teatro
da Beneficencia .
OURENSE
¬ CINE. Ciclo “Antimilitarismos”. O ciclo da Fundación Caixa
Galicia suspéndese esta semana,
volvendo nos días 13 e 14 de abril.
¬EXPO. Parellas. A mostra pictórica e escultórica inclúe pezas de autores como Leiro, Carlos Rial, Mónica
Alonso, Susana Solano, José Manuel
Broto ou Carmen Calvo. Até 0 12 de
abril, no Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actuacións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Ruso Negro Dúo . Un
dúo galego que combina a música
co humor e o cabaret. Este venres 3,
ás 21:30, entrada a 5 euros, no Cafe
Cultural Auriense.
Na mesma sala, o domingo 5, ás
21:30, entrada a 5 euros, actuación
do grupo de Bueu, que une o humor
á boa música, Faino Ti.
¬MÚSICA. Dúo Rivera. O dúo de
violín e piano formado polas irmás
Raquel e María Luz Rivera desenvolve actualmente un proxecto centrado na produción musical contemporánea española, alemá e italiana e as súas relacións mutuas. O
sábado 4, ás 20:30, entradas a 4 euros, no Teatro Principal.
¬TEATRO. La lluvia amarilla.
Unha versión da novela do leonés
Julio Llamazares, sobre a soidade
dun home e un pobo que desaparecen. Pola compañía [In]constantes
Teatro. O domingo 5, ás 20:30, no
Teatro Principal.
PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Guezos. O grupo galego creado no 1999 evoluíu dende
a música tradicional até outros estilos como o rock ou o soul, sen abandonar o folk. O sábado 4, ás 23:30, no
Pub Leblón.
PONTEVEDRA
¬ CINE. Ciclo “Antimilitarismos”. O ciclo da Fundación Caixa
Galicia suspéndese esta semana,
volvendo nos días 13 e 14 de abril.
¬EXPO. Donación García Viñolas. Coleccións MAPFRE. García Viñolas é un dos grandes coleccionistas españois de debuxo, cuns
fondos que percorren a meirande
parte da arte española do século XX.
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Lizgairo, grupo conmposto por
Anxo Pintos, Xosé Liz e Rodrigo
Romaní, tocaeste venres en Pontevedra.

Cincuenta e sete desas obra, doadas
á Fundación MAPFRE, son as que
chegan agora ao Museo Provincial
de Pontevedra.
¬EXPO. Escultura e ilustración
lusa. Unha nova exposición, que
viaxa a Portugal da man da ilustradora Alice Geirinhas e do artista
plásticoPedro Valdez Cardoso. Até
o 30 de abril, na Sala X (Facultade de
Belas Artes).
¬EXPO. Gabinete dos pesadelos. Alumnado de quinto curso
de Belas Artes expón traballos que
xiran arredor do concepto de
monstrosidade. Na Facultade de
Belas Artes.
¬EXPO. Espazo Colección Caixanova. A Colección de Arte Caixanova mostra en Pontevedra unha
selección dos seus fondos da arte
galega, dende o século XIX ata a actualidade. Até o 12 de abril, no Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA. Campus Jazz. A Vicerreitoría do Campus de Pontevedra
pon en marcha un ciclo de jazz, que
na segunda entrega nos trae ao trío
3 Azoteas, formado por 3 jazzistas
galegos a partir da súa experiencia
no Conservatorio Superior de Música de A Coruña. Será este xoves 2,
ás 21:00, na Casa das Campás.
¬MÚSICA. Lizgairo.O grupo composto por Anxo Pintos, Xosé Liz e
Rodrigo Romaníchega ao Ciclo NX
de Caixanova. O venres 3, ás 21:00,
no Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA. Requiem, da BMP. A
Banda de Música de Pontevedra,
que estará dirixida polo principal director convidado, Javier Viceiro-Fil-

Quico Cadaval. O sábado 4, ás
21:300, no Centro Social Caixanova.
REDONDELA
¬TEATRO. Purgatorio. Unha flor de
purgatorio é unha sala de espera
para as almas que quedaron colgadas na terra, durante anos, décadas
ou séculos, á espera de conseguir
unha praza no ceo ou no
inferno.Polo grupo Pistacatro, o sábado 4, ás 20:30, no Multiúsos da Xunqueira.

Purgatorio, de Pistacatro, en Redondela.

gueira, estará acompañada por un
coro e varios solistas. O domingo 5,
ás 19:00, no Museo de Pontevedra
(Igrexa de Santo Bartolomeu).
¬MÚSICA. Stereotipos. Banda de
pop-rock coruñesa que nace en
2005. O venres 3, ás 23:00, na Sala
Karma.
¬TEATRO. As vingadoras.Maquinaria Pesada, a compañía formada
por Marián Bañobre e Isabel Risco,
estreouse na escena teatral este ano
cunha adaptación d’Os vingadores,
a serie de televisión que triunfou
nos anos sesenta. Ovenres 3, ás
21:00, na Casa das Campás.
¬TEATRO. No Comment: Obra.
Marcos Orsi, Vítor Mosqueira e
Borja Fernández interpretan a
obreiros que traballan na construción dun rañaceos, dirixidos por

PORRIÑO
¬MÚSICA. Guezos . O grupo ourensán naceu como unha formación tradicional, e foi evoluindo até afrontar
unha gran variedade de paus musicais, sen esquecer o folk. O venres 3,
ás 23:00, entradas a 3 euros, rebaixa a
socios, no Café Liceum.
SAN CRISTOVO DE CEA
¬MÚSICA. Al Vila e Javier González Méndez .Actuación dentro do
ciclo musical Vai de Camiño, do Xacobeo. O domingo 5, ás 19:00, no Edificio Multiusos .
SANTIAGO
¬ CINE. Ciclo “Antimilitarismos”. O ciclo da Fundación Caixa
Galiciasuspéndese esta semana, volvendo nos días 13 e 14 de abril.
¬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.

No comment: obra, unha obra dirixida por Quico Cadaval, programada no Centro Caixanova de Pontevedra.
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O contrabaixista arousán Paco
Charlín actúa no pub compostelán Dado-Dadá, dentro do II Ciclo
1906 Jazz, que se extende durante
abril e maio por diversas localidades galegas.

Insomnio, obras de Renata Otero,
na Galería de arte Espacio48.
Doñana: o refuxio dos mitos, exposición do artista cubano Jorge Camacho, até o 28 de abril, na Fundación Granell.
Monumento, exposición de David
Trullo, na galería Espacio48.
¬EXPO. Portas de luz. Unha
achega á arte e á cultura en
Galicia nos 70. A década dos 70
constituíu en toda Europa un momento convulso culturalmente, en
que novas formas de cultura popular se mesturaron con modalidades
de alta cultura. Na mostra contémplase a súa pegada en Galiza en todas as facetas culturais. Até o 3 de
maio, noCGAC.
¬EXPO. Nós tamén fomos
emigrantes. Exposición de fotos
sobre a emigración galega, que
agora aterra en Santiago tras dun
periplom por outros concellos. Até
o 30 deabril, na Biblioteca Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Galicia 25. Unha cultura para un novo século. A

mostra conmemora os primeiros 25
anos do Consello da Cultura Galega, sendo “un escaparate da cultura galega, a imaxe dun país en
marcha que ten algo que dicir e
quere dicilo”. Até o 17 de abril no Museo do Pobo Galego.
¬EXPO. Galicia Pola Radio
Mostra de obxectos, gravacións,
textos, que comemoran os 75 anos
da radio en Galicia. Na Fundación
caixa Galicia.
¬MÚSICA. A RFG interpreta a
Schubert e Beethoven. Concerto da Real Filharmonía de Galiciano que a orquestra interpretará a
Franz Schubert e Ludwig van Beethoven co piano solista Andrei Gavrilov e con Paul Daniel como director convidado. O xoves 2, ás 21:00, no
Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Pram. A banda de postrock de Birmingham , con 19 anos xa
de andaina musical, vai estar, dentro
do Festival Sinsal, na súa extensión
compostelán, este xoves 2, ás 22:00,
entradas a 10 euros, no Salón Teatro.
¬MÚSICA. Paco Charlín. O II Ciclo

¬ CONVOCATORIAS
II Premio de poesía Victoriano Taibo
A Entidade Local de Morgadáns en colaboración co Instituto de Estudos Miñoranos convoca o II Certame de Poesía Victoriano TaiboEntidade local de Morgadáns dotado con
3.000 eurosque se rexerá por estas bases:
1.- Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos, de temática libre, escritos en lingua galega e non poderán ser adaptacións.
2.- Cada traballo consistirá nun ou varios textos
poéticos, cunha extensión non inferior a 300
versos, que constitúan un conxunto.
3.- De cada obra presentarase orixinal e catro
fotocopias. Os autores ou autoras concursarán
polo sistema de plica. Os traballos faranse chegar por correo ao seguinte enderezo:
Aula de Cultura Ponte de Rosas/Avda.. da Feira,
10, baixo /Apartado 30 /36380, Gondomar.
4.- Os traballos presentados conservaranse durante un mes a partir da data de entrega do
premio e logo destruiranse os que non fosen
solicitados polos seus autores ou autoras.
5.- O prazo de admisión de orixinais comezará
cando se faga pública esta convocatoria e rematará o día 25 de xullode 2009.
6.- O xurado estará presidido polo Presidente
da Entidade Local de Morgadáns, ou persoa na
que delegue, e actuará como secretario o Director do IEM, ou persoa na que delegue, ambos con voz pero sen voto. Estará constituído,
ademais, por tres persoas de recoñecido prestixio no ámbito literario.
7.- A obra premiada será publicada polo IEM na
colección Victoriano Taibo e non xerará dereitos de autor nesta primeira edición.
8.- O xurado, se estima que a calidade das obras
así o permite, poderá conceder o premio ex ae-

Membros do grupo La Venexiana.

1906 de Jazz, que durante abril e
maio percorre as principais salas de
jazz de Galicia, trae ao contrabaixista
arousán Paco Charlín, rodeado para
a ocasión dos músicos Román Filiú
(Saxo), Virxilio da Silva (guitarra) e
Juanma Barroso (batería). Este xoves

2, ás 23:00, no Pub Dado-Dadá.
¬MÚSICA. Niño e Pistola + S
P.M. Os primeiros son un grupo xa
consolidado, os segundos, un dúo
santiagués que pisa forte. O venres
3, ás 21:30, naSala Capitol.
¬MÚSICA. IVFestival de Músicas Contemplativas. Chega
este esperado ciclo musical co concerto do grupo italiano La Venexiana, formación composta por algúns dos máis experimentados intérpretes de música antigua. O
martes 7, ás 21:30, interpretan Vespro della Beata Vergine (1610) de
Monteverdi na Igrexa de San Francisco. O mércores 8, ás 20:30, na
Igrexa do Carme, a agrupación Música Antiqua Roma, dirixida por Ricardo Minasi, interpretará un repertorio relixioso de Haendel.
¬TEATRO. Ultranoite Charles
Darwin. Volven as sesións de Ultranoites, neste caso adicadas á figura de CharlesDarwin. Este xoves
2, ás 21:30, e o venres 3 e sábado 4,
ás 23:00, entradas de 9 a 5 euros, na
Sala NASA.

quo. Tamén poderá deixar deserto o premio
convocado.
9.- Calquera incidencia non prevista nesta convocatoria será resolta polo xurado.
10.- O feito de participar supón a aceptación
destas bases
XXIII Premio Literario Anxel Fole
A Fundación Caixa Galicia vén de convocar o
XXIII Premio Literario Anxel Fole, canda o xornal
El Progreso. As bases, que se poden consultar
na páxina web da entidade cultural, www.fundacioncaixagalicia.org, establecen un único
premio indivisíbel de9.000 euros, ao que poderán optar todas as persoas que o desexen,
con traballos en galego ou en castelán, inéditos, sobre unha das creadoras máis importantes da historia da arte occidental.
Coincidindo co cabodano do falecemento de
Ánxel Fole, nas primeiras semanas de maio
dase a coñecer o gañador dun premio que en
cada edición quere recuperar a figura dun intelectual galego.
A figura escollida para este ano é Ana María
Gómez González, nome real de Maruja Mallo,
nada en Viveiro e falecida en 1995. Adscrito ao
surrealismo e na órbita da xeración do 27, exilada tras da guerra, é unha das figuras senlleiras
da pintura galega do século XX.
XXI Premio de novela García Barros
O Concello da Estrada en colaboración coa Presidencia da Xunta de Galicia por medio da Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Editorial
Galaxia convoca a XXI edición do premio,
cunha dotación económica de 9.000 euros.
Os orixinais serán presentados por sextuplicado exemplar en papel tamaño folio ou

O escritor Victoriano Taibo.

en holandesa, mecanografados a dobre espazo antes do 13 de abril de 2009 na Casa do
Concello, Praza da Constitución,1 - 36680 A
Estrada (Pontevedra).
VI Premio Auditorio de Galicia
para novos artistas 2009
Coa fin deaxudar economicamente a produción
e investigación de artistas novos, achegar ao público da cidade as creacións galegas máis actuais
e anovadoras e, ao tempo, permitir a estes artistas darse a coñecer perante á crítica de arte e á
poboación en xeral, a concellería de Cultura de
Santiago convoca este premio bianual.
A edición deste ano vai dirixida a artistas galegos (ou residentes en Galiza) menores de 40
anos que presenten unha soa obra, individual
ou colectiva, de calquera caste de técnica ou
soporte (pintura, escultura, fotografía, instalación...), respectando as dimensións e caracterís-

¬TEATRO. Aeroplanos.Volta a Santiago a celebrada comedia da compañíaLagarta, lagarta. Este xoves 2,
ás 21:00, no Teatro Principal.
SARRIA
¬MÚSICA. Guru Deva. Grupo de
pop coruñés, que actúa este venres
3, ás 00:30, na Sala Planeta.
SERRA DE OUTES
¬MÚSICA. 7 Puertas. Grupo coruñés que aborda moitos estilos musicais, na senda do rock. O venres 3, ás
00:30, no Café Antano.
VIGO
¬ CINE. Ciclo “Antimilitarismos”. O ciclo da Fundación Caixa
Galiciasuspéndese esta semana, volvendo nos días 13 e 14 de abril.
¬ CINE . Mostra de Ciclo de
Ficción Portuguesa. Mostra
que chega ao seu remate este
mércores 8, ás 20:00, proxéctase a
longametraxe Juventude em
marcha (Pedro Costa, 2006), presentada por André Martins. No

ticas que constan nas bases do premio para
cada disciplina.
As creacións a concurso débense presentar
antes do 25 de setembro de 2009 ás 14:00
horas, no Auditorio de Galicia, sendo necesario entregar, xunto coas características da
obra, os datos do artista así como a súa traxectoria artística ou profesional. Non é preciso
presentar, nesta data, a obra física, agás no
caso das videocreacións. No mes de decembro de 2009, o xurado do concurso realizará
unha primeira selección, da que sairá unha exposición que se desenvolverá no Auditorio de
Galicia en datas sucesivas.
O xurado do Sexto Premio Auditorio de Galicia para novos artistas será o encargado de outorgar o primeiro premio, dotado con6.500 €,
así como os 4 accesits, que recibirán 1.500 €.
Logo de se celebrar a exposición no Auditorio
con todas as obras finalistas, entregarase o Premio do Público, galardoado con 1.200 €.
O xurado vai estar integrado por Isaac Díaz
Pardo, Federico López Silvestre, Ignacio Barcia,
Alicia Murría, Chus Martínez; o presidente do
Consello Reitor do Auditorio de Galicia e o director-xerente da mesma entidade.
Cursos de educación
ambiental no Porriño
A Concellería convoca estes cursos coa fin de
que a xente comeze a integrar nos seus actos
cotiáns o factor ambiental. Os cursos (Iniciación á viticultura, Redución do consumo,
Conservas ecolóxicas, Aproveitamento de cogomelos, Pan biolóxico e Boas prácticas agrícolas) desenvólvense neste mes e o seguinte.
Información na concellaría de medioambiente ( Tel.:986 335000)
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Anuncios de balde.
Poden facelos chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com .
Poden adxuntar unha foto.
Prégase avisar da desactualización dos anuncios.

O grupo de rock de Tucson, Arizona-USA, Supersuckers, que actúan
na Fábrica de Chocolate, teloneados polos tamén americanos
Nashville Pussy.

Museo Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Mar Vicente. Obra pictórica desta pintora, na exposición que
se pode ver na Galería Bacelos, rúa
Progreso nº 6.
¬EXPO. Tesouros de papel: libros, xogos e xoguetes. Colección Quim Corominas.
Mostra de todo tipo de xoguetes
antigos feitos con papel, até 1930.
Até o 14 de xuño , no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Obras mestras da Escola d’A Haia con fondos do
Museo Rijksmuseum. Colección do prestixioso museo holandés,
con obras de autores desta escola realista e ruralista. Até o 12 de abril, no
Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Scriptorium Verbumdiense. Mostra do laborioso proceso de creación dun códice, e a importancia que tivo Galicia neste
campo. Até o mes de xuño, no museo Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Deseño holandés: na
rúa
como
en
casa.
Binnen/Buiten. Unha ampla

¬ ANUNCIOS
DE BALDE
 Aluguer de apartamento en Lira
(Carnota), Portocubelo. A carón da
praia. Equipado para catro persoas.
Terraza, vistas ao mar e ao cabo Fisterra. 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 díassetembro, 500 euros. 981 76 11 44 /
666 84 39 97
 Vendo piso en Vigo: Dúas habitacións, salón/cociña, con calefacción e
dobre ventanal. Zona García Barbón.
Aparcamento privado.150.000 euros
a negociar. Teléfono: 667083719.
Chamar de 20 a 22 horas.
 Alugo piso 3 hab. 2 baños, exterior. Amoblado. Moi bo estado. Santiago de Compostela. Tfno:
679.236.477
 En Ribadeo, véndese apartamento 2 cuartos, garaxe e rocho. 54
m2. Con calefacción eléctrica, mobles 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 xardín, asador, horta,
cenador. Fins de semana de ven-

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 seguintes exposicións:
7+1 Project Room. Sete grandes
salas para presentar a proposta
dun artista diferente en cada unha
delas.
En calquera lugar, en ningún lugar. A mostra analisa as relacións
entre artes visuais, cinema e literatura.
Puntos de Encontro/Meeting
Points. O portugués Pedro Barateiro inaugura esta serie que traeráa 5 artistas neste ano 2009.
¬MÚSICA.Mr. Whiz. Actuación o
xoves 2, ás 22:30, entrada a 3 euros,
na Fábrica de Chocolate.
O venres 3, ás 22:30, entrada a 3 euros, están Nueve8Seis + Javier
Molina.
O sábado 4, ás 22:30, entradas a 15
e 12 euros, o grupo Le Punk,
unha formación que cumpliu os

res 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,
(desprázome). Manda unha mensaxe a: ventoserodio@yahoo.es
 Casa para aluguer de fin de semana ou vacacions, situada á beira
do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63
 Vendo Seat 600. Tel: 610 205 247

 Estudio en Aluguer, en Vigo,
amueblado e con trasteiro, na rúa
Lóriga (Centro Vigo). Tel: 678 48 23
40 - 661 24 05 79

 Para pasear cans, ofrécese persoa na zona de Santiago de Compostel. 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 (ini-

Raimundo Amadoractúa na Sala Breogain.

seus dez anos sacando o disco Mátame.
E finalmente, o mércores 8, tamén
ás 22:30, estará o grupo Querido
Salvaje.
¬MÚSICA. Anenome + Sally
Said So. Concerto para este venres
3, ás 00:00, en LaIguana Club.
O sábado 4, ás 00:00, actuación

ciación e avanzado) nos Centros Socioculturais Cidade Vella e Aurelio
Aguirre en Santiago. Información Tel:
664 387 133 /981 93 82 63
 Alúgase casa en Ribadeo, amoblada, meses de xullo, agosto e setembro. Tel. 676 727 518.
 Licenciado en Xeografía e Historia imparte clases particulares a domicilio en Santiago e cercanías.Todas 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 maletín con interior acolchado. O motivo da venta é que vou mercar outro, o estado é perfecto. O prezo son
700 € (negociables).
Contacto no 675.223.59. Mail: rubentroitinho@hotmail.com
 Vendo moble cama de 90, con
armarios, estantes e mesa extraíble
debaixo.
Tfs: 986417582 e 669903948
 Vendo Guitarra Electrica Fernandes, de 24 trastes, dúas pastillas
Humbuckers, mastro palorosa, cor
azul "Oceanburst", en impecable estado. Prezo: 525 €.

do grupo Motociclón.
¬MÚSICA.Edu Manazas &
Whiskey Tren. As mans de Edu
son das máis acreditadas no panorama do soul e o blues. O venres 3,
ás 23:00, na sala Contrabajo.
¬MÚSICA.Moondogs Blues
Party. O exitoso grupo galego de
soul e blues vai estar o sábado 4, ás
23:00, na sala Contrabajo.
¬MÚSICA. Stereotipos. Banda de
pop-rock coruñesa nada en 2005 e
que estará este sábado 4, ás 23:00,
na sala El Ensanche.
¬MÚSICA. Supersuckers +Nasville Pussy.Dous grupos norteamericanos de rock. Supersuckers
dende Tucson, Arizona, presentan
o seu disco Get it together, o domingo 5, ás 21:30, entradas a 26 e
22 euros, na Sala A. O mércores 8, ás
22:30, entradas a 18 e 15 euros, actuación doutra banda estadounidense, a Carvin Jones Band.
¬ MÚSICA . Breogain Soul
Band. Actuación da banda do
local o venres 3, ás 00:00, na Sala
Breogain. E o sábado 4, ás 22:00,

David , Tel: 610 63 38 82.
 Vendese : Peugeot Partner Furgón 190C HDI. 2005. 75.000 km.
6.000 €. Todas as revisións ao día.
Non utilizado para carga. Motocultor Ferrari 72. 2005. Remolque, fresa
e arado. Pouco uso. 3500 € (p. orixinal
7400€) .Biotrituradora gasolina
Benz, modelo Primus PS HBS-3; con
motor BYS 5.5 hp. 10 horas de uso.
Vendo por 1500 (orixinal 2500 €). Tlf:
690 020503 (perto de Santiago)
 Castelao. Compro libro "Sempre
en Galiza"(Akal Editor), edicións entre 1981-1983, galego ou español.
Tamén agradezo información sobre
as edicións mencionadas. Desprázome. Apartado de Correos 660
(Vigo) ou moxado@gmail.com

 Busco relación cunha muller que
lle goste falar galego, de 38/43 anos.
Preferibelmente da comarca de Ordes. Chamar ao 650 930216.
 Vendo sillón e dúas butacas(tresillo), coa armazón de madeira. En
Moi bó estado e económico. Tel: 986
290219, preguntade por Conchi.

entradas a 20 e 23 euros, actuación do guitarrista flamenco Raimundo Amador.
¬TEATRO. Faemino e Cansado .
O famoso e veterano dúo cómico
pon en escena o seu espectáculo
“Son dos”, donde desplegan o seu
particular estilo de humor. O xoves 2
e venres 3, ás 20:30, noCentro Cultural Caixanova.
¬TEATRO. Ifixenia en Áulide .
A versión da clásica obra de Eurípides, polo grupo Arela das Artes,
poderase ver este sábado 4, ás
20:30, noAuditorio do Centro cultural Caixanova.
¬TEATRO. Polgariño&Cía. Teatro para os máis cativos, pola compañía Artello Teatro Alla Scala
1:5, o domingo 5, ás 18:00, noCentro Cultural Caixanova .
VILALONGA
¬MÚSICA. Snatch . O grupo de
Santiago aborda clásicos do jazz e
soul e composicións propias, cunha
destacada voz feminina. O venres 3,
ás 22:00, no Pub A Canlle.

 Ofrécese rapaza para coidar anciáns e nenos. Con experiencia e título. Polas mañás e fins de semana.
En Santiago e comarca. Tel: 617 407
697.
 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. Espacio habitable casa: 150m2.; amoblada. Con galpóns e invernadeiro.
Finca 8000m2, arbolada e preparada; valada. 80.000 €. Tlf:
650485043
 Rapaz de 26 anos gustaríalle coñecer a rapaza de esquerda e nacionalista de entre 18 a 30 anos para
amizade ou algo máis. 666730096.

 Poña aquí GRATIS o 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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Xosé Valiñas

miliares. Tomando como título
unha cita do poeta Gabriel
Aresti, “Nire aitaren etxea”, Merchán narra o retorno á casa familiar de Txomin Garay –Carmelo
Gómez– empresario e antigo pelotari autoexiliado na Arxentina
polo acoso etarra, que agora
debe axustar contas co pasado e
buscar a reconciliación cun moribundo irmán abertzale que lle
encomenda o futuro do sobriño
–Juan José Ballesta– un prometedor pelotari adolescente atrapado no labirinto da violencia

Escena d’A duquesa.

EN CARTEL.
A duquesa
Dirixe: Saul Dibb.
Intérpretes: Keira Knightley,
Ralph Fiennes.
Drama. Gran Bretaña, 2008

Oscar ao mellor vestiario 2008
para este biopic de época, formalmente impecábel, no que
Keira Knightley volve meterse
en traxe de faena histórica para
encarnar a Duquesa de Devonshire, antepasada da idolatrada princesa Diana e muller
adiantada á súa época nos anos
da transición do Réxime Antigo
ao mundo contemporáneo,
polo inusitado activismo político que a levou a ser figura influente do Partido Whig, os rivais históricos dos conservadores Tories, ao tempo que se
convertía en referente da vida
social no glamuroso mundo do
Barroco tardío. Adapta a biografía Georgiana, Duquesa de
Devonshire, de Amanda Foreman, exitoso best seller no
Reino Unido onde se beneficiou dos paralelismos trazados
Fotograma d’A lista.

DVD. VENDA.

Juan José Ballesta en A casa do meu pai.

coa súa famosa descendente.
Excesiva por todos os lados
cando nos intenta vender,
pouco menos que, como precursora do feminismo moderno, unha aristócrata que, en
ocasións, semella máis ben
unha antecesora da ‘femina
hiltoniensis’ con pretensións
políticas.

A lista
Dirixe: Marcel Langenegger.
Intérpretes: Hugh Jackman,
Ewan McGregor.
Thriller. EE UU, 2008

Tirando da erótica do reparto,
tanto masculino como feminino, o thriller, con toque sexual do debutante Langenegger, busca a sedución do público a base de intrigas a medio
gas e acrobacias argumentais
constantes nun guión que funciona a base de golpes de efecto
sen rumbo definido ningún, basicamente como unha elevada
porcentaxe dos exitosos thrillers televisivos dos últimos
anos. McGregor é un contábel
sen vida social que, por intermediación do seu novo coñecido, Jackman, acaba nun misterioso club de intercambios sexuais polo que pululan Michelle
Williams, Maggie Q ou Natasha
Henstridge, unha cousa leva a
outra e o pobre McGregor
acaba sendo o principal sospeitoso da desaparición da compañeira de xogos eróticos.

Monstros
contra alieníxenas
Dirixen: Rob Letterman
e Conrad Vernom.
Animación. EE UU, 2009

A nova proposta de animación
da Dreamworks –Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda–
está codirixida por un dos responsábeis da segunda entrega
das aventuras do ogro verde e

por un dos realizadores doutro
dos éxitos da casa, O Espantatiburóns. Paródicos alieníxenas da vella escola imperialista
galáctica, monstros a-la-Godzilla con corazonziño e problemas de colosalismo e robots xigantes herdeiros da tradición
nipoa. Todo isto remexido
conflúe nunha disparatada
farsa de ciencia-ficción na que,
a parodia de xéneros, ofrece as
habituais lecturas múltiplas
coas que atoparan satisfacción
tanto os máis pequenos como
os adultos impenitentes interesados na estimulante animación comercial moderna. Os
televisivos Hugh “House” Laurie e Kiefer “Bauer” Sutherland, entroutras celebridades,
poñen voces na version orixinal. Como curiosidade, comentar que a presentan como
a grande aposta en materia de
tridimensionalidade, o suposto seguinte chanzo na escalada tecnolóxica da animación. Haberá que ver se as salas
están preparadas ou se repite o
fiasco da Viaxe ao centro da terra de Brendan Fraser.
Monstros contra alieníxenas.

A casa de meu pai

A outra alcoba; Os praceres
ocultos; O sacerdote

Dirixe: Gorka Merchán.
Intérpretes: Carmelo Gómez,
Emma Suárez.
Drama. Euskadi, 2008

Dirixe: Eloy de la Iglesia.
Intérpretes: Charo López,
Amparo Muñoz.
Drama. España, 1976-1979

Estreado no Día do Cine Vasco
do último Festival de Donostia, o
debut en formato longo do donostiarra Merchán conta cun reparto de luxo para afrontar o desafío de falar do conflito vasco
dende a óptica das relacións fa-

Logo de décadas de malditismo,
condenado ao magro recoñecemento como cineasta de culto, o
guipuscoano De la Iglesia consegiu acadar un certo recoñecemento oficialista nos seus últimos anos de vida –algo semellante ao que está a suceder
agora co cormaniano Jesús
Franco–, homenaxes e premios
que posibilitaron o seu breve retorno para dirixir o Calígula, de
Albert Camus na pequena pantalla e Os noivos búlgaros, de
Medicutti, na pantalla grande. A
pesar de todos os recoñecementos tardíos, a súa obra “clásica”
segue tendo escasa difusión
máis alá do seu chamado cinema “quinqui” –A estanqueira
de Vallecas e as dúas entregas
d'O pico”. Esta caixiña editada
por Filmax na colección ‘Pack
Mestres do Cine Español’ contén tres das súas referencias fundamentais na época da Transición. Logo duns anos adicado a
imitar (suavizar máis ben) os
mestres do Giallo italiano en títulos como A semana do asasino,
Ninguén a ouviu berrar ou Unha
pinga de sangue para morrer
amando, De la Iglesia descobre o
cinema de Pasolini e Fassbinder
e comeza a dirixir tremendistas
melodramas de turbia ambientación. Escandalosos, para a
época, argumentos, un cinema
do que bebe directamente o,
agora, omnipresente Pedro Almodóvar e do que estas tres fitas
son mostra esencial. Infidelidades conxugais, homosexualidade, arribismo social e represión sexual baixo as sotanas son
os argumentos destes filmes no
que o pano de fondo é sempre a
análise crítica da hipócrisía social do tardofranquismo. G

Charo López, protagonista d’Os praceres ocultos.
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CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Derbi.
A división de honra de xadrez é a competición oficial de máxima categoría disputada na comunidade galega e está conformada por once equipos: o Circulo das Artes de Lugo, o Liceo de Ourense, o Marcote de Mondariz, o Alexandre Bóveda da
Coruña, o club Karpov de Pontevedra, o Universitario de Vigo, o Círculo Ferrolano, o
club Padrón, o club Arteixo, e o USC e o Algalia, ambos de Santiago. O USC –antigo
Universitario– sempre foi un dos mellores equipos de Galicia ata que o desacordo
con certas imposicións burocráticas na xestión do club exercidas desde a fundación que rexe o deporte na universidade de Santiago fixo que algúns dos seus mellores xogadores se fosen do equipo provocando a perda de gran parte do seu potencial e que pasase de loitar por gañar a liga a loitar por evitar o descenso.
Carril, Angel 2060 (Algalia)
Fernandez, Andres 2180 (USC)
Liga galega por equipos. (3) 07.03.2009.
A25: Apertura Inglesa.
O derbi entre o USC e o Algalia finalizou
cun empate a tres que non solucionou a
ningún dos dous equipos a súa delicada
situación na táboa clasificatoria, moi
preto dos postos de descenso a primeira
división. 1.c4 e5 2.g3 Cc6 3.Ag2 g6
4.Cc3 Ag7 5.e3 Cge7 6.Cge2 d6 7.0-0 0-

0 8.d4 exd4 9.exd4 Ag4 10.f3 Af5 11.d5
[11.g4 Ad7=] 11…Ce5= 12.b3 h5
13.Ag5 Dd7 14.Dd2 [14...a5 15.Cd4≈]
14…Rh7 15.Cd4 Ad3 16.Tfe1 Cf5
17.Cxf5 Axf5 18.f4 Cd3 o alfil e o cabalo
negros atópanse loitando xuntos pero
descoordinados do resto das pezas
19.Te7 Dc8 20.Tf1 [20.Td1 Ad4+ 21.Rf1
Ac5±] 20…Te8 21.Txf7 Tg8? [era mellor
21…Rg8] Diagrama 22.Txg7+!
[22.Cb5!? sería incluso mellor]
22…Rxg7? [22...Txg7 23.Ce4 Axe4

24.Axe4±] 23.h3 Cc5 24.b4 Cd7
25.Dd4+ [25.c5 dxc5 26.bxc5 Rh7±]
25…Rh7 26.g4 hxg4 27.hxg4 Axg4
28.Ae4 Ah3? [28…Tg7= faría moi difícil a
victoria branca] 29.Tf3 Ce5? 30.Tg3 c5?
31.dxc6 De6 32.fxe5 Taf8 33.Axg6+!
Dxg6 34.Dh4+ 1-0.

SUDOKU
difícil

Horizontais:
1- Mudáronme, alteraron a miña condición ou estado. 2Nome propio de muller. Antílope africano, que habita en rexións do deserto do Sahara. 3- Símbolo químico do Niobio. Comercio ilegal con persoas como mercadoría. Vinilo de longa
duración. 4-Contracción coa preposición “de”. Mosteiro do sur
de Galiza. “Así como cho digo, .... como cho digo”. 5-Sacerdote
árabe. Graxa obtida dos animais, usada para facer xabón e outros preparados. 6-Así din na zona de Vigo ao verbo “ver”. Desprazar unha embarcación co emprego da forza humana. 7Lago dos Picos de Europa, famoso polo ciclismo. A muller do
meu fillo. 8-Negación. Ningunha cousa, nada. Verba latina que
indica, nun escrito, a literalidade do que se cita. 9-Pronome de
segunda persoa. Aí está, aí o tedes. Afirmación. 10- Líder ou
guía, persoa destacada dun movemento ou causa. Composición poética ou cántico que contén louvanzas a Deus. 11-Acto
de protesta e esixencia dalgo ao que se cré ter direito.
Verticais:
1-Adubar, preparar unha comida cos aditamentos necesarios.
2- Composto semellante á proteína da albumina. 3- Contracción de pronome persoal. Concello situado a carón do de Ferrol. Antes de Cristo. 4- En informática, mínima unidade de información. De xeito inapropiado ou incorrecto. Infame, indigno. 5- Antigo pobo amerindio que habitaba na costa
oriental do Uruguai. Esfaragulla, divide algo en anacos moi pequenos. 6- Persoa que coida e educa a un neno ou a unha
nena na súa casa. Produto xelatinoso, usado en fármacos ou en
cosmética. 7- Roedor de mediano tamaño, habitante solermiño do subsolo urbano. Axencia espacial norteamericana. 8Composición poética. Carente de. Instituto de Astrofísica de
Canarias. 9-Símbolo do Neodimio. Posuimos. Símbolo do Litio.
10- Conduta hábil para lidar unha situación difícil, que se asemella a certos movimentos de difícil execución. 11- Acto de
percorrer un lugar descoñecido, coa fin de coñecelo mellor ou
descubrir o que alí hai.

SOLUCIONS
doado

Crucigrama
Horizontais:
1-Cambiáronme.2-Olaia.Addax.3Nb.Trata.Lp.4-Dun.Oia.TAl.5-Imam.O.Sebo.6Mirar.Remar.7-Enol.X.Sic.8-Non.Ren.Sic.9-Ti.Velaí.Si.10-Adaíl.Salmo.11-Reclamación.
Verticais:
1 - C o n d i m e n t a r. 2 - A l b u m i n o i d e . 3 Ma.NArón.Ac.4-Bit.Mal.Vil.5-Iaro.R.Rela.6A.Aio.Xel.M.7-Rata.R.Nasa.8-Oda.Sen.IAC.9Nd.Temos.Li.10-Malabarismo.11-Exploración.

difícil

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

AUTODEFINIDO

doado

Horizontais:
Acostumaban.Maio.Canoro.En.Barricas.Teoría.Me.O.Rafa.Imaxes.Aresan.Lar.L.Namoraran.L
adro.Id.Re.Ala.Denario.Roncoso.Non.
Verticais:
Ametrallar.Canear.Aló.Oi.Ofendan.Sobrasar.C.T.
Aí.Amodo.Ucraíno.Es.Mar.M.Rino.Animalada.Bo
cexar.Rn.Ara.Erario.Nosos.Neón.
Autodefinido
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César Lorenzo Gil

A

cabouse aquela defensa
para os católicos vagos:
“eu son crente non practicante”. A Igrexa esixe militancia. Medios afíns consideraron
normal que nun colexio de Logroño unisen imaxes de fetos

NON AOS NON
PRACTICANTES
abortados con fotos de Zapatero. “Que esperaban dun colexio relixioso? Eses pais que protestan que collan as fillas e as le-

ven á escola pública”, dixo o xornalista Antonio Jiménez. E quizais teña razón. Todos aqueles
pais que confían na escola relixiosa concertada con argumentos tan profundos como que os
seus locais están céntricos, os
profesores están máis enriba

dos alumnos ou non hai tantos
inmigrantes como nos públicos
que asuman tamén que a ideoloxía que se reparte entre clase e
clase inclúe misa obrigatoria,
rezo colectivo e ración de doutrina. O catolicismo quere pupilos ben practicantes. G

A fin de semana pasada a asemblea da federación de piragüismo deulle vía libre á canguesa Victoria Piñeiro,
para patronear unha embarcación de banco móbil masculina. Non é única satisfación do último mes.
O pasado febreiro obtivo o campionato do mundo de remo orgométrico en Boston.

‘Serei a primeira timonel nunha embarcación de homes’

PACO VILABARROS

Hai catro anos que abandonou Galiza e afincouse en Cudillero, alí sigue practicando o
remo, deporte no que se iniciou no Morrazo aos dezanove
anos. Chegada á localidade
cántabra, comenzou unha
longa e, agora, satisfactoria
loita, ser timonel nun barco de
homes. Nun principio a federación foi reacia. Será nos vindeiros campionatos nacionais
de Sevilla onde formará parte
coma timonel dunha embarcación masculina.
En Cantabria a solicitude de
Victoria trascendeu o meramente deportivo e incluso o presidente cántabro, Miguel Ángel
Revilla apoiou publicamente as
intencións da canguesa.
Para “Vicki” foi un principio
de ano cheo de alegrías: participou, a finais de marzo, no campionato do mundo de remo orgométrico, chamado de seco,
que se practica en ximnasio
cunha máquina. Nos Estado
Unidos, onde se celebraba, proclamouse campioa do mundo.
O pouco tempo que lle rabuña
ao deporte permítelle tamén
este ano rematar o curso de administrativa, “por que do remo
é difícil vivir toda a vida”.
Por fín será timonel?
Nunha embarcación de banco
móbil, por peso e destreza,
tanto pode ir un home coma
unha muller, sería diferente se

Victoria celebra a consecución do campionato do mundo de remo orgométrico.

tivese que remar. O certo é que
a federación estaba de acordo,
pero a burocracia sempre vai
demasiado lenta, tivéronme

que apoiar dende Galiza e incluso o presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
para que, ao final, aceptasen a
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miña proposición. Non había
igualdade, pero a muller pode
facelo igual de mal ou ben que
un home. Polo menos tirei o
primeiro muro no mundo do
remo.
Poderá haber embarcacións
mixtas tamén de remeiros?
Véxoo case imposíbel. En levar
o timón non hai apenas diferenza, é máis cuestión de cabeza, pero á hora de remar é
distinto.
A maiores de timonel tamén
rema?
Si, participei no campionato
do mundo de Boston e gañei.
Este tipo de remo orgométrico
prácticamolo no inverno e é a
maneira de manternos en
forma. Esta vez entreneino
dunha maneira especial, catro
horas á mañá e catro á tarde no
ximnasio.
Non é aburrido?
Algo sí. Hai xente que escoita
música, pero tes que mirar
para a pantalla vendo as pulsacións que levas, por iso o millor
é estar concentrado.
Boa parte dos remeiros están
fóra de Galiza.
No meu caso son razóns particulares, non ten moito que
ver con problemas de adestramento ou mellores condicións. Comecei algo tarde,
aos dezanove anos e dous
anos despois vinme para
aquí, para Cantabria, e aquí
estou moi a gusto.G

o que estou a falar cando
falo da Panificadora.
Dunha antiga fábrica de pan
sita nun outeiro con vistas á ría
de Vigo. Dun xigantesco edificio obra de Gómez Román,
pura arquitectura industrial da
primeira metade do século XX.
Dunha ruína actual que se pretende derrubar, agás os silos e
pouco máis que se conservaría,
para erguer pisos e máis pisos.
Falo das rehabilitacións, e
non das demolicións, das vellas fábricas de Leeds, nas beiras do río Aire, ou de Allariz,
nas beiras do río Arnoia.
Dunha cidade, Vigo, que foi
destruíndo, cega, xorda e
muda, distintas xoias arquitectónicas ante a falta de sensibilidade xeneralizada. Dunha cidade que vive de costas, cega,
xorda e muda, ao seu espírito
industrial, a pesar de ser alcumada barrio obreiro doutras
vilas clericais e funcionariais.
Falo dunha campaña para
recuperar a Panificadora, hoxe
en mans privadas, para uso público. De asociacións como
Outrovigoéposible, Entremos
na Panificadora e Salvemos a
Panificadora. Da iniciativa de
Outrovigoéposible de recadar
fondos para sacar adiante esta
causa, coa venda dun cartafol
cos gravados de Ánxel Huete,
José Luis de Dios e Antón Pulido. De todos e todas os que,
nin ceg@s nin xord@s nin
mud@s, colaboran para non
perdermos un anaco da memoria colectiva da cidade.
Diso estou a falar cando
quero falar dunha causa que
non se debe perder. G

’’

Faloderecuperar
a Panificadora
para uso público”

