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Blanco e Feixóo vixíanseBlanco e Feixóo vixíanse

O PSOE non deixará
gobernar cómodo o PP galego.

Non se repetirán os
tempos de Felipe

González e Fraga.
Blanco está

preparado para
vixiar de perto

a Feixóo
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cundarias. Ademais, proxima-
mente haberá sentenza [sobre
o Estatuto Catalán]. As nosas
condicións para a reforma eran
que fose por consenso, que fose
beneficiosa para os galegos e
que fose constitucional; había
algunhas propostas que cría-
mos inconstitucionais. Polo
tanto, a sentenza que emita o
Tribunal Constitucional pode
ser moi importante para o futu-
ro do Estatuto de Galicia.
ÉÉ  mmááiiss  ooppttiimmiissttaa  ssoobbrree  oo  aaccoorr--
ddoo  qquuee  nnaa  aanntteerriioorr  lleexxiissllaattuurraa??
O noso país non entendería que
durante oito anos non fósemos

quen de poñernos de acordo.
Sobre todo cando xa hai un tra-
ballo parlamentario no que se
viron moitísimas máis coinci-
dencias que desencontros. Gus-
taríanos que fose un Estatuto de
todos e, polo tanto, todos tere-
mos que ceder. Pero un non po-
de ceder nos principios que vo-
taron os seus electores. Estoume
a referir a que Galicia é unha na-
cionalidade histórica. A partir de
aí non nos debería dividir o con-
cepto de Galicia. O Estatuto ac-
tual se está pasado é por culpa
do tempo [dende que se apro-
bou], non polas vantaxes que
nos proporcionou.
ÉÉ  ddiicciirr,,  oo  eessccoolllloo  pprriinncciippaall  ssee--
gguuee  aa  sseerr  ddeeffiinniirr  oouu  nnoonn  aa  GGaallii--
cciiaa  ccoommoo  nnaacciióónn  ......
Ese era o escollo máis importan-
te, o que marcaba máis as dife-
rencias nos medios. Todos debí-
amos buscar a fórmula para que
o fracaso non se volva a repetir.

DECRETO DO GALEGO.

FFeeiixxóóoo  pprroommeetteeuu  ddeerrrrooggaarr  oo
DDeeccrreettoo  qquuee  pprroommoocciioonnaa  oo  ggaa--
lleeggoo  nnoo  eennssiinnoo  ......
É posíbel que sexa unha das pri-
meiras iniciativas do Goberno. A
lingua non debe ser un elemen-
to de confrontación. Temos a
obriga de conservar a lingua
propia e tentar que medre o seu
uso, pero isto non pode chocar
cos dereitos das persoas. Adver-
timos que o Decreto non res-
pectaba o Plan de Normaliza-
ción Lingüística, que había que
buscar o equilibrio entre as dúas
linguas e respectar os dereitos
dos mestres e dos alumnos a po-
der usar a lingua que quixeran,
que nas oposicións o importan-
te era o coñecemento da temáti-
ca e posteriormente o coñece-
mento de galego... Non se

Manuel Vilas
Jéssica Barcala / AGN [FOTO]

Pactar unha reforma do Estatu-
to de Galicia é o gran desafío da
nova lexislatura. Nos escanos
conservadores recunca como
voceiro Manuel Ruíz Rivas,
quen chama á oposición a ne-
gociar pois “o país non entende-
ría que en oito anos non acordá-
semos reformar o Estatuto”.
FFeeiixxóóoo  rreeccllaammoouullllee  aa  BBáárrcceennaass,,
oo  tteessoouurreeiirroo  ddoo  PPPP  eessttaattaall,,  qquuee
aassuummaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  aaoo  ffííoo
ddoo  aauuttoo  ddee  GGaarrzzóónn  ssoobbrree  aa  ttrraa--
mmaa  GGüürrtteell..  DDaaqquueellaa,,  oo  PPPPddeeGG
ppiiddee  aa  mmaarrcchhaa  ddoo  tteessoouurreeiirroo??
Non podo falar polo PP de Gali-
cia nin polo seu presidente. En
nome propio, digo que cando
se está en política o que un fai
ten transcendencia para todo o
conxunto [do partido], non só
para un mesmo. Ao final a Xus-
tiza porá a cada un no seu sitio,
hai que respectar que todo o
mundo é inocente mentres non
se demostre o contrario. Pero
incluso calquera inocente –ou
quen poida estar a ser utilizado
pola Xustiza– non deixa de ter
transcendencia para o que re-
presenta todo o partido. Nese
sentido, eu si que creo que hai
unhas responsabilidades que
un debe asumir en beneficio
dos demais, sen que iso impli-
que asumir ningunha culpabili-
dade, pero si mitigar as conse-
cuencias que para o conxunto
do PP poidan ter as actuacións
nas que se ven involucrados.
OO  aauuttoo  rreeccoollllee  oo  ppaaggoo  ppoorr  ppaarrttee
ddaa  ttrraammaa  ddee  ggaassttooss  ddaa  ccaammppaa--
ññaa  ddoo  PPPPddeeGG  aaoo  ffiinnaall  ddooss  9900......
Quen fala e todo o equipo [diri-
xente] actual non tiñamos na-
da que ver coa organización do
PPdeG neses anos. Pero até on-
de eu sei, o PP mesmo podería
ser un dos prexudicados, pois

segundo ese auto, inflábanse
facturas que ao final tería que
acabar pagando, imaxino, o
propio partido. Eu confío que
finalmente isto fique nunha
tormenta de verán.
NNeessttaa  nnoovvaa  lleexxiissllaattuurraa,,  hhaabbeerráá
ppaaccttooss  ccooaa  ooppoossiicciióónn??
As urnas dixeron que hai un nú-
mero moi similar de votantes
do PP e votantes de esquerdas.
O electorado non nos dixo ‘ca-
da un por un lado e a pelexarse
catro anos’. Todo o contrario, é
unha obriga de todos buscar
acordos. Pero primeiro cómpre
que o Goberno e o seu Grupo
Parlamentario teñan vontade
de ofrecer diálogo. E ademais, a
oposición non pode ter a tenta-
ción de pensar só no interese
propio. Hai temas importantes
nos que nós xa ofrecemos expli-
citamente ese diálogo...
CCoommoo  ccaalleess??
Por exemplo, a reforma do Re-
gulamento [do Parlamento], a
reforma do Estatuto, un pacto
polo territorio...

A REFORMA DO ESTATUTO.

CCiittaa  aa  aannssiiaaddaa  rreeffoorrmmaa  ddoo  EEssttaa--
ttuuttoo,,  ddáánnssee  aass  ccoonnddiicciióónnss    ppaarraa
rreettoommaarr  aa  nneeggoocciiaacciióónn??
Para reformalo cómpre unha
maioría cualificada, maioría
que non cambiou despois das
eleccións. Na anterior lexislatu-
ra o acordo estivo moi preto,
pero non se puido dar. Agora
hai elementos positivos que po-
den achegarnos máis. Daquela
o Estatuto Galego estaba moi
condicionado polo Estatuto
Catalán e o Plan Ibarretxe. Per-
deuse un pouco a noción real
do que é un estatuto, un marco
de competencias, para buscar
máis nocións de identidade,
que sendo importantes son se-

Manuel Ruíz Rivas, voceiro parlamentar do PPdeG

‘Non se pode ceder nos principios,
Galicia é unha nacionalidade histórica’
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’’Caso Gurtel: “Incluso
os inocentes deben asumir
responsabilidades”

’’O país non entendería
que en oito anos
non acordásemos reformar
o Estatuto”

’’Imos abordar a reforma
da CRTVG na primeira
metade da lexislatura” 

’’
O noso paso pola oposición e
o paso polo Goberno
do BNG e PSdeG ponnos
a todos máis centrados na
realidade”
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levou así e creo que na opi-
nión pública meteuse a idea da
lingua como elemento de con-
flito. Iso debémolo solventar, na
sociedade non pode haber un
conflito pola nosa lingua. A lin-
gua galega ten que entrar dun
xeito máis amábel, non conse-
guimos nada coa imposición se
isto provoca que algún sector da
poboación se negue a usala.
VViissttaass  aass  ccrrííttiiccaass  ddaallggúúnnss  sseeccttoo--
rreess  ddoo  PPSSddeeGG  ssoobbrree  ssuuppoossttaass
cceessiióónnss  eexxcceessiivvaass  aaoo  BBllooqquuee  nnoo
eeiiddoo  ddaa  lliinngguuaa,,  pprreevvéé  qquuee  ooss  ssoo--
cciiaalliissttaass  ssee  ppooiiddaann  aacchheeggaarr  ááss
ppoossttuurraass  lliinnggüüííssttiiccaass  ddoo  PPPP??
Espero que a medio prazo si,
pero os principios de todas as
lexislaturas sempre están mar-
cados polas consecuencias das
eleccións. O BNG e o PSOE te-
ñen agora un conflito interno,
que van solventar cuns congre-
sos rexionais. A partir de aí, fi-
xarán a súa estratexia. Antes, os
dous van ter importantes dúbi-
das en cuestións de relevancia,
como a lingua.
QQuuee  pprraazzoo  mmaanneexxaa  oo  PPPP  ppaarraa
qquuee  oo  PPaarrllaammeennttoo  ddeessiiggnnee  aa  uunn
nnoovvoo  ddiirreeccttoorr  ddaa  CCRRTTVVGG,,  ccoo--
mmoo  pprroommeetteerroonn  eenn  ccaammppaaññaa??
Este asunto farase explícito no
Debate do Estado da Autono-
mía. Podo confirmar que non
imos agardar ao último terzo da
lexislatura. Sinceramente, o pa-
so pola oposición [do PP] e o
paso polo Goberno [do BNG e
PSdeG] ponnos a todos máis
centrados na realidade do país.
Isto levaranos a buscar o acor-
do, para non ter a tentación de
utilizar os medios públicos
cando un goberna. É unha ne-
cesidade democrática que ha-
berá que abordar na primeira
metade da lexislatura. É un
compromiso do presidente e
eu poño a man no lume.�
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C ando estás forte, equi-
vócaste; cando perdes

reflexionas e acertas. Esta má-
xima pode servir neste mo-
mento para un BNG, sumido
no debate interno sobre o seu
futuro. Intelixente a postura
de Quintana de soltar lastre e
intelixente a da dirección. Au-
tocrítica ante as bases, ante o
electorado e ante a sociedade.
Todo moi necesario para re-
novar o proxecto e retomar o
camiño da expansión.

O risco está en que, coa
auga sucia da bañeira, mar-
che tamén o neno. E o neno
é todo aquelo que fixeron
ben no bipartito, as estrate-
xias de fortalecer os sectores
económicos de base autóc-
tona, o I+D propio e tantas
outras cuestións. Naciona-
listas e socialistas teñen ta-
mén que defender iso, como
referencia para o futuro. 

Moitos foran os que hai
catro anos agardaban unha
hecatombe co goberno
PSOE-BNG e non a houbo.
O 1 de marzo produciuse
unha derrota inesperada e,
por tal motivo, máis amarga,
pero non cabe falar, nin de
lonxe, dunha lexislatura de-
sastrosa. Polo tanto hai un
pasado que defender que
non pode ser varrido pola
autocrítica.

O BNG non debería ence-
rrarse agora en redundancias
como a de que en Galiza non
hai suficiente conciencia na-
cionalista ou a de que certos
sectores urbanos están influí-
dos mediaticamente por Ma-
drid ou que unha parte sensí-
bel do empresariado ten ven-
cellos co Partido Popular, con
independencia de quen go-
berne. Todo iso xa se sabía hai
catro e hai oito anos. 

En sociedades complexas
como as actuais non existen
as solucións simples. A úni-
ca alternativa encóntrase no
diálogo directo coa socieda-
de e na perseverancia. Des-
pois diso entran en xogo a
crise económica, a recentra-
lización do Estado, etc. Só a
insistencia na mensaxe lle
permite a unha forza política
aproveitar o vento a favor
cando este se levante.�

anosaterra

’’editorial

>>>

ANOSATERRA
9-15 DE ABRIL DE 2009
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rase o seu apoio a unha moción
que solicitaba que os exames de
Médico Interino Residente
(MIR) tamén se puideran reali-
zar en galego. Segundo a acta da
Comisión, a portavoz do PP,
María Begoña Contreras Olme-
do, senadora por Burgos, expre-
sou o posicionamento do seu
grupo a favor da moción e o vo-
to a favor. Minutos máis tarde,
cando se ía votar a moción, o PP
xa mudara de parecer. A sena-
dora do PP por Pontevedra, Do-
lores Pan, xustificou o cambio

decisión de
afastar o barco
da costa e pe-
diu que se de-
clare “de xeito
expreso o ca-
rácter suspen-
sivo” dos re-
cursos de for-
ma presenta-

dos. O fiscal responsábel de Me-
dio Ambiente, Álvaro García Or-
tiz, considerou a decisión da
xuíza “o suficientemente moti-
vada”. En canto á proba pericial

TRASPASO DE PODERES

FEIXÓO CONTARÁ CON TOURIÑO
COMO ‘PATRIMONIO DE GALICIA’

Cunha reunión de 11 minutos
arrincaban as negociacións pa-
ra o traspaso de poderes na
Xunta. Xosé Luís Méndez Ro-
meu e Gumersindo Guinarte,
por parte do Goberno en fun-
cións, e Pedro Puy e Agustín
Fernández, polo PPdeG, reuní-
anse o 2 de abril como paso pre-
vio á reunión que mantiveron
Alberte Núñez Feixóo e Emilio
Pérez Touriño en Monte Pío. O
encontro entre o presidente en
funcións e o futuro xefe do Exe-
cutivo galego, que xirou ao re-
dor do financiamento autonó-
mico e da situación das arcas
públicas, durou algo máis de
dúas horas e media. O socialista
trasladoulle ao futuro presiden-
te da Xunta que a herdanza or-
zamentaria que recibirá será
“mellor” que a que se atopou o
bipartito á súa chegada á Xunta.
Feixóo eludiu as comparacións
das arcas. Ambos os dous políti-
cos aparcaron as diferenzas
nunha reunión cualificada por
Touriño como “cordial, cons-
trutiva e positiva”. O socialista
transmitiulle a Feixóo que
“quedan abertos os teléfonos e
todas as canles para calquera
outro asunto”. O presidente do
PPdeG pediu que a colabora-
ción poida estenderse máis alá
da transferencia, xa que a con-
dición de ex presidente conver-
terá a Touriño en “patrimonio
de Galicia”.�

DENUNCIA DO B.N.G.

O P.P. PRESIONOU SENADORES
PARA VOTAR CONTRA O GALEGO

O senador do BNG, Xosé Ma-
nuel Pérez Bouza, denunciou
que unha senadora galega do
PP presionou o seu grupo no
Senado até conseguir que reti-

de postura do grupo, absten-
ción e rexeitamento da iniciati-
va xa que a medida “incremen-
taría o gasto e a burocracia”.�

CASO PRESTIGE

A FISCALIA APOIA EXCULPAR
A LÓPEZ SORS

A Fiscalía de Galiza vén de
apoiar a decisión tomada pola
xuíza de Corcubión de non im-
putar o ex director de Mariña
Mercante, José Luís López-Sors
na causa do Prestige pola súa

emitida polo enxeñeiro Santia-
go Martín Criado por asesorar a
López-Sors no momento do
afundimento, a Fiscalía afirma
“descoñecer o dereito funda-
mental que violou” o perito.
García Ortiz cre que a asistencia
de Martín Criado á reunión do
día 19 de novembro de 2002,
onde se decidiu o afastamento
do barco da costa, “non supón
legalmente motivo de recusa-
ción ou tacha do perito, canto
menos alegación algunha á nu-
lidade das actuacións”.�
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ASEMANA María Obelleiro

MEMORIA HISTÓRICA

ABSOLTO O HISTORIADOR
DIONISIO PEREIRA

Logo de máis de dous anos
de loita xudicial, a Audiencia
de Pontevedra desestimou
un recurso presentado polos
familiares dun ex alcalde fa-
lanxista de Cercedo que
consideraban que un traba-
llo de Dionisio Pereira, que
xa fora absolto en primeira
instancia polo Xulgado da
Estrada, atentaba contra a
súa honra. A Xustiza ampa-
rou o historiador polo derei-
to á investigación e conside-

ra que o escrito denunciado
pertence a un estudo cientí-
fico no que non existe nin-
gunha pretensión de atentar
contra ninguén. Ademais, a
Audiencia obriga a pagar to-
das as costas do proceso xu-
dicial á familia do denuncia-
do, que só pode apelar o Tri-
bunal Constitucional. Ma-
nuel Gutiérrez e Francisco
Nieto eran citados como
“persoas sinaladas nos asa-
sinatos e maltratos ou como
instigadores dos mesmos”
na publicación A II Repúbli-
ca e a represión franquista
en Cerdedo.�

CORTARON MERCAGALICIA

OS GANDEIROS CONTRA OS
ABUSOS NO PRREZO DO LEITE

Varios centos de gandeiros
mobilizáronse contra as mar-
xes comerciais que lle aplican
ao leite as grandes superficies
comerciais, un dos factores
que están a derrubar os pre-
zos que cobran os produto-
res. Desta vez, a acción,
apoiada polos principais sin-
dicatos labregos e polas coo-
perativas agrarias, consistiu
en cortar durante máis de dú-
as horas o acceso á cancela de
MercaGalicia, onde se atopa
o centro de distribución dos
supermercados Día en San-
tiago de Compostela. A forte
presenza policial, helicóptero
incluído, evitou que os gan-
deiros accedesen á nave, co-
mo tiñan previsto. As granxas
do país non poden competir
cos prezos das importacións.
En Galiza, o custe de produ-
ción non baixa dos 35 cénti-
mos por litro e os gandeiros
denuncian que as empresas
están a ameazar con non re-

collerlles o leite se os produ-
tores non venden a 30 cénti-
mos. Proba da situación críti-
ca é que dous mil dos afilia-
dos de AGACA venderán o
leite a só 0,18 euros o litro,

moi por debaixo do custe de
produción. A semana pasa-
da, a deputada do BNG no
Congreso, Olaia Fernández
Davila, reclamáballe á minis-
tra de Medio Rural, Helena

Espinosa, que traballe na UE
para conseguir regular o pre-
zo do leite en orixe e solicita-
ba a mellora dos mecanis-
mos de control sobre as im-
portacións de leite.�

Protesta dos gandeiros en MercaGalicia. PEPE FERRÍN / A.G.N.

Alberte Núñez Feixóoe Emilio Pérez
Touriñosaúdanse en Monte Pío. 
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López-Sors.
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non lle resta nada de lexitimi-
dade ao PP para gobernar, pe-
ro o que nos dá a nós é unha
mensaxe clara: a maioría de
electores non están co PP”.

Pola súa banda Carlos Ay-
merich asegurou que o BNG te-
rá un “espírito deportivo”, algo
que tamén lle trasladou á presi-
denta da Cámara, coa que de-
partiu sobre a relación coa Me-
sa e os portavoces, “esperemos
que impere un clima distendi-
do no conxunto da lexislatura,
hai que ter espírito deportivo e
cando un entra no vestiario, to-
dos amigos, pero no campo de
xogo: dureza e firmeza”, descri-
biu para estimar que “este par-
tido vai ser duro”.�

lóxica institucional, e foi recibi-
do en prazo polo presidente en
funcións, Pérez Touriño, para
iniciar formalmente os trámites
de traspaso de poderes.

Sábese que Feixóo tenta na-
vegar entre as augas da súa au-
tonomía presidencial e a pre-
sión interna do partido, que se
ten manifestado reiteradamen-
te por Xosé Luis Baltar en Ou-
rense, provincia que con Lugo,
xa viviu sendos recibimentos a
Feixóo, nos Peares e en Sober.
No Parlamento xa se plasmou
esa necesidade de equilibrios,
colocando en postos claves a
unha persoa por provincia, in-
cluído o fillo do sempre díscolo
presidente ourensán, que ven

X.C.
Os prazos vencen e despois das
preceptivas consultas Pilar Rojo
propuxo a única candidatura
de Alberte Núñez Feixóo para a
presidencia da Xunta de Galicia.
A Xunta de Portavoces fixou o
comezo do pleno de investidu-
ra para o 14 de abril e a súa cul-
minación o 16, cunha xornada
de reflexión entre ambas as da-
tas, como fixa o regulamento da
Cámara. Segundo as previsións
que manexan os populares, o
venres 17 Rojo comunicaralle á
Casa Real o nomeamento de
Feixóo como presidente da
Xunta, que sairá publicado no
Diario Oficial o sábado 18, data
na que está previsto un acto en
Santiago, que prevén sobrio, de
toma pública de posesión.

Feixóo chegará ao día 14 de
abril lendo un discurso no que
proporá un goberno “responsá-
bel, valente e serio” que baseará
na “responsabilidade, no sacri-
ficio e a dedicación”. Máis alá da
adxectivación seguen sen coñe-
cerse nin a estrutura definitiva
nin os nomes do futuro gober-
no, pero tampouco cales son as
medidas de choque ante a crise
que abordará o futuro presi-
dente, que logo dun mes de de-
claracións, acabou pregando á

de abrir outra minicrise ao pre-
sumir, en declaraciónsa Xornal
de Galicia, de cambiar votos e
vixiar votantes o 1 de marzo no
seu concello de Nogueira de
Ramuín.

OPOSICIÓN. Tanto socialistas co-
mo nacionalistas renunciaron
a presentar ningunha candida-
tura alternativa, e mesmo
anunciaron xa o seu voto nega-
tivo. “Imos ser un partido de
oposición e cremos que é o que
responde mellor á vontade dos
galegos”, asegurou o portavoz
socialista, Xaquín F. Leiceaga,
que tamén  apuntou que, co
BNG, os socialistas suman
máis sufraxios que o PP, “o que

Feixóo será presidente o 16 de abril
As provincias de
Ourense e Lugo
reflicten a presión
interna do partido

>>>

O PARTE
’’

Carlos Aymerich

Non deixa de ser casualidade
que 70 anos após o triste-

mente famoso último parte de
guerra de Franco (que non a fin
da guerra, como alguén atinada-
mente lembrou, pois a represión
fascista ainda había de se cobrar
varios centro de miles de mortos
máis) certos medios españois
parezan seguir a reproducir o
parte oficial: vencidos os exérci-
tos nacionalistas en Galiza, Cata-
luña e, agora, Eukadi, as tropas
españolas alcanzaron xa os seus
últimos obxectivos militares.

Ben sei que as cousas non son
mesmo así. Que, por exemplo, o
goberno catalán con ERC dentro
del, teima en levar adiante unha
política ambiciosa en materia
lingüística ou, tamén, no ámbito
do autogoberno. Que o goberno
balear, integrado tamén por na-
cionalistas, mantén contra vento
e maré o seu programa de nor-
malización social do catalán.
Mais, con todo, é obrigado coin-
cidir en que o actual goberno es-
pañol carece, por primeira vez
desde a transición, de contrapo-
deres efectivos desde algunha
das tres nacións do Estado. E isto
é o que se celebra en Madrid. Ao
fin, como dicía Josep Plá e o pac-
to PSOE-PP en Euskadi amosa
ben ás claras, o máis parecido a
un español de dereitas é un es-
pañol de esquerdas. E quen ain-
da teña dúbidas que relea a cró-
nica de Castelao no Sempre en
Galizado ambiente político na
Valencia do final da guerra civil.

Mais todo ten o seu invés. Pa-
radoxalmente, esta situación dá-
lle un novo valor á presenza do
nacionalismo galego nas Cortes
Xerais. Cun goberno feble e ca-
rente de apoios parlamentares
estábeis, o BNG ten de utilizar a
súa representación en Madrid
non só para promover e defen-
der con firmeza os intereses de
Galiza mais tamén parase opor
ás consecuencias antidemo-
cráticas que, a nivel de Estado,
terán os pactos bipartidistas. A
contenda, mal que lles pese,
ainda non rematou.�

O actual goberno español
carece de contrapoderes
nalgunha das tres
nacións do Estado”

’’

X.C.
ERC e BNG turnaranse en Bru-
xelas, o que lle permitirá aos na-
cionalistas galegos contar cun
deputado europeo durante
dous anos e medio. Da lista ta-
mén formarán parte Aralar,
Eusko Alkartasuna e Los Ver-
des. Aínda que non hai posibili-
dades de acadar máis de un re-
presentante, a incorporación
do BNG foi recibida con alegría
tanto polos cataláns, como por
ALE, o partido europeo no que
ambos están integrados, que
desta maneira ve máis posibili-
dades de manter a súa actual

capacidade de influencia no
equilibro entre os grandes gru-
pos parlamentarios europeos.

O debate sobre quen vai ser a
persoa que o BNG elixa para ese
segundo posto permanece
aberto logo da reunión da direc-
ción da formación nacionalista,
que avalou  cun 95,5 por cento
dos apoios dos seus membros a
proposta da Executiva para con-
correr nesa candidatura. Segun-
do Carlos Aymerich, o acordo
non cuestiona a continuidade
da alianza Galeuscat (con PNV e
CiU), fundamentada na Decla-
ración de Barcelona entre as ca-

tro forzas nacionalistas.  “Non
hai unha razón estratéxica de-
trás desta postura, e tampouco
se produciu un xiro ideolóxico”,
asegurou. “Seguemos manten-
do Galeuscat para o que foi crea-
da: a defensa dun Estado pluri-
nacional e plurilingüístico”.

A posición do BNG era difí-
cil e unha das razóns do rexei-
tamento a concorrer con PNV
e CiU foron as reticencias de
Unió  que obrigarían o BNG  o
cuarto lugar da candidatura. A
lexislación impón a circuns-
cripción única e obriga as for-
macións que non son de ámbi-

to estatal a buscar alianzas, e se
non se vai nunha candidatura
que logre representación, mes-
mo o custe económico resulta
imposíbel de soster.

O único eurodeputado co
que contou o BNG foi Camilo
Nogueira entre os anos 1999 e
2004. En 2005, quedou apenas
a uns centos de votos de lograr
representación e desde entón
mantén unha representación
permanente en Bruselas, que
ostenta Ana Miranda, en cola-
boración co PNV e CiU. As
eleccións europeas celébranse
o 7 de xuño.�

O BNG busca representación europea
durante dous anos e medio

Pilar Rojo [á dereita] encargoulle o discurso de investidura a Núñez Feixóo[a esquerda]. A.G.N.
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res do preámbulo do futuro
novo estatuto e o carácter na-
cional de Galiza.

Pilar Rojo en troques de dar o
incidente por pechado, emitiu

logo moito mellor que na sesión
inaugural da autonomía, aló por
1981, en que a maioría dos de-
putados nin sabían por onde
empezar e so movían os beizos.

O portavoz nacionalista,
Carlos Aymerich, non perdeu a
ocasión e deulle a benvida con
ironía ao pronunciamento de
Pilar Rojo, co que mesmo en-
tendía que anunciaba un des-
bloqueo por parte dospopula-

X.C.
Esmorecía a sesión inaugural da
VIII Lexislatura e levada pola
inexperiencia a presidenta, Pilar
Rojo (PP), esquecía o protocola-
rio colofón de cantar o Himno
Galego. Corrixiuse e pediu es-
coitar todos en pé “o himno na-
cional de Galicia”. Soaron as
músicas e os presentes escoita-
ron ou cantaron a creación de
Pondal e Pascual Veiga, desde

unha breve nota para explicar o
equívoco, tomando pé na Lei de
Símbolos que fala de himno de
Galicia, pero esquecendo que
no seu artigo 1 defíneo, xunto
coa bandeira e o escudo “en
símbolos da súa identidade co-
mo nacionalidade histórica”.

FRAGA HAI VINTE ANOS. O asunto
remítenos  ao primeiro discurso
de investidura de Fraga, en fe-
breiro de 1990. Daquela o facto-
tum do PP non tivo reparo en
anunciar, no medio das súas
propostas culturais, que se pro-
poñía poñer en marcha “o Mu-
seo Nacional e a Biblioteca  e
Hemeroteca Nacional”, especi-

ficando que se refería a Galiza.
Fraga non corrixiu esas afir-

macións, e como fixo en gran
parte da súa presidencia, em-
pregou  a terminoloxía a come-
nencia. como cando inventou o
concepto de “autoidentifica-
ción” ou aseguraba que a Cons-
titución era cuase federal, en
contraste coa súa crítica en 1978
ao concepto de nacionalidades
e rexións, que pouco despois
asumía. Un xeito de adecuar
con oportunismo o discurso
que pasaba por non arrepentir-
se nunca do afirmado, aínda
que a continuación dixese todo
o contrario. Pilar Rojo terá que
aprender da experiencia.�

Pilar Rojo estreouse como presidenta do
parlamento cunha nota para desdecirse do
carácter nacional do himno galego

Pilar Rojo tópase co problema nacional
que Fraga caneou en 1989

O ENIGMA DO ÉUSCARO

A orixe do éuscaro é un enigma
desde o punto de vista lingüís-
tico e histórico. Nin ten orixe
indoeuropea nin ten caracte-
rísticas comúns con ningunha
outra lingua e, aínda hoxe en
día, descoñécense as súas raí-
ces. Algúns pensan que se trata
da única lingua preindoeuro-
pea mediterránea superviven-
te. Outros identifícana coa lin-
gua ibérica. Outros intentaron
buscarlle similitudes co bérber.
Porén, tamén hai quen defen-
de a súa orixe caucásica, empa-
rentándoo co xeorxiano. Hai
estudosos que, analizando so-
bre todo a toponimia, asegu-
ran que se estendía desde o
Golfo de Biscaia até o noroeste
catalán e que foi retrocedendo
paulatinamente até a situación
actual. Non é retórica dicir que
o éuscaro é patrimonio funda-
mental do pobo vasco.

As primeiras palabras escri-
tas en éuscaro son as atopadas
nas estelas funerarias vasco-
aquitanas e pirenaicas do sé-
culo I, nas que aparecen o que
poden ser nomes de deuses e
deusas: sembe, anderex, cison,
nescato... cun significado aso-
ciado a fillo, señora, home e ra-
pariga, respectivamente. As zo-
nas máis romanizadas foron as
do sur de Navarra e Álava, po-
rén a colonización romana foi
moi escasa ou nula en Biscaia e
Guipúscoa. As dúas linguas
conviviron durante séculos e o
latín deixou a súa influencia no

éuscaro. Na Idade Media, uns
monxes fixeron unhas anota-
cións a un manuscrito do sécu-
lo X. “Guec ajutuezdugu” (no-
soutros non temos axuda) e
“jzioqui dugu” (acendemos).
Evidentemente, non se trata
dun texto equiparábel ao noso
Foro do bo burgo de Castro
Caldelas, do 1228. No século
XVIII, un estudoso fixo a pri-
meira gramática e distinguiu
catro dialectos vascos: os de
Iparralde, Navarra, Biscaia,
Guipúscoa e Álava. A finais do
século XIX e primeiros do XX
prodúcese tamén un rexurdi-
mento cultural e promóvese a
unificación do éuscaro. Fún-
dase no 1918 a Academia da
Lingua Vasca. Na segunda me-
tade do século XX unifícase o
idioma, creándose a súa ver-
sión estándar. 850.000 persoas
falan o éuscaro normalmente e
515.000 enténdeno e fálano
con dificultade.

Ao igual que nos pasa a nós
coas medidas esbozadas polo
PP en contra do galego, alí o bi-
partito vencedor das eleccións
tamén anunciou medidas hos-
tís ao éuscaro. Un mal exemplo
está en Navarra, onde o idioma
leva décadas retrocedendo.
Resentiranse o éuscaro e o ga-
lego ante estas políticas lin-
güísticas, que estabelecen o su-
posto dereito –practicamente–
a descoñecer o idioma autóc-
tono? Supervivencia cultural
ou asimilación?�

Ramón Coira
(Ourense)

CARTAS

Manuel Fraga lendo o discurso de in-

vestidura en 1990. 
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gunhas empresas, pero pagan-
do polas accións.
OO  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  éé  qquuee  aass  eeóólliiccaass
xxeerraann  mmooiittaa  rriiqquueezzaa  ddeennddee  oo  rruu--
rraall  ppeerroo  ooss  bbeenneeffiicciiooss  nnoonn  rreevveerr--
tteenn  nneessttaa  áárreeaa..  CCaall  éé  aa  ssoolluucciióónn??
Unha maior apropiación social
de forma directa dos recursos
por parte dos lexítimos propie-
tarios, que nunha porcentaxe
moi importante son comunida-
des de montes en man común.
Tamén pode ser a través da par-
ticipación pública os concellos,
como se fixo nalgúns parques
eólicos singulares; ou a través
dunha entidade da Xunta, co-
mo parece podería ser o INEGA
ao fío do concurso eólico.
AA  mmaaiioorr  pprreesseennzzaa  ddee  ccaappiittaall  ggaa--
lleeggoo  nnoo  úúllttiimmoo  rreeppaarrttoo  ddee  mmee--
ggaavvaattiiooss  nneessee  ccoonnccuurrssoo,,  éé  uunn
ccaammbbiioo  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo??
En man de quen están agora os
parques que lle concederon a
Endesa en Galicia? A onde van
esas rendas? Non van para un
empresario galego, pero tam-
pouco a un español. O Estado
Italiano é propietario de Endesa
en máis do 50%. Confiar no
mercado totalmente para a asig-
nación e redistribución das ren-
das é un modelo profundamen-
te equivocado se pretendemos
que o rural se desenvolva.�

660000  eeuurrooss  ppooddeerrííaann  tteerr  ssiiddoo
66..000000..  OOuu  tteerr  uunn  ssoollaarr  eeóólliiccoo
nnoonn  éé  oo  mmeessmmoo  qquuee  tteerr  uunn  ttee--
rrrreeoo  ccuunnhhaa  bboollssaa  ddee  ppeettrróólleeoo??
A diferencia é que o solar eólico
ten máis valor porque o petró-
leo vaise esgotar. As conce-
sións eólicas son eternas, nun-
ca caducan, e o recurso tam-
pouco. Por iso a expropiación é
a opción menos interesante
para o propietario.
EE  llooggoo??
Os muíños sempre chegan pa-
ra quedarse. Na expropiación
vanche pagar unha cantidade
polos terreos e punto. Será un-
ha cantidade que considerará
os terreos como chan rústico.
Coñecemos varias sentenzas
do Tribunal Superior de Xusti-
za de Galicia e ningunha consi-
dera os solares chan urbanizá-
bel. Polo tanto, os criterios de
valoración andan por prezos
ridículos, nalgúns casos de 0,90
euros o metro cadrado.
OOuuttrroo  ddooss  ccaammbbiiooss  ddoo  DDeeccrreettoo
éé  qquuee  aa  XXuunnttaa  ffoorrzzoouu  ááss  eemmpprree--
ssaass  qquuee  llllee  cceeddeesseenn  aattéé  oo  1144%%
ddooss  nnoovvooss  ppaarrqquueess..  HHaaii  pprreeccee--
ddeenntteess  nnoo  EEssttaaddoo??
Nós non temos constancia,
salvo algo que hai en Euskadi e
en Aragón, onde o ente público
participa no capital social dal-

Coñezo algunha oferta en ter-
mos de potencia que mellora
significativamente os prezos
medios pagados anteriormen-
te. Pero coñezo algunha outra
oferta por superficie ocupada
que é baixa. Noutro caso é un-
ha cesión de participación do
2,75%. E estamos a falar de tres
promotores diferentes ...
AAllggúúnn  ccoonnsseelllloo  ppaarraa  qquueenn  rreeccii--
bbaa  ooffeerrttaass  ppoolloo  sseeuuss  tteerrrreeooss  ppaa--
rraa  nnoovvooss  ppaarrqquueess??
O primeiro é informarse todo o
posíbel. Non precipitarse en
tomar unha decisión e tratar de
unir sinerxias con outros pro-
pietarios ou con organizacións
que lle poden prestar colabora-
ción desinteresada, como esta
Universidade. En caso de que
non teñan ningún tipo de
apoio, deben gastar algúns car-
tos en pedir consello a un avo-
gado ou enxeñeiro...
NNuunnccaa  aacceeppttaarr  aa  pprriimmeeiirraa  ooffeerr--
ttaa  qquuee  llllee  ffaaggaa  aa  eemmpprreessaa......
Neste novo contexto, os pro-
pietarios están nunha mellor
situación que antes. É unha es-
tratexia errada pensar, como
fixeron moitos nos anos 90 e
principios do 2.000, ‘como an-
tes aquel monte non me pro-
ducía nada, e agora dánme
600 euros’...

nin dous, nin tres. A Xunta,
previamente ao contacto entre
as partes, adxudicaba quen po-
día aproveitar ese solar. Houbo
unha conculcación da compe-
tencia. De ter habido compe-
tencia, propiciaríanse sen dú-
bida rendas maiores.
FFaallaa  ddee  eeiivvaass  aattéé  22000077..  CCaammbbiioouu
aallggoo  ccoo  ccoonnccuurrssoo  ddoo  bbiippaarrttiittoo??
A resolución do concurso evi-
dencia que houbo unha compe-
tencia clara a moitos niveis entre
os promotores. Tiveron que fa-
cer ofertas non só aos propieta-
rios, senón tamén ao Goberno.
Ademais de cumprir unha serie
de requisitos establecidos...
PPeerroo  mmeelllloorraarroonn  aass  ooffeerrttaass  aaooss
vveecciiññooss  ggrraazzaass  aa  eessaa  nnoovvaa
ccoommppeetteenncciiaa??

GALIZA.7.

Manuel Vilas
Xabier Simón saltou aos titulares
por pórlle unha cifra –1,2% da
facturación para os veciños– a
algo que todo o mundo sabía, as
eólicas non crearon riqueza no
rural. Simón e os compañeiros
da Universidade de Vigo compi-
laron datos da metade dos par-
ques adxudicados polo PP e ato-
paron prezos irrisorios e “con-
culcación da competencia”.
NNoo  eessttuuddoo  ddeeffiinneenn  oo  mmooddeelloo
ggaalleeggoo  ddee  ppaarrqquueess  eeóólliiccooss  ccoo--
mmoo  ““iinnxxuussttoo””..  PPoorr  qquuee??
Primeiro pola participación dos
propietarios dos montes onde
se instalan os aeroxeradores. En
2006, as rendas que permanece-
ron foron aproximadamente do
1,2% da facturación. Nós esti-
mamos uns seiscentos e pico
millóns. Ademais, hai que lem-
brar que non todos os veciños
cobran unha renda, unha parte
foron expropiados e a outros
mercáronselle os terreos.
DDee  ccaannttooss  ppaarrqquueess  eessttuuddaarroonn
aass  ccoonnttaass  ppaarraa  cchheeggaarr  aa  eessttaa
ppoorrcceennttaaxxee??
Temos datos das rendas da me-
tade dos parques eólicos, incluí-
dos 18 promotores de parques
empresariais. Precisamos máis
documentación para chegar a
un resultado máis robusto, pero
a cifra final non estará moi lonxe
desa porcentaxe.
AAllgguunnhhaass  pprroommoottoorraass  eeóólliiccaass
aapprroovvééiittaannssee  ddaa  iiggnnoorraanncciiaa  ddooss
vveecciiññooss  nneesstteess  tteemmaass  ppaarraa  ccoomm--
pprraarrllllee  mmooii  bbaarraattooss  ooss  mmoonntteess......
Esta fin de semana estivemos
nunha comunidade de montes
da provincia de Lugo na que os
veciños foron enganados por-
que asinaron un documento
que dicía unha cousa diferente
do que eles tiñan entendido. Fo-
ron enganados porque non ti-
ñan toda a información, men-
tres que a outra parte [a empresa
eólica] si a tiña, coñecía incluso a
estimación das producións do
futuro parque. Dende o meu
punto de vista vanlle pagar pou-
co, pero os da comunidade dicí-
annos ‘nunca tanto tivemos’.
CCaall  éé  oo  mmoottiivvoo  ddee  qquuee  aass  eemm--
pprreessaass  ooffrreecceerraann  ttaann  ppoouuccoo??
O marco da enerxía eólica en-
tre 1995 e 2007 evitaba a com-
petencia entre promotores.
Polo tanto, os veciños tiñan pa-
ra negociar a un só promotor,

Xabier Simón, profesor da universidade de Vigo

‘Un solar eólico ten máis valor que
un terreo con petróleo’

’’O marco da enerxía eólica
entre 1995 e 2007 evitaba a
competencia entre
promotores; polo tanto, os
veciños tiñan para negociar
a un só comprador”

Xabier Simón nunha visita á CMVMC de Labrada, en Abadín. 
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TERRORISTA EN CASA,
ACTIVISTA
NO ESTRANXEIRO

Sobre algunhas cuestións, os
medios de comunicación son
sutiis, sobre todo cando se
trata de informar do que
acontece no estranxeiro. Na
casa, é outra cousa, aínda que
nalgúns países son máis inde-
pendentes que noutros. Moi
crítico co presidente francés,
Nicolas Sarkosy, é El País en
relación coa persecución que
padece en Francia JJuulliieenn  CCoouu--
ppaatt, un activista de esquerda.
“O 11 de novembro, este
home de 34 anos, licenciado
en Dereito e Ciencias Políti-
cas, xunto a outros oito com-
pañeiros, foi detido e acusado
de ter inutilizado, días antes,
varias liñas de alta veloci-
dade”, conta o diario madri-
leño, que neste caso aforra
cualificativos e distánciase
dos feitos. A información ché-
galle a El País a través do rota-
tivo francés Le Monde, non
tan entusiasta como os xor-
nais españois cando aborda
noticias relacionados con ac-
tos de violencia. “Todo o que
eles [os policías] dixeron de
Julien Coupat é unha manipu-
lación”, facíase eco Le Monde
das declaracións de Yves Jan-
nier, un dos xuíces de instru-
ción antiterrorista. Nas infor-
macións do medio francés re-
cóllense en todo momento as
circunstancias da vida política
de Coupat, un militante da es-
querda extraparlamentaria,
pero non un terrorista.

Quizais, o dobre trato que
se dá ao fenómeno en España
teña que ver coa situación da
Xustiza, vítima da “desorgani-
zación”, segundo sinala Faro
de Vigo nunha información
na que repasa unha estrutura
xudicial “decimonónica”, “ex-
cesivamente atomizada” e
cunha “clamorosa ausencia
de controis de calidade e pro-
tocolos internos”. Un exem-
plo da forma trapalleira que
ten de traballar ofréceo o pro-
pio xornal vigués, recollendo
un informe elaborado por
destacados xuristas a instan-
cias da Xunta. “Alertan da cre-
cente frecuencia de fallos xu-
diciais cada vez máis extensos
e que, en opinión dos relato-
res do informe sobre a Xustiza,
son resultado de cortar e pe-
gar dos editores de texto sobre
coleccións de xurisprudencia
e a fundamentación ou moti-

vación cortada e pegada dou-
tros casos”, sinala Faro. Me-
nos mal que copian outras
sentenzas e non os argumen-
tos dalgúns xornais!�

O CATALÁN,
LINGUA RARA

A comparecencia de MMaarriiaannoo
RRaaxxooii  no programa “Teño
unha pregunta para vostede”
da primeira cadea da Televi-
sión Española motivou un co-
mentario de EEnnrriicc  JJuulliiaannaa  en
La Vanguardia. O líder do PP
saudou a unha participante
cun “bona nit, Clara”, nun

aceno que
J u l i a n a
considera
c o m o
“ u n h a
mensaxe
cifrada aos
electores”.
O xorna-
lista es-
tima que
“a men-

saxe cifrada de Raxoi aos elec-
tores cataláns é a seguinte: “Eu
non serei Aznar”. (Resulta cho-
cante observar que trinta anos
logo da reinstauración da de-
mocracia ese código aínda
está vixente. Lonxe de resultar
normal que un dirixente polí-
tico comprenda e fale a lingua
común a case toda a España
do Leste, o uso do catalán
nunha tribuna de Madrid se-
gue a ser unha sorte de alfa-
beto Morse. Raia, punto,
punto, punto, raia, raia, raia...:
“Bona nit, Clara”.) “Bona nit,
Catalunya”. Non é ese o có-
digo Da Vinci da dereita ma-
drileña, que ve na crise a opor-
tunidade de organizar un
grande aquelarre anticatalán
coa escusa da unidade de mer-

cado e o malgasto das autono-
mías. A campaña xa está en
marcha e pronto gañará inten-
sidade. Raxoi, politicamente
morto hai dous meses, resuci-
tou. E antonte á noite logrou
levantar o voo centrista”.�

A CRISE VÉN
DA ACUMULACIÓN
DA RIQUEZA

Nunha das súas columnas nas
páxinas de televisión de El
País,  EEnnrriicc  GGoonnzzáálleezz  aborda a
gravidade da crise económica
e ofrece varias versións. Con
todo, detense nunhas pala-
bras sobre a gran depresión
do 29 que pronunciou o presi-

dente da Reserva Federal
americana (o banco emisor do
dólar), MMaarrrriinneerr  EEcclleess  a partir
de 1993. A reflexión era a se-
guinte: “A produción masiva
debe ser acompañada por un
consumo masivo, o que á súa
vez esixe unha redistribución
da riqueza (...). Cara a 1929,
unha crecente proporción da
riqueza concentrábase nun-
has poucas mans (...). Pero re-
ducindo o poder de compra
dos consumidores, os acumu-
ladores de capital negáronse a
si mesmos a demanda que os
seus produtos requirían para
xustificar novos investimen-
tos. En consecuencia, como
nunha partida de póker na
que as fichas acumúlanse
cada vez en menos mans, os
outros xogadores só podían
seguir no xogo pedindo cré-
dito. Cando o crédito se aca-
bou, acabouse o xogo”. Enric
González asegura que “tendo
a crer que tiña bastante ra-
zón. Que a deterioración das
rendas do traballo (moito
menores que as do capital), o
descenso dos salarios e a con-
centración da riqueza gardan
relación co que está a oco-
rrer”. O xornalista remata
preguntándose se seremos
quen de “sacar algunha lec-
ción do pasado”.�
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CAMBIO 
DE PARELLA
Luís Lamas

S eica está de moda en Gali-
cia iso do cambio de pare-

lla, política, por suposto. O do-
cumento político que o Bloque
leva á asemblea de maio fala da
necesidade de facer unha aná-
lise demorada logo da perda de
41.000 votos. Claro que, men-
tres se fai e non o importante é
tirar algún rédito tanxíbel, de aí
que o BNG rompa cos seus so-
cios do Galeuscat para conco-
rrer ás eleccións europeas coli-
gado con ERC, Aralar, e outros. 

É certo que, dende un punto
de vista ideolóxico, o Bloque
está máis perto do independen-
tismo da Esquerra ca do PNV ou
de CiU, partidos cualificados de
burgueses pola súa militancia.
Porén, semella que o pacto vén
motivado porque uns lle ofre-
cían o número dous na lista e os
outros o catro, e tamén por un
evidente cambio de rumbo cara
á radicalidade e o soberanismo
por parte do postquintanismo. 

O episodio das eleccións do
2004, onde o terceiro posto de
Camilo Nogueira quedou fóra
do Parlamento por uns centos
de votos, non se esqueceu, de aí
que pensen que o dous é mellor
ca o catro. 

Mais non é unha ruptura
matrimonial en firme, só unha
caniña ao aire, porque na polí-
tica nacional, española para
que ninguén se chame a en-
gano, segue vixente o Galeuscat.

Non vai ser doado defender
que acoden cunha Esquerra
que, hai pouco, pretendía unha
coalición catalá co seu anterior
partenaire,CiU, que non quixo.
Os votantes do Bloque corren o
risco de sufrir un trastorno bi-
polar: burgueses de dereita de
día, independentistas de es-
querda de noite. 

Disque o acordo se fraguou
na Copa do Rei de hóquei da
Coruña. O hóquei é un deporte
interesante pero minoritario
¿será unha premonición?�

’’

’’Os votantes do Bloque
poderían sufrir trastorno
bipolar: burgueses
de dereita  de día,
independentistas
de esquerda de noite”

ENPOLEIROALLEO

Os medios de comunicación franceses

como Libération pou El Monde aborda-

ron a persecución que padece Julien
Coupat.

’’O acordo PSE-PP é a proba
de que somos outra
nación, ¿en que outro sitio
podería darse ese
acordo?”

[Aintzane Ezenarro]
Deputada de Aralar
no parlamento Vasco.

Marriner Ecles presidiu a Reserva Federal americana a partir de 1933 até 1948.

Mariano Raxoi.
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H. Vixande
Ilídio Leandro, bispo da diocese
portuguesa de Viseu, xerou
unha polémica no seo da Igrexa
católica ao proclamarse a prol
do uso do preservativo e admitir
o divorcio. As súas palabras con-
trastan coa campaña do Papa
Bento XVI contra o emprego do
condón en África, o continente
máis afectado pola Sida.

A polémica viña precedida
pola homilía pronunciada por
Bento XVI no Camerún, defen-
dendo a castidade e conde-
nando o uso do condón. “O
Papa, quando fala da Sida ou
de outros aspectos da vida hu-
mana, não pode fazer doutrina
para situações individuais e ca-
sos concretos. Neste caso, para
relações entre uma pessoa in-
fectada e outra que pode ser
afectada com a doença”, escri-
biu o bispo de Viseu na súa
mensaxe episcopal para a co-
resma “A Igreja e a sexuali-
dade”. Na mesma agregou que
cando se trata dunha persoa
infectada pola Sida que desexa
ter unha vida sexual activa ten
a “obrigação moral de se pre-
venir e de não provocar a do-
ença na outra pessoa. Aqui, o
preservativo não somente é
aconselhável como poderá ser
eticamente obrigatório”.

As reaccións contra o bispo
non procederon tanto dos sec-
tores oficiais da Igrexa como de
círculos en sintonía co actual
papado. A cúpula católica non
cargou directamente contra Ilí-
dio Leandro, mentres outros
grupos de base manifestáronse
a prol do bispo.

MATIZOU AS PALBRAS DO PAPA. Na
mensaxe episcopal Ilídio Lean-
dro tamén argumentou que
“como doutrina, como ideal,
como princípio de dignidade,
defesa e promoção da vida hu-
mana, o Papa não pode dizer
outra coisa” que defender a
castidade porque “o Papa não

cede a tentações de simpatia,
facilitismo ou conveniência!”,
de modo que cualificou de “es-

GALIZA.9.

principal vítima do contaxio.
Días despois da súa pasto-

ral, o bispo volvía a defender as
mulleres manifestándose a
prol do divorcio. Leandro ex-
plicou que xa apoiou a anula-
ción de seis casamentos por
producirse violencia no seo da
parella, circunstancia que só
sofren as mulleres, xa que non
se dan casos de agresións de
mulleres contra os homes den-
tro do matrimonio. Igual-
mente, o prelado xa se mani-
festara a favor da interrupción
do embarazo. “Ninguém vai
para o aborto por vontade pró-
pria ou por leviandade”, lem-
brou en xaneiro de 2007, ade-
mais de asegurar que a muller
“é uma vítima da sociedade e
não alguém que promove a
prática do aborto”.�

cándalo farisaico” as críticas
contra Bento XVI. Neste sen-
tido, reclamou ser quen de “in-
terpretar as diferenças entre
valores e princípios gerais, por
um lado e situações concretas
e pessoais, por outro”.

A pesar de defender o Papa, o
bispo de Viseu admite un des-
fase na Igrexa católica e afirmou
que “no século XXI eu gostaria, e
da minha parte farei tudo, para
que a Igreja esteja também ac-
tualizada em ordem à relação
com a pessoa humana e com a
sociedade humana também à
medida do século XXI”.

Alén da sutileza de defender
dúas mensaxes aparente-
mente contraditorias, Ilídio Le-
andro daba un paso na defensa
das mulleres, o colectivo máis
afectado pola Sida, que é a
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LOA
DO ELIXIDO

Manuel Cidrás

D igno dun Cantar de Xesta
que faga perdurábel o seu

sorriso. É belo, é alto, é moreno.
Tamén inmensamente pode-
roso na súa fráxil aparencia. Por
Londres entrou, por fin, o Agar-
dado, portador da esperanza,
augur da felicidade, entre o
arroubo de homes e mulleres
de súpeto envellecidos, a vella
Europa máis vella na súa pre-
senza, burgueses e burguesas
que na fiestra son. Apolo Negro.
Nin feo nin católico nin senti-
mental. Non pasado: futuro.
Non idiota: intelixente. Neto de
escravos, convidado de raíñas,
o Desexado. Recíbeno coros e
danzas de gobernantes rendi-
dos ao seu encanto, aurresku
da patria globalizada. Todos
queren consagrar o instante,
todas inmortalizar o momento
nunha fotografía ao seu carón.
Pero el non é merecente dunha
fotografía: é digno dun Cantar
de Xesta que faga perdurábel o
seu sorriso.

Ben ouviredes o que dicía.
Escoita: vén escoitar. Non
mandar: escoitar. E o seu so-
rriso cativa cando escoita. Al-
bricias. Nuncio dunha nova
era na que non vai mandar
senón escoitar para decidir
entre todos. Preséntase como
un máis, coma un de nós
sendo como é o Elixido. Pro-
clama o fenecemento da era
da vontade unilateral do Im-
perio e da destrución asegu-
rada, o tempo do seu antece-
sor, homo antecesor, sorriso
idiota, tempo de Atapuerca.
Non futuro: pasado.

O futuro é o equilibrio dos
Grandes Territorios. A mañá
que trae a luz do seu sorriso é a
nova Pentarquía: os EE UU da
boa nova, a Unión Europea se
calla, a China en cada recun-
cho, Rusia renacida e talvez
Brasil en representación das
grandes chairas emerxentes.
Ai dos pequenos!�

’’

’’Preséntase como
un máis, como un
de nós, sendo
como é
o Elixido”

O bispo solidario coas mulleres
Polémica en
Portugal despois
de que o prelado
da diocese de Viseu
apoiase o divorcio
e o preservativo

Ilídio Leandro [no centro] oficiando unha misa.

Nado en Santo Pedro do Sul en
1950 e ordenado sacerdote en
1973, Ilídio Pinto Leandro era
párroco na mesma diocese de
Viseu cando foi nomeado
bispo en xullo de 2006. Crego
con formación teolóxica, parti-
cipaba activamente en move-
mentos eclesiais como Acción
Católica e destacábase pola
súa preocupación pola moci-
dade. Un perfil baixo para un
candidato a bispo que non
molestase no Vaticano.

Mais o novo bispo non tar-

dou moito en mostrar unha
posición en aparencia polé-
mica sobre algúns dogmas da
Igrexa. En xaneiro de 2007
pronunciouse a prol da des-
penalización do aborto.
“Sem contradição nenhuma
votaria sim” a prol do aborto,
afirmou nunha conferencia.
O 11 de febreiro de 2007 pro-
duciuse un referendo de des-
penalización do aborto en
Portugal e nesa consulta Ilí-
dio Leandro votou non,mati-
zando que o fixo porque non

apoia a liberalización da inte-
rrupción do embarazo, se-
nón que non se penalice as
mulleres.

Aquel apoio matizado ao
aborto motivou unha polé-
mica en Portugal e o bispo
adiantou que a Igrexa non es-
taba á altura dos tempos. Ta-
mén se comprometeu a axu-
dar nos “casos e as situações
que eu considero também que
são, muitos deles, atentatórios
da dignidade humana, seja de
crianças, seja de adultos”.�

Baixo perfil antes de ser nomeado

’’O preservativo não somente
é aconselhável; poderá ser
eticamente obrigatório”

’’Ninguém vai para o aborto
por vontade própria ou por
leviandade (...), a mulher
é uma vítima da sociedade
e não alguém que promove
a prática do aborto”
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to para os animais para cando
veña o verán”. Non difiere desta
opinión o rexedor de Lobios,
Xosé Lamela: “cando comen-
zou a arder o parque do Geres
na zona máis alta, paseando
polo lugar miraba con asombro
coma os veciños non se inmu-
taban ante o lume, aínda que
estivese preto das casas. Teño
claro que son gandeiros tratan-
do de buscar novos pastos”. 

Estes dous concellos sufriron
especialmente a embestida do
lume en monte baixo a media-
dos de marzo. En Grou, concello
de Lobios, temeron que as lapas
levasen por diante algunha casa. 

Aínda que o lume afectou se-
riamente a parte portuguesa do
Parque Natural do Geres, a ac-
tuación conxunta evitou que
traspasase o río Home e se ache-
gase á zona galega, vital an-

Alberte Rivero
A provincia de Ourense sopor-
tou máis do sesenta por cento
dos lumes de toda Galiza e, es-
pecialmente, concentrado en
catro zonas, O Macizo Central,
O Bolo, e A Raia (tanto no Val
de Monterrei coma na Baixa
Limia), curiosamente lugares
onde abunda o gando mos-
trenco. Alcaldes e veciños des-
tes lugares vencellan de ma-
neira directa a voráxine incen-
diaria coa busqueda de pasti-
zais para os gandeiros.

O alcalde de Calvos de Ran-
dín, Aquilino Valencia teno cla-
ro: “un día tras outro tivemos
que parar o lume que viña de
Portugal, eran os gandeiros que
pastan aos dous lados da fron-
teira e que buscan máis alimen- >>>

O tempo seco de mediados de marzo
trouxo consigo un aumento de lumes
forestais, nalgunhas zonas concretas:
lugares onde abunda o gando

Prender lume para gañar pasto

INCENDIOS FORESTAIS

SPIDERMAN
Rosa Aneiros

Un bombeiro tailandés
vestiuse de Spiderman

para conseguir que un neno
autista de oito anos abando-
nase o balcón da escola dende
o que parecía que ía saltar. O
rapaz, empoleirado nun ter-
ceiro andar non lles facía caso
ás indicacións dos seus mes-
tres pero zorregouse aos bra-
zos do superheroe en canto o
viu. A pequena vulcanoctopus
hydrothermalis abre os olli-
ños. Que significa autista?, in-
quire Alba. A Federación Au-
tismo Galicia cóntanos que o
autismo “é un trastorno do
desenvolvemento causado
por unha disfunción do Siste-
ma Nervioso Central que per-
siste toda a vida”. Matizan que
é unha síndrome, non unha
enfermidade, e dá lugar a dife-
rentes graos de alteracións na
linguaxe, a comunicación, as
competencias sociais e a ima-
xinación. Con frecuencia –en-
gaden– estes síntomas acom-
páñanse de comportamentos
non socialmente correctos,
como actividades de carácter
repetitivo e estereotipado,
movementos de balanceo ou
obsesións insólitas cara a cer-
tas cousas. O 2 de abril foi de-
clarado polas Nacións Unidas
o día mundial de conciencia-
ción sobre o autismo, síndro-
me que pode chegar a padecer
un de cada 500 nenos e nenas
en Galicia. Precisamente, Al-
ba, ese mesmo día conmemó-
rase o Día do Libro Infantil
cunha mensaxe que este ano
escribiu o autor exipcio Hani
D. El-Masri. Comeza así: “Eu
son o mundo e o mundo son
eu porque a través dos meus
libros podo ser o que queira”.
O que queiras?, di Alba. Claro,
o que queira, o que imaxine.
Tamén Spiderman?, insiste.
Claro. Entón o neno tailandés
non estaba tan trabucado,
non actuou de xeito tan anor-
mal. Comportouse como o
que é, un neno. �

’’

Un de cada 500 nenos
ou nenas de Galiza

pode chegar
a desenvolver
autismo”

’’

No concello de Bande, unha queima autorizada derivou nun incendio que afectou a unha ampla zona do Monte Grande [na fotografía].

Vacas cachenas preto da raia.

’’Sendeiristas que cubrían
a rota entre A Portela
e Pitoes de Junas
observaron coma un home
dacabalo ía esparexendo
lume por toda unha ampla
zona de monte baixo”

’’Unha considerábel zona
de matogueira quedou
sumida en cinsas; seguro
que as chuvias de abril
traerán herba para o verán”
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te a fronte do incendio de
máis de doce quilómetros.

“Estivemos toda a fin de se-
mana coordinándonos, no lu-
gar, coas autoridades lusas pa-
ra evitar que se achegase á zo-
na de aquí. A verdade –di La-
mela– é que o traballo de día e
noite deu os seus froitos”. 

MOI DANADO O PARQUE DO GERES. A
zona portuguesa do parque
quedou seriamente danada,
especialmente o corazón do
mesmo, na zona da Albergue-
ría, onde arderon centos de
hectáreas. 

A serra do Pisco, entre os
concellos de Calvos de Randín e
a camara portuguesa de Monta-
legre, tamén sufriu os avates do
lume. Sendeiristas que cubrían,
o sabado 14 de marzo, a rota en-
tre A Portela e Pitões de Junas
observaron sorprendidos coma
un home montado a cabalo ía
esparexendo lume por toda por
unha ampla zona de monte bai-
xo e impunemente rematou a
súa faena. O obxetivo estaba
conseguido: unha ampla zona
de matorral quedou sumida a
cinsas. Seguro que as chuvias
que han vir no mes de abril trae-
rán herba para o verán. 

As autoridades portuguesas
abriron investigacións a través
da Policia Judiciária para aclarar
se existe algunha trama organi-
zada tras a intensidade incen-
diaria xusto na raia con Galiza. 

En Ourense, o venres trece
de marzo, contabilizáronse de-
zasete conatos de lume, case a
totalidade intencionados. No
concello de Bande, unha quei-
ma autorizada derivou nun in-
cendio que afectou a unha am-
pla zona do coñecido coma
Monte Grande. Dous días preci-
saron o servizos de incendios
para extinguir o lume. Quince
días despois, a pesar das xeadas
de primeira hora e das tempera-
turas por baixo de cero, aínda
fumega o monte. Nos días pos-
teriores leváronse a cabo traba-
llos de prevención coa constru-
ción de devasas xusto a carón da
masa arbórea.�
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sto

María Xosé Queizán

As raíñas non deben ser to-
cadas, e menos por outra

muller. Así, o saúdo clásico de-
be consistir nunha inclinación
que, na submisión feminina,
chega a unha reverencia axe-
onllada. Desde a caída do Anti-
go Réxime este rito quedou ob-
soleto. En primeiro e venturo-
so lugar, pola desaparición das
raíñas. Quedan restos. Naque-
les países nos que permanecen
estas ruinosas políticas, abso-
lutamente anacrónicas no
mundo actual, as mulleres que
se instruíron en democracia e
saúdan a raíña en nome pro-
pio, e non como esposas de,
danlle a man como a outro ho-
me. A man, non un bico!, como
acostuman entre mulleres. Pe-
ro, xa sabemos, Inglaterra é di-
ferente. A raíña conserva in-
maculadas as rancias tradi-
cións. Ata que chegaron os
Obama e trataron a raíña coa
cortesía con que tratan o resto
dos mortais. Conmoción! To-
can a raíña e ademais con cor-
pos negros! Ha,ha. Estas cou-
sas alégranme a vida. Quen lle
ía dicir a esa señora, que viría
unha parella descendente de
escravos a tocala! Quen nos ía
dicir a nós, que vivimos con in-
dignación moral o racismo,
que en poucos anos un negro
sería o presidente do mundo, e
non só iso, senón a persoa
máis valorada e escoitada na
globalización actual! Hai uns
200 anos que resoou en Europa
unha tuba que estendeu unha
palabra marabillosa: Igualda-
de, a fonte da democracia. A
idea chegou a América, o mes-
mo que chegou a masa escrava
de África, e gañoulle a batalla ao
Ku Klus Klan. Tanto é así, que
agora, unha negra e un negro,
rehabilitados, veñen “tocar”
unha das escasas representan-
tes do antigo réxime despótico,
da Desigualdade. Isto chámase
xustiza histórica.�

PROTOCOLOS
’’

’’Conmoción! 
Tocan a raíña
e ademais
con corpos
negros! Ha,ha”

Existe a posibilidade de pro-
vocar lumes controlados para
convertir en pastizal monte
baixo. O camiño a seguir é so-
licitar permiso ao distrito per-
tinente (dos dezanove exis-
tentes en Galiza). A consella-
ría facilita medios antiincen-
dios para evitar a propaga-
ción do lume e o seu control.
A maiores, as queimas son re-
alizadas por personal cualifi-
cado. Non embargante, na úl-
tima quincena de marzo, da-
do o risco de espallamento
dos lumes, foron contadas as
autorizacións dadas. 

A xunta rectora dos propie-
tarios de montes en manco-
mún da parroquia de Toiríz,
no concello de Ferreira de
Pantón, solicitaron e insistiron
na necesidade de facer quei-
mas para crear cortalumes
que preservasen unha masa
forestal de máis de duascentas
vintecinco hectáreas. A pasa-
da semana realizáronse dúas
actuacións deste tipo: un total
de oito hectáreas que recon-
vertirán os toxos e as mimosas
en terreo útil.

Para evitar a propagación
do lume fóra do terreo delimi-
tado, participou unha brigada
e dous coches motobomba
achegados polo servizo de
antiincendios da Xunta. Dase
a circunstancia de que esta
zona ardida pertence á co-
munidade de propietarios, o
que lles permitiu, a maiores,
alugar o terreo e outras no-
venta hectáreas limítrofes a
un gandeiro, que abonará
quince mil euros anuais. 

Non é o único beneficio
que obterán os veciños, xa que
a zona ardida actúa coma de-
vasa na importante masa de
piñeiros existentes na zona.
Segundo a presidenta dos pro-
pietarios, Vitoria García, era
necesaria. “Temos duascentas
cincuenta hectáreas de piñei-
ros próximos á corta, agora
limpamos todo arredor con
esta queima e incluso  limpa-
mos dentro do piñeiral. Son
moitos cartos os que vale, ven-
deremos o ano que vén un ro-
dal dunhas vinte hectáreas e
esperamos obter uns cinco-
centos mil euros”, que serán
para os oitenta propietarios. 

A parroquia de Toiríz é
eminentemente agrícola, ca-

se unha illa traballada nas te-
rras de Lemos. Nótase no
abundante gando vacún e
bovino visíbel en toda a zona
e especialmente nos campos
que circundan esta impor-
tante masa forestal. 

A maiores desta queima
preventiva, existen amplas zo-
nas de campo arredor do pi-
ñeiral. Sete gandeiros do lugar
traballan de maneira conxunta
preto de cento dez hectáreas
que lles facilitan herba e serven
de cortalumes. Segundo Ma-
nuel Fernández, gandeiro do
lugar e alugador do terreo, as
queimas controladas evitan
dores de cabeza,  coincide na
necesidade dos pastizais pero
non nos métodos que, segun-
do el, empregan outros gan-
deiros para chegar a obter esta
rendabilidade. “Iso si, é com-

plicado conseguir o permiso,
hai que rogar moito, pero des-
pois veñen eles (refírese aos
operarios da Consellaría) e en-
cárganse de todo e nós non te-
mos que molestarnos en nada.
Algunha vez téñense visto ben
apurados para controlar o lu-
me, a pesar de que eles saben
de que vai o tema, canto máis
non teríamos nós problemas”.

Dase a casualidade que os
dous días que houbo lume
provocado, o último o pasado
mércores 1 de abril, moitos
veciños das parroquias próxi-
mas alarmáronse crendo que
o incendio comenzaba a de-
bastar a masa arbórea. Entre
os sorprendidos, non se ato-
paba o alcalde da localidade
que estaba avisado. Igual que
cando se produce un incen-
dio, Medio Rural avisa, me-
diante chamada telefónica, o
máximo rexedor local.

Tamén na Baixa Limia, no
concello de Lobeira, realizá-
ronse queimas controladas
previa autorización. A sorpre-
sa para os veciños que acede-
ron a esta modalidade foi que,
xusto a carón do lugar previs-
to, conatos de lume intencio-
nados desbordaron nalgún
caso a intención inicial da su-
perficie a queimar.�

Praderíos en Toiriz (Ferreira de Pantón).

Toiríz, exemplo de queimas controladas

’’É complicado conseguir
o permiso, pero despois
veñen os operarios
da Consellaría e encárganse
de todo” 

Manuel Fernández]
Gandeiro.

>>>
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Xan Carballa
A semana de gloria internacional
de Zapatero tropezou na mesma
hora que se reunía con Obama
en Chequia. Despois das reu-
nións en Chile, Londres, Che-
quia e Istambul, o presidente es-
pañol cabalgaba na onda do re-
coñecemento internacional,
máis necesario que nunca ante
unha crise económica de di-
mensións planetarias que sem-
pre fan máis levadeiro o grolo do
aumento do paro, que podería
chegar en 2010, segundo previ-
sións do Banco de España, a un
pico de case 4 millóns de perso-
as, o 20% da poboación activa.

Ao peche desta edición o pre-
sidente aínda non confirmou os
titulares a cinco columnas que
deron os medios, e o goberno
segue en funcións, aínda que
con caducidade coñecida á es-
pera de redondearse as medi-
das, que tamén podería impli-
car mudanzas no propio PSOE,
ao tomar novas responsabilida-
des o presidente do partido Ma-
nuel Chaves e o visecretario xe-
ral, Xosé Blanco.

A idea central dos cambios,
anunciados pero non confir-
mados, afectarían tamén ao en-
tramado ministerial, que posi-
blemente se simplifique pola
vía de fusións ministeriais (cí-
tanse Administracións Públi-
cas, Cultura, Vivenda e mesmo
Igualdade), unha opción que se
vende moi ben como diminun-
ción burocrática pero que trae
aparellado un tempo de acopla-
mento que lles rebaixa a efica-
cia. En todo caso a novidade
principal estaría no nomea-
mento de tres vicepresidencias:
manteríase Teresa Fernández
de la Vega, entraría Helena Sal-

gado en substitución de Pedro
Solbes en Economía e Manuel
Chaves sería encargado de
asuntos territoriais, xusto na
hora crítica de resolver o finan-
ciamento autonómico.

A outra novidade anunciada é
a substitución de Xosé  Blanco
por Magdalena Álvarez no críti-
co Ministerio de Fomento. A en-
trada deste lugués de 46 anos no

gabinete semella a culminación
dunha carreira común co presi-
dente do goberno, a quen ade-
mais da amistade úneos ter che-
gado formando un tándem á di-
rección do PSOE e á primeira vi-
toria electoral socialista, ambas
as dúas contra todos os prog-
nósticos. Fomento estaría cha-
mado a ser, non xa o grande mi-
nisterio investidor que xa é, se-
nón que o seu protagonismo na
actual crise económica sería
fundamental polo papel de ti-
rón económico que vai ter nece-
sariamente nos próximos anos
o sector público.

CONTROL DOS CAMBIOS . Zapatero
deixou caír en Turquía que ao
mellor non se acertaba nas qui-

nielas. Fose para manter a in-
certidume ou para confirmar
que os cambios só os fai el, o
PSOE pechou todas as canles
informativas e ninguén quere
aparecer protagonizando a si-
tuación. Tamén cabe a hipótese
contraria, e que a filtración fose
tamén medida para que o pre-
sidente redondee a crise de go-
berno con novas mudanzas. En
todo caso tratábase de que a
axenda política estivese baixo o
control da Moncloa, algo que se
logra plenamento despois dun
momento de fulgor efémero de
Raxoi, que segue sen resolver o
problema interno desatado po-
la operación Gurtel, que atena-
za ao partido mentres Luís Bár-
cenas segue de tesoureiro.�

Crise de goberno para tapar a vía
de auga da crise económica
A novidade
principal estaría
no nomeamento
de tres vice
presidencias

’’Fomento está chamado 
a ser o gran ministerio
do investimento público
na actual crise económica”

CAMBIO MINISTERIAL

O PP supera o PSOE por 1,5 pun-
tos. A última sondaxe de intención

de voto reflicte un envorco electoral

. Trátase da segunda vez que o PP

logra adiantar aoPSOE desde marzo

do 2008, aínda que agora o fai case

polo dobre. A enquisa tamén desta-

ca a mellora de IU, que se coloca en

terceira posición e adianta a UPyD, e

a recuperación de CiU. �

Xesús Veiga

S e toman corpo legal os
adiantos mediáticos que

prognostican un cambio de
caras no Consello de Minis-
tros, José Luis Rodríguez Zapa-
tero incumprirá aquela vella
máxima que aconsellaba non
facer mudanzas en tempos de
treboada.

A crise que Zapatero des-
prezou e botou pola fiestra en
marzo do 2008 entrou despois
pola porta, estragou as cifras de
desemprego e semella que vai
ficar con nós mais tempo do
que desexariamos. O presiden-
te do goberno necesitaba facer
algo para tratar de neutralizar a
crecente sensación de parálise
e impotencia que percorre un-
ha boa parte dos sectores so-
ciais que lle deron apoio elec-
toral. Só tiña dúas opcións: ou
ben aplicaba un catálogo de
novas ideas e políticas contra a
desfeita económica ou ben
acometía un cambio de perso-
as no equipo gobernante. Co-
mo as ideas orixinais escasean
mesmo na Administración de
Barack Obama e, ademais, Za-
patero sempre foi mais conser-
vador en materia económica
que noutras facianas do seu la-
bor, a solución estaba servida:
facer xogar as figuras que esta-
ban agardando na reserva acti-
va e comprometer todo o
PSOE na loita por evitar unha
derrota nas xerais do 2012.

A presenza de Manuel Cha-
ves e Xosé Blanco no goberno e
o anuncio de que Felipe Gon-
zález vai ter un papel destaca-
do na campaña das eleccións
europeas confirma que todo o
patrimonio partidario vai ser
mobilizado nunha operación
de alto risco: recuperar o alen-
to dun goberno moribundo.
Aínda que non consigan o seu
obxectivo, hai que recoñecer
que o PSOE ten unha gran ca-
pacidade para conseguir a má-
xima complicidade interna na
administración eficiente dos
seus recursos humanos. �

PERSOAS
E NON IDEAS

’’

’’Zapatero quere facer
xogar as figuras do PSOE

que permanecían
na reserva activa”

José L. Rodríguez Zapatero [á esquerda] con Barack Obama esta semana en Praga.     JIM YOUNG/REUTERS
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César Lorenzo Gil

As enquisas que se manexan en
Euskadi afirman que o 90 por
cento dos votantes prefire, por
riba de calquera outra solución
política, un pacto entre PNV e
PSE. Moitos, loxicamente, están
nas fileiras socialistas. Algúns na
dirixencia do PSE.

O presidente do Senado, Ja-
vier Rojo, manifestouse en moi-
tas ocasións, e desde hai anos, a
favor da transversalidade. Des-
de as eleccións do 1 de marzo
mantén silencio pero dá a en-
tender en canto pode que non
lle parece axeitada a maneira
que Patxi López escolleu para
converterse en presidente.

Case todos os outros críticos
tamén están en Madrid. O por-
tavoz do PSOE no Congreso dos
Deputados, Ramón Jáuregui,
que foi vicelehendakari nos
tempos de José Antonio Ardan-
za, recoñeceu publicamente es-
tar “preocupado” pola relación
do seu partido cos popularese
en privado séntese “alleo” ás
decisións dos seus compañei-
ros vascos hoxe en día.

Outro que non está nada
conforme co acordo en Vitoria é
o deputado en Madrid Eduardo
Madina. “Permanece en silen-
cio pero non é nada amigo do
PP”, comenta o xornalista de Ra-
dio Euskadi e colaborador de A

Nosa TerraDani Álvarez. “É un-
ha figura emerxente do socialis-
mo en Euskadi, chamado a loi-
tar polo liderado se López fraca-
sa, moi próximo a José Luis Ro-
dríguez Zapatero e decepciona-
do coa perda de 115.000 votos
do seu partido entre as xerais do
2008 e as autonómicas do
2009”.

Alén destes tres políticos fa-
vorábeis ao entendemento co
PNV, outra figura socialista é crí-

tica co pacto co PP. O alcalde de
Donosti, Odón Elorza, era parti-
dario de crear unha maioría al-
ternativa ao PNV pero fincándo-
se en Aralar e Ezker Batua, cos
que goberna no Concello.

A ARAÑEIRA DAS CESIÓNS. “No rexei-
tamento ao PP non se debe falar
nin de sectores ideolóxicos nin
territoriais”, subliña Álvarez. “O
problema de fondo é a o abis-
mo político que hai cos popula-

res”. López é consciente do in-
comodo e por iso ordenou que
haxa silencio absoluto. Só po-
den falar Rodolfo Ares e as dúas
principais figuras deste mo-
mento no PSE, o negociador do
pacto –que antes negociara con
Batasuna– Jesús Eguiguren, e o
portavoz socialista no parla-
mento de Vitoria, José Antonio
Pastor. Cada un deu unha en-
trevista o 5 de abril, a El País e a
Gara,respectivamente.

Pero Pastor admite en priva-
do que a negociación foi vanta-
xosa de máis para os populares.
Os socialistas pasaron de negar-
se a compartir cargos a admitir
un presidente do parlamento do
PP pero bilingüe e finalmente a
escoller a Arantza Quiroga, do
Opus Dei e monolingüe castelá.
Tamén perdeu a iniciativa na
negociación da reforma do ensi-
no e dos medios públicos –un 10
por cento do pacto fala deles.
Non en van, os socialistas tentan
esforzarse en negar calesquera
acusacións sobre unha posíbel
persecución do éuscaro.�

ANOSATERRA
9-15 DE ABRIL DE 2009

Os socialistas vascos
que non querían pactar co PP

NOVA ETAPA POLÍTICA EN EUSKADI

Agnès Marquès

Hai que ver a que se or-
ganizou para a primei-

ra visita do novo presidente
estadounidense a Europa.
Londres, Estrasburgo, Pra-
ga... todo dunha tirada. Pa-
rece que non vaia volver
nunca máis, que se tivesen
que comprimir as citas do G-
20, a OTAN e a UE para que
Mister Obama saíses en to-
das as fotos. Vaia semaniña!
Na foto coa monarquía in-
glesa, co matrimonio Sar-
kozy, cruzando dóciles olla-
das con José Luis Rodríguez
Zapatero... Mais sen dúbida
ningunha, se hai unha foto
que non caerá facilmente no
esquecemento é aquela na
que saen Barack Obama e
Dimitri Medvedev baixo o
abrazo de Silvio Berlusconi,
cal trío caveira nunha noite
de xolda. Coa que está a ca-
er! Pero non ían reformar o
sistema capitalista e as bases
do sistema financeiro que
nos fai temer por se tempos
pasados foron sempre me-
llores? Ben, non sempre o
foron. Non imaxino a Harry
Truman e Iosif Stalin sorrin-
tes baixo o mesmo flash. Po-
lo menos hoxe hai aparente
bo ambiente. En calquera
caso, o colegueo e a simpáti-
ca falta de ortodoxia non
penso que alienten o contri-
buínte a crer que as inxec-
cións, medidas e regula-
cións que se prometen vaian
darnos un pouco de osíxeno
ante o arroio de parados e a
seca de crédito.

E mentres un poida pen-
sar que o mundo enteiro es-
taba en Europa, Hugo Chá-
vez e Mahmud Ahmadi-
neiad tamén se fotografan
xuntos en Irán e crean –non
consigo restarlle ironía– o G-
2. Un novo grupo que debe
alumar –din– moitos pobos,
recordándolles aos que bi-
can por onde pasa Mister
Obama que medio mundo
segue pendurado ao outro
lado da liña do ben que in-
ventou George Bush. �

MISTER OBAMA
’’

’’Parece que  
Obama non 
vaia volver 
a Europa 
nunca”

Catro eléctricas sancionadas por Competencia.Unión Fenosa, Iberdrola,

Endesa e Viesgo foron multadas pola Comisión Nacional da Competencia

por “abusar da súa posición de dominio” por se negaren a daren datos sobre

clientes a unha quinta comercializadora de electricidade, Céntrica. As san-

cións suman en total 35,8 millóns de euros e varias das compañías xa anun-

ciaron un recurso diante da Audiencia Nacional.� SO
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Javier Rojo, Ramón
Jáuregui, Eduardo
Madina e Odón Elorza,
todos eles primeiras
figuras do socialismo
vasco, ven con ollos
críticos a ‘lúa de mel’
entre o PSE e o PP
días antes da toma
de posesión
de Patxi López
como lehendakari

O presidente do Senado, Javier Rojo [á esquerda] e o senador do PNV Iñaki Anasagasti. Eduardo Madina, depu-

tado do PSE en Madrid [arriba] e Ramón Jáuregui [abaixo], portavoz socialista no Congreso dos Deputados.

Canto durará o goberno?
O PSE considera que as ce-
sións rematarán no momen-
to da investidura. A derradei-
ra “mercé” sería a Deputa-
ción de Álava. López quere
abrir dúas fendas nos próxi-
mos dous anos. Por unha
banda, obrigar o PNV a unha
fonda renovación interna
que culmine co relevo de
Juan José Ibarretxe e a escolla
doutra figura coa que ter a

opción de pactar no futuro.
A outra fenda quere abrila na
esquerda abertzale. No seo
socialista consideran factíbel
amparar a Arnaldo Otegi no
seu tirapuxa por conseguir
un claro paso da ETA cara ao
final da violencia antes do
2011. Pensan os socialistas
que ese logro rachará de vez
a “maioría natural” peneu-
vista. �
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Moncho Iglesias Míguez
analista do IGADI (www.igadi.org)

A formación do 32º goberno is-
raelí resalta polo alto número
de ministros, o maior nos 60
anos de historia do país, e as crí-
ticas xurdidas ao redor destas
eleccións e as súas repercusións
no exterior. Así, pouco máis
dunha semana despois da for-
mación do goberno, a maior
parte da poboación israelí mós-
trase insatisfeita coas decisións
tomadas, que a saínte ministra
de Asuntos Exteriores, Tzipi Liv-
ni, cualifica de desastrosas, pos-
to que o excesivo número de
cargos ministeriais “están a car-
go de nada”.

O novo goberno israelí, enca-
bezado por unha coalición for-
mada por 74 dos 120 asentos
que ocupan o Knesset –o parla-
mento– ten como principais de-
safíos dous temas: a defensa e a
revitalización da empobrecida
economía do país. Para o pri-
meiro caso, Ehud Barak será o
encargado de buscar unha solu-
ción pacífica, amais de presen-
tarlle ao exterior un trazo menos
belixerante dunha coalición na
que Avigdor Lieberman, minis-
tro de Asuntos Exteriores, apun-
tou que “aqueles que queren a
paz deberían prepararse para a
guerra e ser fortes”.

UN VETERANO PRIMEIRO MINISTRO. O
primeiro ministro, Beniamin
Netaniahu, forma xa parte da
historia política israelí, igual que
moitos dos seus aliados: Barak,
quen instigou as últimas gue-
rras do Líbano no 2006 e Gaza
nos últimos meses, ou Lieber-
man, coñecido polos seus ata-
ques xenófobos contra a pobo-
ación árabe. Netaniahu repite
como primeiro ministro, posto
que xa ocupara entre 1996 e

1999, período durante o cal
aprobara a construción e ex-
pansión de asentamentos e es-
tradas de uso exclusivo para is-
raelís. Pero Netaniahu non che-
gou a rematar o seu mandato,
que pasou a mans de Ehud Ba-
rak, o líder laborista que, inter-
nacionalmente, era visto como
un mellor aliado coa paz. Con
todo, o discurso de Barak, que
apoiaba unha paz segura, pro-
metía non dividir Xerusalén,
non regresar ás fronteiras do
1967 e manter a soberanía dos
asentamentos de Cisxordania.
Dous anos foron suficientes pa-

ra provocar un novo cambio de
poder, liderado por Ariel Sha-
ron, e do que volveu formar par-
te Netaniahu, primeiro como
ministro de Exteriores, e como
ministro de Finanzas despois,
at que abandonou debido á súa
oposición ao plan de desocupa-
ción de Gaza.

LIEBERMAN, EN ASCENSO. O feito de
que Lieberman, partidario dos
asentamentos en Cisxordania
–el mesmo vive nun–,  apoiase
nos últimos anos posturas co-
mo transferir os habitantes ára-
bes de Israel, argumentando

que este traspaso non supón
ningún tipo de idea antidemo-
crática, ou o subministro de au-
tobuses gratuítos para afogar os
prisioneiros palestinos no Mar
Morto, só acelera o medo e as
tensións en Israel e nas súas
fronteiras. As últimas declara-
cións de Lieberman, rexeitando
as concesións dos gobernos
que o preceden, incluíndo o
abandono do proceso de Aná-
polis, e o silencio de Netaniahu
presaxian unha saída complica-
da cara á solución do conflito
palestino-israelí. 

As opinións de Lieberman,
sospeitoso de branqueo de car-
tos e fraude, non pasaron desa-
percibidas para a comunidade
internacional; así, dende a UE
advertiuse que haberá severas
consecuencias se o novo gober-
no en coalición non se compro-
mete a traballar pola consecu-
ción de dous Estados: Israel e
Palestina. Dende as veciñas Si-
ria e Exipto, os gobernos criti-
can a elección de Lieberman, a
quen consideran atranco para a
paz e para as relacións interna-
cionais. Mentres, en Palestina
obsérvase con escepticismo o
cambio que, para Hamás, non é
máis ca a mostra do racismo xe-
ral na sociedade israelí. Por isto,
igual que o goberno israelí pui-
do ser o principal beneficiado
da vitoria de Hamás nas elec-
cións parlamentarias de 2006,
xa que permitía probar acusa-
cións contra todo o pobo pales-
tino, representado pola facción
islámica; Hamás pode ser o ga-
ñador destas eleccións israelís,
demostrando a falta de interese
destes últimos no proceso de
paz e a inutilidade das diferen-
tes negociacións.

ELECCIÓNS ANTICIPADAS. No caso da
poboación civil, a israelí apare-
ce xa dividida, o que facilmente
serve para prognosticar unhas
novas eleccións anticipadas
nos próximos anos. No lado pa-
lestino, a diferenza entre un go-
berno denominado de dereitas,
centro ou esquerdas non supón
un gran cambio, posto que sím-
bolos como soldados, tanques,
puntos fronteirizos, ordes de
confiscación e outras barreiras
perpetúanse, moldeándose se-
gundo os intereses dos diferen-
tes dirixentes.�

A radicalización do
novo gabinete
Netaniahu converte
todo o pobo israelí
en responsábel dos
abusos que os seus
ministros cometan
sobre os palestinos

O presidente de Israel, Shimon Peres, no centro, abaixo, con gravata azul, e o primeiro ministro, Beniamin Netaniahu
[ao seu carón] posan con parte do gabinete ministerial. BAZ RATNER / REUTERS

’’A  UE non se fía de Lieberman 
e esixe que se camiñe
cara aos dous Estados”

Gaña Hamas
co novo goberno israelí?

’’Para Hamas, esta  coalición
maioritaria non é máis
ca a mostra do racismo
imperante na sociedade
israelí”
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Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección

e a Análise Exterior (IPAEX) 

Se hai un claro gañador do cu-
mio do G-20, este foi o Fondo
Monetario Internacional (FMI).
A decisión de inxectar 1,1 bi-
llóns de dólares a través deste
órgano supón a resurrección
dun ente que hai escasos meses
murchaba por falta de clientes
que petasen na súa porta na de-
manda de financiamento.

Países en vías de desenvolve-
mento preferían recorrer á emi-
sión de bonos nacionais, antes
de aceptar as duras condicións
impostas polo FMI, que sempre
viñan acompañadas de recortes
na dimensión do Estado e nas
prestacións sociais e  laborais.

Criticado dende o Sur por ser
pouco democrático, no que as
decisións son froito da suma
ponderada do poder acumula-
do polos seus máximos accio-
nistas, que coinciden coas gran-

des potencias mundiais, onde os
EE UU posúen dereito de veto. 

Cega e xorda durante a xé-
nese e xestación da crise, pro-
vocou desconfianzas históricas

tanto nos movementos sociais
progresistas que  acusan o FMI
de inimigo das  políticas sociais.
Tampouco levanta  paixóns en-
tre os máis ultraliberais, que re-
negan de calquera xermolo de
goberno mundial. 

ROSTRO HUMANO. Presenta, agora
síntomas de humanización des-
concertantes. En Hungría deu o
seu visto e prace a incrementos
de déficit publico para non re-
ducir as prestacións por xubila-
ción. O pasado 10 de marzo en
Dar-es-Salaam, capital de Tan-
zania, o FMI solicitou dos de-
senvolvidos a condonación de
20 mil millóns de dólares para
evitar que 22 países  africanos se
precipiten na bancarrota por
falta de divisas.

Presidido polo ex-ministro
socialdemócrata francés Domi-
nique Strauss-Kahn, o organis-
mo, navega vento en popa im-
pulsado por aires preñados de
keynesianismo. Acepta medi-
das expansionistas de incre-
mentos espectaculares do gasto
público, bendí políticas de in-
cremento do déficit que até hai
pouco eran anatema para o
FMI. Os EE UU acumulan un
déficit fiscal do 12,5 % e do 8 %
por conta corrente.

A VINGANZA DOS “ESTAFADOS”. En
Londres, no G-20 confluíron as

vellas potencias coas emerxen-
tes. Propulsores do Consenso de
Washington con damnificados
das políticas do FMI, como Ar-
xentina. Xuntos deron pasos pa-
ra sanear e supervisar periodica-
mente o sistema financeiro, pa-
ra tapar os buracos negros dos
paraísos fiscais. A política tomou
as rédeas da economía para ata-
llar os excesos dun capitalismo
desbocado, pero nin deu pasos
cara a un novo modelo nin re-
fundou o capitalismo. Non se
trazaron os planos dunha nova
arquitectura económica

Pode que como afirma o pri-
meiro ministro británico, Gor-
don Brwn, o Consenso de Was-
hington estea enterrado, a pesar
das dos nostálxicos que aínda
pían pola súa vixencia, ou de
que países como Perú estean a
aplicar receitas que até agora
eran parte dunha biblia incon-
testábel. Posibelmente, unha
das faces do capitalismo máis
especulativo, máis liberal estea
enterrada momentaneamente. 

Está por ver a eficacia dun re-
forzado FMI, no que se deposita
a responsabilidade da recupe-
ración mundial. Se responde
mellor como motor da recupe-
ración que como freo da crise.
Se recupera a confianza de to-
dos os que perderon a fe nel, es-
pecialmente entre os países
menos desenvolvidos.�

O G-20 outorgoulle ao FMI o temón
da recuperación económica. O organismo
financeiro abandona as políticas neoliberais
e opta polo endebedamento,
o investimento público e a condonación
de parte da débeda externa

X.L. Franco Grande

Non se agardaba tanta una-
nimidade nesta xuntanza

da OTAN. É un éxito de Barack
Obama. Uns 5.000 homes máis
para reforzo dos 70.000 milita-
res estranxeiros que en Afganis-
tán hai. Dos primeiros, 3.000
serán destinados a asegurar as
eleccións presidenciais de
agosto. Din que só temporal-
mente. Xa veremos.

A pomposidade de Nicolas
Sarkozy debeu de engaiolar a
Obama. Dixo que en Afganis-
tán se xoga “unha parte da li-
berdade do mundo”, o que xa
parece unha frase de George
Bush. Dixo tamén que Francia
non renunciaba ás súas “con-
viccións”. ¿Democráticas? ¿Pro
atlánticas? ¿De sometemento
diante do imperio? El saberá.

Houbo moito incenso de
botafumeiro para Rusia, sen
dúbida para retomar en boas
condicións as conversas que se
prevé volvan comezar de novo
para a semana que vén, despois
dos incidentes con Xeorxia. Su-
bliñáronse os intereses co-
múns en materia de segurida-
de, na estabilización de Afga-
nistán, na loita contra o terro-
rismo, a droga e a piratería. 

José Luis Rodríguez Zapate-
ro, volvendo unha vez máis a
bailar entre o si e o non, decidiu
que, ao cabo, vai mandar un ba-
tallón e dar nove millóns de eu-
ros. Suponse que é a factura que
se ve obrigado a pagar despois
da trangalleira saída de Kosovo.
Pouco lle costa facer ese pago,
en comparanza co que lles vai
custar aos que teñan que ir a Af-
ganistán e ás súas familias.

A xuntanza foi unha festa,
pois. Obama conseguiu o que
quería, Sarkozy luciuse e os de-
mais dixeron amén si señor. E
Zapatero logrou a súa desexada
foto co emperador. Todos feli-
ces e contentos. Agás os afgáns.
Pero isto ¿que pode importar
tan pouca cousa diante dos tan
grandes intereses en xogo?�

LATEXOS

A OTAN ANÓVASE
’’

A xuntanza foi unha festa,
todos obtiveron
o que querían”

’’

O director do FMI, Dominique Strauss-Kahn, durante unha visita a un hospial en Dar-es-Salaam (Tanzania). REUTERS

’’Os EE UU acumulan
un déficit fiscal do 12,5
por cento e do 8 por cento
por conta corrente”

O FMI abandona
as receitas ultraliberais

’’O FMI resucita
só uns meses despois de
entrar nunha fonda crise
por falta de clientes”
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celebrada en Santo Domingo e
na que non se permitía a entra-
da aos xornalistas. Anderson
presenciou un duelo entre Chá-
vez e o presidente de Colombia,
Álvaro Uribe, que estivo a pi-
ques de rematar nun serio inci-
dente pero que o venezuelano
soubo desactivar, aínda que o
fixo despois de que el e outros
presidentes como Daniel Orte-
ga lle mostrasen as súas unllas.

Naqueles días, unha escala-
da armamentística comprome-
teu a seguridade da rexión por-
que Uribe mandou as súas tro-
pas penetrar no Ecuador para
perseguir as Forzas Armadas
Revolucionarias de Colombia,
FARC. No artigo, Lee Anderson
pon moito énfase no papel de
Hugo Chávez e a súa relación
coas FARC. Indica que Vene-
zuela financia a guerrilla, mais
non soluciona a contradición
de acusar tamén ás FARC de es-
taren implicadas no narcotráfi-
co. Se é así, para que precisan os
cartos venezuelanos?

NOVOS EIXES. En calquera caso, o
xornalista americano non ve a
Álvaro Uribe como alguén sobre
o que poida recaer a loita contra
o narcotráfico, actividade que
preocupa tanto nos Estados

Unidos que o Plan Colombia foi
o único que mantivo Bush na
rexión durante o seu mandado.
De Uribe, Anderson lembra súa
relación co falecido narco Pablo
Escobar, aínda que ao tempo lle
reprocha a Chávez a súa simpa-
tía polas FARC. Mais o nortea-
mericano non lle pregunta o por
que desa sintonía. Tampouco se
interroga sobre que lle pasaría a
Colombia se as FARC entregan
as armas e o país queda sen un
contrapunto que poida frear os
narcotraficantes.

De mesmo xeito, non ofrece
receitas o artigo de The New Yor-
ker, quizais porque os demócra-
tas aínda non maduraron as sú-
as ideas, mais albíscanse algúns
eixes da súa nova política exte-
rior: admitir que hai máis actores
na política internacional, aínda
que Estados Unidos reclamará
un papel determinante. Lee An-
derson vén a acusar a Venezuela
de practicar unha caste de diplo-
macia petroleira –tamén denun-
cia as nacionalizacións dos po-
zos– para aumentar o seu peso
na rexión. En consecuencia, trá-
tase de mellorar a relación con
Chávez para implicalo na pacifi-
cación de Colombia e para rou-
barlle parte da súa influencia en
Latinoamérica.�

tomar nota os demócratas, máis
decididos a construír unhas rela-
cións internacionais presididas
por unha especie de multilatera-
lismo asimétrico. Anderson non
emprega estes termos, pero
avanza ideas que teñen que ver
co mesmo concepto.

Para facer a súa reportaxe,
Jon Lee Anderson tivo acceso de
primeiro nivel a Hugo Chávez.
O presidente venezuelano che-
gou a colalo nunha reunión de
vinte líderes latinoamericanos

H. Vixande
“Un Chávez illado non é do no-
so interese”, confesoulle Bill Ri-
chardson ao xornalista nortea-
mericano Jon Lee Anderson. Ri-
chardson é unha das principais
figuras latinas do Partido Demó-
crata e ocupou brevemente o
ministerio de Comercio na ac-
tual Administración de Barack
Obama, até que tivo que dimitir
tras un escándalo con facenda.
Lee, pola súa banda, colabora
coa prestixiosa revista The New
Yorkere en xuño de 2008 publi-
cou un artigo nese medio que
parecía destinado a preparar os
liberais (sinónimo despectivo
de esquerdista nos EE UU) ante
un novo escenario na política
exterior de Obama, que coidará
máis o patio de atrás americano.

A extensa reportaxe de Jon
Lee Anderson céntrase na figura
do presidente venezolano, Hu-
go Chávez, herdeiro de Fidel
Castro, segundo indica o titular.
Evita cualificativos e insultos,
mais establece un relatorio de
feitos que debuxan un persona-
xe dado aos excesos, incapaz de
controlar a inflación pero hábil
nas súas relacións internacio-
nais, cunha posta en escena que
combina o pau coa cenoria. Pa-
rece querer dicir: este é Chávez,
un populista de esquerdas, pero
estará aí durante moito tempo e
precisamos telo en conta por-
que é importante para a estabili-
dade da rexión e sobre todo para
darlle unha saída a Colombia,
moi debilitada por un narcotrá-
fico que, como en México, está a
piques de apropiarse do Estado.

Cris Arcos, asistente de Geor-
ge Bush en Seguridade Nacional
e Asuntos Internacionais, asegu-
roulle a Jon Lee Anderson que “o
problema da loita contra o terror
é que o Pentágono non pode es-
tar en todos os lados”, de modo
que “estamos a perder Latinoa-
mérica”. Da mensaxe, proce-
dente dun republicano, parecen

Relegará o Extremo
Oriente e ollará
aos veciños do sur,
sobre todo México,
Colombia
e Venezuela

’’Un Chávez illado
non é do noso interese”

[Bill Richardson]
Influente latino no Partido Demócrata.

’’O problema da loita contra
o terror é que o Pentágono
non pode estar en todos
os lados, estamos a perder
Latinoamérica”

[Cris Arcos]
Conselleiro de George Bush.

TERREMOTO / ITALIA

UN CENTO DE MORTOS
NOS ABRUZZOS

Perto dun
cento de
persoas per-
deron a vida
no terremo-
to que aso-
lou a rexión
dos Abruz-
zos o 6 de
abril. 50.000
persoas fo-
ron evacua-
das das súas casas tras o tre-
mor que tivo o seu epicentro
na cidade medieval de L’A-
quila. Sóubose que o sismólo-
go Gioacchino Giuliani adver-
tira dunha concentración de
gases e advertiu do tremor in-
cluso cun megáfono polas rú-
as. Estes avisos non lles gusta-
ron ás autoridades locais, que
lograron que fose apartado.

VÍTIMAS DE GUERRA/ EE UU

FOTOGRAFADO O PRIMEIRO
CADALEITO EN 18 ANOS

As autoridades estadouniden-
ses permitiron, por primeira
vez en 18 anos, que se fotogra-
fase o cadaleito dun soldado
morto en combate. Foi o 5 de
abril en Delaware, cando se lle
fixeron fotografías ao caixón
de Philip Myers, sarxento de
30 anos. A prohibición de dar
conta gráfica das mortes en
guerra xurdira no 1991 e só se
esquivou no traslado das víti-
mas do atentado ao buque
USS Cole en Adén. Durante o
Goberno Bush a vixilancia so-
bre os medios foi moi estrita e
chegáronse a intervir cámaras
fotográficas. 

NOVO XEFE / OTAN

RASMUSSEN PROMETE
DIÁLOGO CO ISLAM

Mal visto po-
la comuni-
dade musul-
má, final-
mente o ex
primeiro mi-
nistro dina-
marqués An-
ders Fogh
Rasmussen
foi eleito secretario xeral da
OTAN. Parte do Islam consi-
deraba a Rasmussen respon-
sábel das caricaturas de Ma-
homa publicadas na prensa
danesa que suscitaron pro-
testas en todos os países mus-
limes. O novo xefe da OTAN
afirmou que non defendeu
aqueles debuxos e pediu res-
pecto para todas as culturas.�

Un carabineiro pa-

sea polas ruínas de

L'Aquila, tras o te-

rremoto do día 6.
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EEUU prepárase para mudar
a súa relación con Latinoamérica

O presidente venezolano, Hugo Chávez, á esquerda, e o presidente iraniano, Mahmud Ahmadineiad, en Teherán.
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Xurxo González
O principal punto de discusión, a
implantación dunha regulación
internacional solvente, non se
concluíu con medidas concretas.
Existe a dúbida de se os líderes
mundiais, depositarios teóricos
da vontade das súas nacións, te-
ñen o podernecesario para con-
trolar os líderes financeiros, de-
positarios, só pero suficiente, dos
resortes para manter en marcha
o modelo económico actual.
Quen lle concedeu esas capaci-
dades? Amosáronse eficaces e
eficientes en acadar o aumento
da riqueza? E se aumentou,
canto houbo que pagar?

DIFÍCIL IMPULSO DA LIBERALIZACIÓN DO

COMERCIO.As solucións que saen
da reunión do G20 son, como
era de prever, vellas: máis cartos
públicos, vía débeda estatal, e
impulso da Rolda de Doha para
promover o comercio. Non
obstante, a negociación para
afondar na liberalización do co-
mercio que representa Doha
segue estancada nos mesmo
termos desde hai anos, e non
semella que os avances sexan
fáciles: os países ricos piden que
os pobres e emerxentes lles
abran as súas fronteiras ás súas
empresas de servizos e estes esi-
xen o fin do proteccionismo

agrario e industrial que os de-
senvolvidos practican vía sub-
vención ás súas compañías.

REFORMAS FISCAIS INSUFICIENTES.

Queda a sensación de que se
tenta cambiar algo para que
todo siga igual. Un exemplo son
os tímidos avances contra a eva-
sión fiscal, estratexia que as gran-
des multinacionais practican
decotío coas súas ganancias.

Neste sentido hai que entender a
listaxe de paraísos fiscais, sen
aplicación práctica, e o menos
publicitado fin do segredo ban-
cario en Suíza. A mediados de
marzo, o país centroeuropeo
aceptaba esta esixencia do G20,
aínda que con limitacións. My-
ret Zaki, xornalista económica
do diario xenebrino Le Temps,
sostén a teoría de que o novo es-
cenario, se non se adoptan me-
didas adicionais, “podería con-
ducir a un aumento da fraude e a
unha maior sofisticación das ar-
timañas fiscais. Londres, Miami,
Xenebra ou Nova York son pra-
zas especializadas na creación
de estruturas dentro das cales se
poden camuflar miles de mi-
llóns sen que ningunha facenda
do mundo descubra quen está
tras ese diñeiro. A medida só lles
afectará aos medianos e peque-
nos aforradores”.

Dominique Strauss-Kahn, di-
rector xerente do Fondo Mone-
tario Internacional, alertaba de
que a actual crise era tan grave
que “en moitos países represen-
tará a raíz de disturbios sociais,
ameazas á democracia e nal-
gúns casos podería desembocar
en guerras”. Quizais o grave se-
xan as solucións. O xornalista e
analista político Eduardo Gale-
ano considera que as medidas
do G20 significan “burlarse dos
burlados” e resalta que coas can-
tidades inxentes de diñeiro pú-
blico comprometido polos Esta-
dos ricos se podería eliminar a
pobreza para sempre.�
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Manuel Cao

Ouvinlle a un dirixente político algo como que os quilo-
vatios ou as concesións eólicas non tiñan que servir

para pagar a fichaxe de Cristiano Ronaldo polo Real Madrid
e lembreime de cando non hai moito nos prolegómenos
dun partido de liga no Santiago Bernabéu quitei o chapeu e
notei unhas calores na cachola que proviñan duns calefac-
tores eléctricos instalados por todo o estadio. Daquela
Unión Fenosa xa deixara de ser galega e Florentino Pérez era
o seu máximo accionista. Matinaba eu que naquel mo-
mento en Galicia estarían vendo o partido e pasando frío nas
beiras dun encoro ou dunha central térmica e pensei que os
galegos nacemos para pobres.

E velaí que saen os datos do endebedamento dos conce-
llos en España en 2008 e atopámonos que os concellos gale-
gos teñen unha débeda de 635 millóns de euros que supón o
2 por cento do total do Estado e hai cidades como Zaragoza
ou Málaga que por si soas xa superan ese 2 por cento. Dos
datos publicados polo Ministerio de Economía e Facenda
abraia o caso de Madrid con 6.683 millóns que representa o
20,8 por cento dun total de 32.030 millóns e as seguintes son
Valencia, con 801, e Barcelona, con 770 millóns de euros.

A protuberancia madrileña sáelle moi cara ao conxunto
da cidadanía e non engade o liderado necesario (liorta Espe-
ranza Aguirre-Alberto Ruiz-Gallardón en Caja Madrid)
nunha economía globalizada pero impide agromar lidera-
dos novos asentados no sistema autonómico por non per-
der cotas de poder na burocracia e no reparto de intereses en
sectores que serían moito máis rendíbeis de ser xestionados
polos axentes das comunidades autónomas. A admiración
polo sistema político-institucional dos EE UU podería tra-
ducirse en aplicar na práctica o modelo de decisións descen-
tralizadas que asenta nos Estados, cidades e axentes inde-
pendentes a lexitimidade das decisións democráticas que
traducen as preferencias sociais. Ademais, a existencia de re-
gras sen privilexios permitiría unha igualdade de partida que
aguilloaría a competencia e os incentivos para a rendibiliza-
ción das capacidades en recursos e capital humano polos
axentes públicos e privados.

Ás veces en Galicia discútese sobre a redución do número
de concellos, áreas metropolitanas, mancomunidades,etc
cando concellos como o de Madrid e outros moitos do Es-
tado estragan cartos mentres aquí “tragamos” con limita-
cións de gasto, déficits en servizos públicos e falta de satisfa-
ción de necesidades elementais. Talvez, a falta de poboación
moza e o localismo autodestrutivo teñan algo que ver pero
semella que o conformismo social e o sometemento e segui-
dismo nos proxectos colectivos ten raíces máis profundas.

Antigamente dicía Castelao que mexan por nós e hai que
dicir que chove e agora os galegos semellan felices coa chu-
via dourada da T4 mentres choran os cartos para a Cidade
da Cultura; da delicia dun posto no palco do Bernabéu
fronte á irritación que produce un galego paseando en iate
ou dos 30.000 empregados do Concello de Madrid fronte ao
exceso de funcionarios en Galicia.�

A débeda do Concello 
de Madrid supón
o 20,8 por cento do total
dos municipios do Estado”

’’

’’
VIVIR COMA
OS POBRES

REUNIÓN DO G-20

’’O fin do segredo bancario
en Suíza podería conducir
a un aumento da fraude e
a unha maior sofisticación
das artimañas fiscais”

[Myret Zaki]
Xornalista económica.

Un londiniense pasa á beira dunha pintada do Banco de Inglaterra que reza: “O goberno mente. Os bancos rouban. Os ricos rin”.

Nesa zona da capital houbo manifestacións contra a xuntanza do G-20.                                                                            STEPHEN HIRD / REUTERS

Os gobernos máis poderosos, reunidos
no cumio do G20, amósanse incapaces
de limitar as actuacións das compañías
que provocaron a crise económica mundial

A doma dos grupos financeiros

’’Coas cantidades inxentes
de diñeiro público
comprometido poderíase
eliminar a pobreza
para sempre”

[Eduardo Galeano]
Analista político, autor de As veas
abertas de América Latina.
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flanco para desgastar o Go-
berno de Rodríguez Zapatero.
Non obstante, semella pouco
probábel logo de que dous per-
soeiros como Esperanza Agui-
rre e Francisco Camps acepta-
sen xa hai meses os criterios di-
tados polo ministerio de Econo-
mía e Facenda.

SEN ACORDO Á VISTA. Pese a que a fi-
nais de abril o novo conselleiro
de Economía e Facenda ocu-
pará o seu despacho no edificio
de San Caetano, non hai nin se-
quera unha data estimada para
a próxima e supostamente defi-
nitiva reunión do Consello de

Política Fiscal e Financeira.
Aínda que o Goberno central
asegura que a súa intención é
acelerar o proceso, funcionarios
implicados na negociación ase-
guran que falta a parte máis im-
portante, as cifras concretas. Así
as cousas, e pese a que a versión
máis estendida indica que en
xuño haberá acordo, gaña forza
a idea de que a negociación se
alongue até 2010. Está por ver
ademais como lles afectará aos
prazos o posíbel relevo de Pedro
Solbes á fronte do Ministerio de
Economía. Mentres tanto, per-
sistirá o actual modelo de finan-
ciamento.�

ría unir as comunidades gober-
nadas polo PP no Consello para
paralizar aínda máis o novo
modelo sería a de abrir un novo

Xurxo González
Nas últimas semanas repetiuse
que o novo modelo de financia-
mento autonómico se atrasaría
de xeito indefinido até que se
constituíse o novo goberno ga-
lego baixo a presidencia de Al-
berte Núñez Feixóo. Este tema
foi un dos que centrou, se-
gundo o lider popular, a reu-
nión que mantivo o pasado día
3 co presidente saínte, Emilio
Pérez Touriño. 

Para os que seguiron de preto
as negociacións dos últimos
(moitos) meses, o cambio de par-
tido á fronte da Xunta non consti-
tuíu senón un respiro para o Go-
berno central, preocupado por
cadrar o máis importante do
novo modelo: as cifras exactas
que cada comunidade recibirá.
De feito, tanto o executivo central
como os autonómicos hai meses
que acordaron o esqueleto do
novo sistema, que terá como pia-
res fundamentais o aumento da
proporción dos grandes impos-
tos cedidos directamente ás au-
tonomías (IVE e IRPF até o 50 por
cento e os Especiais -alcol e ta-
baco- até o 58 por cento) e a revi-
sión dos criterios de adxudica-
ción cada cinco anos. Unha das
principais eivas que as autono-
mías perciben no modelo é que
os baremos para o reparto datan
de 1999, hai xa dez anos. 

Logo da reunión con Tou-
riño, Feixóo afirmou que com-
parte os criterios expostos polo
bipartito para negociar o mo-
delo de financiamento, como
son o recoñecemento do enve-
llecemento e a dispersión da po-
boación, aínda que polo mo-
mento non se coñece a clave
deste tema, as contías concretas.

A coincidencia na estratexia
negociadora, aínda que cos ma-
tices normais, entre os tres parti-
dos presentes no Parlamento ga-
lego pon de manifesto un dos ei-
xos do debate sobre o financia-

mento: a competencia entre co-
munidades para acadar máis re-
cursos. Máis aló do debate entre
“ricos” ou “pobres”, os diferentes
territorios do Estado teñen carac-
terísticas particulares, o que pro-
voca que os criterios que lles inte-
resa primar sexan diferentes.

POSÍBEL ESTRATEXIA DE DESGASTE AO

GOBERNO. Algúns analistas consi-
deran que a vitoria do PP en Ga-
liza introduce un novo elemento
de confrontación no Consello de
Política Fiscal e Financeira, ór-
gano no que están representa-
dos o ministerio de Economía e
Facenda e os conselleiros de Fa-
cenda de cada comunidade au-
tónoma, ao reforzar o peso do
PP. Non obstante, parece pouco
probábel que o cambio de cor
política dun conselleiro intro-
duza novidades no equilibrio de
forzas, xa que os criterios que de-
fende a Xunta son distintos que
os que pide a Generalitat valen-
ciana ou o Goberno rexional de
Murcia, todas elas gobernadas
por populares.

A única intención que pode-

ECONOMÍA.19.
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Cándido Méndez, reelixido secretario xeral de UGT. 714 dos 766

votos emitidos no 40º Congreso Confederal da organización apoiaron

a única candidatura que se presentaba, o que significa un apoio supe-

rior ao 93 por cento. En 2005 respaldárana preto do 76 por cento. Mén-

dez dirixirá a central durante catro anos máis, no que será o seu quinto

mandato. �

Aínda que Núñez Feixóo comparte os criterios
do bipartito, o ministerio de Economía
non retomará a negociación até que o novo
conselleiro galego tome posesión

O REPARTO

Aleixo Vilas, responsábel do
Gabinete económico do BNG,
afirma que, a día de hoxe, “a
proposta do Ministerio de
Economía non explicita nin as
contías nin o peso dos criterios
concretos, nunha clara von-
tade de agradar a todas as co-
munidades”. Este analista
afirma que “todas aumenta-
rán os seus recursos, pero un-
has farano en maior medida
que outras, e tendo en conta o
anunciado, Galiza non será
das máis beneficiadas”. O
BNG  critica que as porcenta-
xes de cesión do IRPF, o IVE e
dos impostos especiais sexan
as que contempla o Estatuto

catalán. Con estas cifras, “Ca-
talunya ou Madrid poden fi-
nanciar as súas competencias,

mais para que Galiza puidese
acadar a suficiencia financeira
percisaríamos que o Estado
cedese en torno ao 85 por
cento”.

Un dos pasos que o Go-
berno central deu nos últimos
meses para desbloquear a ne-
gociación foi pactar a contía da
débeda histórica con Andalu-
cía, que ascendeu finalmente
a 1.200 millóns de euros. O pa-

sado día 19, o conselleiro de
Interior catalán, Joan Saura,
desvelou por primeira vez o
arco que negocia a Generalitat
co ministerio: este ofrece a Ca-
talunya, a maiores do que vén
cobrando, 1.200 millóns de
euros o primeiro ano até che-
gar a 2.000 millóns o terceiro
ano de aplicación do modelo.
Aínda que non hai confirma-
ción oficial, algunhas fontes
aseguran que as esixencias da
Generalitat ascenden a 2.000
millóns extra o primeiro ano
até chegar a 3.500 o terceiro, é
dicir, en torno a un 70 por
cento maís do que o Goberno
central ofrece.�

’’A Generalitat pide un 70%
máis do incremento que
ofrece o Goberno central”

UERE SABER MÁIS?
Texto íntegro da reforma da proposta do Ministerio de Economía para a
reforma sistema de financiamento das comunidades autónomas de ré-
xime común (19 páxs.): 
www.meh.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Varios/30-12-
08%20Documento%20propuesta%20acuerdo%20financiación.pdf

?

Guerra de cifras en Catalunya

’’O único que podería unir
as comunidades do PP
para paralizar aínda máis
o novo modelo sería
o interese de abrirlle
un novo flanco a Zapatero”

O Goberno central posterga o financiamento
autonómico grazas á vitoria do PP

O presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero [á dereita] co presidente catalán, José Montilla. ALBERT GEA / REUTERS
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ANOSATERRA
9-15 DE ABRIL DE 2009 Rufino Regueira, campión de Es-

paña en natación. O nadador do

equipo Ribeira Mar de Couso Rufino

Regueira logrou o ouro nos 200 me-

tros costas no Campionato de Espa-

ña celebrado en Málaga. A marca

obtida, 1:57.95, é a segunda mellor

europea do ano e valeralle posibel-

mente a Regueira para estar no

Campionato do Mundo de Roma,

en xullo. �

Iglesia. Aínda que co paso dos
anos, este equipo foi decaendo e
da nosa terra tan só lle quedase o
seu nome, nos primeiros tem-
pos da súa existencia foi o gran
dominador do fútbol bahiano,
unha das competicións máis
importantes de Brasil. Acadaría
catro campionatos entre 1937 e
1943, mentres que o seu

Antonio Cendán
Hai xa máis de tres cuartos de
século que nacía a primeira ins-
titución deportiva galega en Su-
damérica. Tratábase do Galicia
Sport Clube fundado en 1933 no
estado brasileiro de Bahía. A súa
creación fora obra da emigra-
ción galega estando a fronte da
mesma, Eduardo Castro de la

O FÚTBOL GALEGO NA EMIGRACIÓN

>>>

Tres equipos fundados por emigrantes
triunfaron en Sudamérica

A emigración galega en América Latina
non só deixou unha fonda pisada no eido
cultural, social e incluso político
do continente, tamén o fixo no eido
deportivo, escasamente estudado e,
na meirande parte dos casos, esquecido

Malia que non foi precisamente o

que máis éxitos acadou, o CD Es-

pañol da capital arxentina foi o

máis coñecido e o que máis pres-

tixio tivo entre os galegos despra-

zados a terras americanas. Funda-

do en 1956, forxouse nun duro

campionato coma o arxentino,

acadando en tan só dez anos a

máxima categoría do seu fútbol.

Nas súas orixes estaba composto

por fillos de emigrantes, case to-

dos galegos e o equipo era coñe-

cido entre os afeccionados porte-

ños coma “o galego”. 

Aínda que as súas actividades

deportivas están practicamente

desaparecidas, contaba cun esta-

dio inaugurado en 1981, denomi-

nado “España”, na Avenida de San-

tiago e cun aforo para 35.000 es-

pectadores. O campo inaugúrase

nun emotivo encontro que funde

as dúas afeccións galegas, a me-

tropolitana e da ultramar. Nel, o

conxunto galego-porteño vence

por un cero ao Deportivo da Coru-

ña, con gol marcado por un xoga-

dor chamado Walter Corbo. A súa

orixe non entraña dúbidas. As súas

cores eran as mesmas que as das

selección española de fútbol.  

Tres anos despois da inaugura-

ción do seu flamante recinto, “o

galego” fará historia na liga arxen-

tina, xa que despois de regresar á

primeira división, acada varias ve-

ces o terceiro posto no denomi-

nado “Torneo de Clausura”, tendo

enfronte a equipos coma o River

Plate, que sería campión intercoti-

nental en 1986, ademais doutros

combinados con gran tradición

en competicións internacionais,

entre eles o Boca Juniors ou o In-

dependiente de Avellaneda.

Non embargante, e a pesar da

fonda pisada que estaba a deixar

nun dos mellores campionatos

do novo continente, a finais do sé-

culo pasado o CD Español entra

nunha crise da que non logrará

saír. Quedaba unicamente a nos-

talxia da emigración, daqueles

que desinteresadamente loitaron

polo “galego”. En 1999 un xuíz or-

dena o peche das portas do esta-

dio “España”. A todo ese rosario de

adversidades, súmanse distintos

descensos de categoría. 

O intento por reflotar o gran

equipo da nosa terra na emigra-

ción en 2002 resulta vano, xa que

a pesar de recuperar unha das ca-

tegorías perdidas administrativa-

mente, ao anos seguinte continú-

an os problemas. Mentres, en

2004 un xuíz declara inconstitu-

cional a expropiación das súas

propiedades, “o galego” xa non

volve ser o mesmo. 

O vello estadio “España” en-

cóntrase medio ruinoso, en pleno

centro de Bos Aires e do que fora

aquel equipo capaz de facerlle

sombra ao River ou o Boca tan só

fica unha páxina web non oficial,

que clama contra a expropiación

do equipo. O “galego” xoga agora

nas categoría inferiores do fútbol

arxentino e queda xa moi lonxe

do que foi nese pasado non tan

afastado. Parece que o CD Espa-

ñol simboliza o estado en que se

encontra a comunidade galega

en Iberoamérica. Atrás quedan as

lembranzas de Alberto Cortez

cantándolle ao avó, que xogara

no Furacán, que vén de cumprir o

seu centenario. Aos recordos do

fútbol galego en América sucéde-

lle outro tanto.�

’’Contaba cun estadio
inaugurado en 1981,
na Avenida de Santiago,
e cun aforo para 35.000
espectadores”

O CD Español de Bos Aires, o máis coñecido

O C.D. Español de Bos Aires e acto inaugural do novo estadio en 1981 [abaixo]. 
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último título data de 1968.
O equipo galego brasileiro vol-
vería a soar con forza na década
dos noventa, tras proclamarse
subcampión do estado no que
xoga en 1995, aínda que nos últi-
mos tempos estaba relegado xa
ao posto 54 da Confederación
Brasileira de Fútbol.

O DEPORTIVO GALICIA DE CARACAS.

Nos anos sesenta, cando os no-
sos paisanos estaban a tomar
un novo rumbo, sendo Europa
occidental e Venezuela os no-
vos destinos, será neste último
país onde xorda unha institu-
ción deportiva galega, con
abondoso éxito, o Deportivo
Galicia de Caracas, que logo se
trasladaría a Aragua. 

Ao igual que no caso do
equipo fundado en Brasil, o seu
escudo leva a franxa azul diago-
nal sobre un fondo branco, no
que tamén se ve a cruz de San-
tiago. O combinado galego vai
ser o gran dominador do fútbol
naquel pais sudamericano, al-
zándose nos anos sesenta con
varios títulos nacionais, catro li-
gas e cinco copas de Venezuela.
Tamén se faría con seis sub-
campionatos e representaría
varias veces ao país no que na-
cera na chamada Copa de Li-
bertadores, equivalente a Copa
de Europa de clubs. 

Aínda que o cadro galego
venezuelano segue a súa an-
daina, a tan só ano e medio de
celebrar o seu primeiro medio
século de existencia, a crise que
sofre este país levouno a xogar
en categorías inferiores, rele-
gando a un segundo plano a
superioridade que amosara no
deporte do balón de Venezuela
na década dos sesenta e come-
zos dos setenta.�

DEPORTES.21.

ANOSATERRA
9-15 DE ABRIL DE 2009

O Liceo loitará polo trofeo da Li-
ga de Hóquei.  O equipo coruñés

de acabou terceiro a liga regular e

terá que enfrontarse nos cuartos de

final  do play off polo título ao Igua-

lada catalán. O partido de ida dispu-

tarase na Coruña o 18 de abril. Por

diante dos herculinos na táboa cla-

sificatoria quedaron o FC Barcelona

e o Patín Vic, tamén catalán. �

ARTES MARCIAIS

Antonio Cendán
Estefanía Hernández (A Coruña,

1985) é unha das deportistas ga-

legas máis galardoadas do mo-

mento. A pasada fin de semana,

no Campionato de España abso-

luto de taekwondo, veu sumar un

título estatal aos que xa posúe a

nivel internacional, entre eles un

título de Europa e un subcampio-

nato mundial universitario. Ac-

tualmente prosegue a súa prepa-

ración no Centro de Tecnificación

de Pontevedra.

Que representa o taekwondo

na súa vida?

Neste momento o taekwondo é o

todo para min, porque non só me

proporcionou título e éxitos de-

portivos senón que grazas a el

puiden formarme coma persoa,

algo que é moi común en toda a

xente que practica algún depor-

te. Así, tamén desenrolou o meu

espírito de sacrificio, o que ocorre

sempre que practicas un deporte

a alto nivel.

Axudoulle a desenvolverse hu-

manamente?

Axudou, pois grazas ao taekwon-

do tiven a oportunidade de viaxar,

de coñecer diferentes culturas e

visitar países, o que, se cadra, non

me sería posíbel doutro xeito.

Que supuxo esta vitoria no

Campionato de España?

Foi moi importante, xa que amo-

saba moitas novidades, entre elas

estreábamos novos petos, novas

pesaxes e novas normas de com-

petición, tamén se reduciu a su-

perficie do tapiz. Eses cambios

para min foron importantes, con

eles contribuíuse a darlle un

maior espectáculo aos asistentes

aos combates.

Cales son as súas aspiracións?

Ir pouco a pouco, ir acadando un

obxectivo detrás doutro. Proxi-

mamente irei até México e logo

estarei presente no Campionato

de España Universitario e no

Open de España, clase A.

Pensa nos Xogos Olímpicos?

Como todo deportista gustaría-

me estar presente na Olimpíada

de Londres, pero aínda falta moi-

to tempo para a cita. Procuro vivir

ao día e centrarme nas competi-

cións que teño máis preto de min.

Ademais, os xogos olímpicos po-

den ser unha circunstancia pun-

tual: se non atravesas por un bo

momento nesa etapa, pode ser

que non acades os resultados

que desexas e non esteas á altura.

Como ve o taekwondo en Gali-

cia?

Os resultados están aí. Son o noso

mellor aval para que se nos preste

máis atención da que estabamos

a gozar até agora, principalmente

por parte dos medios de comuni-

cación. Se non saímos neles a xen-

te non sabe nin que existe este de-

porte. Logo hai moitos ximnasios

que axudan a que este deporte

sexa cada vez máis coñecido.

Quen a axudou a acadar este

resultado?

Ademais do labor dos ximnasios

e adestradores, que está a ser

magnífica, tamén nos axudou

moito a Federación Galega, que

na medida das súas posibilidades

está a conseguir que cada vez

máis un maior número de rapa-

ces se decanten por este deporte.

Sirva como exemplo que para o

Campionato celebrado en Ou-

rense fretaron autobuses para

que se trasladasen a velo os máis

pequenos. Con esas iniciativas

pode progresar moito o taek-

wondo galego.

A súa última rival era moi for-

te...

A verdade é que si, era unha taek-

wondista moi experimentada

tanto a nivel estatal coma interna-

cional. Non foi doado gañarlle,

pero o feito de acadar unha vito-

ria ante unha adversaria tan com-

petitiva coma ela auméntache a

auto estima. Sabes que gañándo-

lle a ela, tes moitas posibilidades

de seguir no máis alto.

É compatíbel o deporte cos es-

tudos?

No meu caso dende logo que si. É

certo que hai moita xente que ten

que elixir entre os libros e o de-

porte, pero todo é cuestión de or-

ganizarse e tamén de que prácti-

ca deportiva se trate. Se te metes

no eido profesional, nun deporte

que che dea para vivir, entón as

cousas cambian.�

Estefanía Hernández, loitadora de taekwondo

‘Os resultados do Campionato
de España son o noso mellor aval’

’’Hai moitos ximnasios
que axudan
a que este deporte sexa
cada vez máis coñecido”

es ’’O Galicia Sport Clube,
fundado en 1933, foi un
gran dominador do fútbol
bahiano, unha das
competicións máis
importantes de Brasil”

>>>
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chegou a desprazar nas carte-
leiras un filme norteamerica-
no, vías dende xente de 14 a 20
anos até os pais ou avós”.

O idioma, no seu caso, foi
unha aposta fundamental:
“traballamos durante dous
meses, cunha lingüista, e com-
probamos que os actores esta-
ban moito máis críbeis. O idio-
ma é algo fundamental, que
hai que coidar o mesmo que a
música ou a luz”. As produ-
cións en galego e sobre temas

CULTURA.22. ANOSATERRA
9-15 DE ABRIL DE 2009

Lara Rozados

Tardou, pero agora
aspira a facerse cun
bo número de pre-
mios Mestre Mateo.

Os mortos van ás présas, de
Ángel de la Cruz, é candidato a
mellor filme, dirección, direc-
ción de produción, guión, pro-
tagonista masculino (Chete
Lera) e secundaria (Ernesto
Chao e Xosé Manuel Olveira
‘Pico’), actriz protagonista
(Neus Asensi), e mesmo copa
todas as candidaturas á mellor
secundaria (con María Castro,
Rosa Álvarez, Belén Constenla
e Berta Ojea). Foron necesa-
rios oito anos de espera para
que esta produción fose unha
realidade, dende que Ángel de
la Cruz elaborou o guión no
2001, ao tempo que escribía o
d’O espírito do bosque, até o

resultado final. O chapapote
do Prestige enchoupou boa
parte das localizacións, parali-
zouse a rodaxe por problemas
de produción, foi necesario
buscar novas vías de financia-
mento e abaratar custes... Fi-
nalmente, esta historia retran-
queira sobre a morte conta
con 48 copias distribuídas por
todo o Estado... Das que tres
están en galego: en Vigo, nos
Multicines Norte, en Lugo, nos
Multicines Centro, e en Lalín
en Filmax Portiñas Cine.

Canda Os mortos, outra das
preferidas para as estatuíñas é
o fenómeno Pradolongo. O fil-
me de Ignacio Vilar non só foi o
primeiro realizado con capital
integramente galego e en gale-
go, senón que emprendeu un
labor de difusión sen prece-
dentes, que fixo dela a película
galega máis vista nas salas de

cine, mesmo nun contexto de
crise nestes espazos de exhibi-
ción. A súa estrea na pequena
pantalla, o martes 31 de marzo,
tivo o mesmo éxito: as cifras de
audiencia da TVG superaron
as de outras canles que emitían
series de éxito coma House.

HISTORIAS BEN CONTADAS E APOSTA
POLO IDIOMA. Que ten a historia
de tres adolescentes en Valde-
orras, coas súas leas amorosas,
e conflitos sobre o territorio co-
mo pano de fondo, para acadar
este éxito? “A clave é que a his-
toria está ben contada, engaio-
la os espectadores”, afirma Vi-
lar. Aínda segue nos cines,
mesmo onte (domingo 5 de
abril) en Ponteareas foron vela
preto de 600 rapaces e rapazas.
Pero non é só para xente nova,
o filme levou catro xeracións
ao cine: “en Ourense, onde

propios son quen de competir
coas multinacionais, e Prado-
longodemostrouno de sobras,
malia o contexto adverso: “é
común a todo o cine europeo”,
salienta Vilar, “topar unha
competencia moi dura: os
americanos controlan as dis-
tribuidoras e as salas”.

Explica que para que Prado-
longo puidese encher as salas,
o equipo tivo que asumir un
intenso labor de distribución.
“Tivemos que distribuíla

De Os mortos...a Pradolongo,o último cin
Os mortos van ás présas,un filme moi agardado, estreouse o 13 de
marzo e, na mesma semana,  anunciábase como importante
candidato para os premios ‘Mestre Mateo’. Mentres, Xurxo Coira
roda un novo filme cun método experimental, Pradolongoarrasa
coa audiencia na televisión, e un filme sobre unha pequena
parroquia chega ao Festival de ‘Cine Pobre’ da Habana

ACTUALIDADE AUDIOVISUAL

Neus Asensi en Os mortos van ás presas e [á dereita] Rubén Riós, Tamara Canosa e Roberto Porto en Pradolongo.   

Ignacio Vilar, director de Pradolongo.

>>>
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car é que, aínda que están moi
ben as axudas á produción, te-
mos que mirar pola distribu-
ción. Coñezo proxectos moi
bos de xente nova, pero que es-
tán na mesa de noite”. 

Adeus, Edrada? é unha ho-
menaxe á aldea, á tradición
oral, “pero para que o vexan no
mundo. Aquí non teremos Día
de Acción de Grazas, pero te-
mos Santa Compaña. Si que é
posíbel chegar fóra: é impor-
tante, á hora de crer nos pro-
xectos, saber que poden saír
fóra das nosas fronteiras”. A
clave para o traballo neste
campo é “fe absoluta no que
fas. Por outra banda, o feito de
levar cinco anos cun bo ritmo
de traballo permíteme ter un
apoio económico para asumir
riscos, como levar 30 persoas
catro ou cinco días a 250 quiló-
metros das súas casas a rodar”. 

O verinés aproveitará para
estrear tamén na Habana o seu
último traballo, Coser e cantar,
sobre Doña Helena, un perso-
naxe que aínda hoxe é unha
icona identitaria do entroido
de Verín. “Nesta segunda curta
conto con profesionais cos que
non imaxinaba traballar. Can-
do se sabe que traballas nun
formato serio, tes as cousas
claras e tes ilusións, podes
arriscar. Quédanos moito por
andar, sobre todo no campo
das curtametraxes, que, se me
apuras, son máis difíciles de fa-
cer que unha película: quen
acomete unha longametraxe
ten as costas cubertas, conta
cunhas salas e unhas expecta-
tivas de proxección que cando
fas curtas non tes. Amais de vi-
xiar a calidade do filme tes que
facer o esforzo de promoción:
no Auditorio de Ourense con-
seguimos que houbese mil
persoas a ver esta curta. Con
todo, neste novo proxecto (Co-
ser e cantar) xa están entrando
empresas privadas”.

Coma Vilar, a lingua é un re-
ferente fundamental: “esta-
mos nun momento en que es-
tá moi politizada, pero non se
trata de velo dende o conflito,
senón de facerlle ver á xente
que está aí, é a nosa riqueza. E
para iso, o cine é fundamental.
Lembro que en Pradolongo, o
personaxe de Tamara (Cano-
sa) dicía verdade, o meu, ver-
dai, e o de Roberto (Porto), ver-
dá. Pero así é como fala alí a
xente... Do que se trata é de re-
flectir esa diversidade, que a
lingua é rica, está viva”.�

con medo, ambientada na al-
dea de Edrada (Vilariño de
Conso), chegou xa a Chile ou
China. “Comprobei que aquí
funcionaba ben (levou pre-
mios en Irún ou Torrelavega), e
pensei en empezar a movela
fóra. Algo que hai que reivindi-

nós, negociar directa-
mente cos cines. O goberno
catalán, nese sentido, fixo un-
ha aposta interesante: que o
50% dos filmes sexa catalán, e
está a dar resultados. Para facer
bo cine hai que facer cine pri-
meiro, consolidar a industria”.
O cinema europeo ten moitas
posibilidades fronte á omni-
presenza de Hollywood. Pon
como exemplo a francesa Ben-
vidos ao norte (Bienvenue
chez les Ch’tis, de Dany Boon),
un filme de baixo presuposto
“que está a arrasar: en Francia
leva 15 millóns de espectado-
res”. A aposta está en consoli-
dar unha linguaxe propia no
eido das artes audiovisuais.
“Un país sen cinema está con-
denado ao silencio”.

DE VILARIÑO DE CONSO Á HABANA.
Precisamente, un dos actores
do filme de Vilar, Rubén Riós,
está a consolidar a súa carreira
como director. A súa opera pri-
ma, Adeus Edrada?, compite
no Festival de Cine Pobre
Humberto Solás de Cuba, que
terá lugar a mediados de abril.
“Para o equipo é unha satisfac-
ción e un pracer”, conta Riós,
que estará na Habana do 15 ao
25 de abril, e tamén chegará ao
festival de Grecia. Esta historia
de Santas Compañas e cativos

CULTURA.23.
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Outro filme que aposta forte
é 18 comidas, de Xurxo Coi-
ra. Un elenco de 24 persona-
xes posto a improvisar, sen
ensaio ningún; unha rodaxe
“exprés” (entre o 9 e o 18 de
marzo), realizada con catro
cámaras que gravaron si-
multaneamente; seis histo-
rias que conflúen nun único

día, como tempo narrativo, e
un inusual formato, configu-
ran este reto. “Xa tivera certa
experiencia no funciona-
mento da improvisación co-
mo director auxiliar en xogos
de teatro, pero cando real-
mente abrín os ollos de xeito
fascinante, foi nas master-
class que Michael  Radford
deu en Dublín a doce direc-
tores europeos hai poucos
anos”, afirma Coira.

A idea de que diversas his-
torias confluísen durante as
comidas (almorzos, xantares,
ceas...), do alimento como
nexo de unión entre as perso-
as e do feito de compartir co-
mida como experiencia emo-
cional, artellaron este experi-
mento. Amor, paz, soidade,
supervivencia, tempo, un
matrimonio ancián, un home
maduro e unha amante vinte
anos máis nova, un rapaz que
lle vai facer unha confesión a
seu irmán, ou unha cociñeira
que se quere cantante sentan
ás 18 mesas desta proposta.
Mais o complicado vén agora:
serán seis meses de montaxe
os necesarios para compoñer
o filme con este material.�

Catro cámaras,
18 comidas e 24 personaxes

Xurxo Coira dirixe Dezaoito comidas.

PARANONPERDER...

Estrea da curta Coser e cantar,

de Rubén Riós, no Auditorio

Municipal de Ourense, o 13

de xuño ás 21h30 (para reser-

var convites, chamar ao telé-

fono 618  512  435).

’’As producións en galego
e sobre temas propios
son quen de competir
coas multinacionais,
e Pradolongodemostrouno
de sobras”

[Ignacio Vilar]
Director de Pradolongo.

’’Si que é posíbel chegar fóra
e é importante, á hora
de crer nos proxectos”

[Rubén Riós]
Director de Adeus Edrada?

Rubén Riós.
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Xulio Alonso
‘Propoño relatos
curtos
con retranca’

M.B.
Ir Indo vén de editar o libro de
relatos De vivos e de mortos, de
Xulio Alonso, que tece a través
dos seus relatos, ambientados
maioritariamente en Vigo, un-
ha historia de rostros anóni-
mos poucas veces contada.
CCoommoo  nnaaccee  eessttee  lliibbrroo??
Fun escribindo os relatos a mo-
do de artigos periodísticos (a
práctica totalidade foron publi-
cados en Atlántico Diario), e re-
compileinos nunha edición que
veu a luz con Ir Indo. Acadou co-
tas de venta coas que non conta-
ba, penso que porque a xente
non é moi dada á lectura, menos
en galego. O que propoño neste
libro son relatos curtos, coa re-
tranca propia do galego que fa-
lan sobre a nosa realidade, que o
fan doado de ler. O que me re-
porta maior satisfacción é que
dalgún xeito contribuín a que
moitos lectores visen que o gale-
go non é tan ríxido como a Aca-
demia semella transmitir.
CCoommoo  éé  oo  aacchheeggaammeennttoo  dduunn
eennxxeeññeeiirroo  áá  lliitteerraattuurraa??
Síntome fascinado pola comu-
nicación e a literatura é unha
vía. Quizais haxa algo de voca-
ción periodística frustrada.
QQuuee  bbuussccaa  nnuunn  ppeerrssoonnaaxxee??
A maioría desas historias teñen
como protagonistas persoas re-
ais, pero levadas ao papel cun-
ha identidade diferente para
que ninguén se sinta ofendido. 
MMooiittooss  ddooss  rreellaattooss  eevvooccaann  ooss
tteemmppooss  ddaa  RReeppúúbblliiccaa,,  aa  GGuueerrrraa
CCiivviill  ee  aa  ppoossgguueerrrraa..
Non vivín aquela época pero te-
ño referencias directas de suce-
sos que me causaron impresión
cando os escoitei. O que preten-
dín foi precisamente transmiti-
los en forma de relatos simpáti-
cos para espertar a inquietude
do lector ao redor deses temas
que moitas veces, pola crueza
coa que adoitan estar relatados,
son rexeitados.�

En 1953, Salvat funda e dirixe a
Agrupación de Teatro Experi-
mental Universitario de Bar-
celona, pero os inicios de Sal-
vat, aparecen coa aplicación
de “técnicas brechtianas”,
contribuíndo deste xeito á re-
novación do espectáculo tea-
tral en España. Durante os
anos 1971 e 1972 asumiu a di-
rección do Teatro Nacional de
Barcelona, onde programou,
entre outros, textos que tanto
aprezaba como os de Valle In-
clán. Entre 1977 e 1986 dirixiu
o Festival de Teatro de Sitges.

Catedrático e ensaísta, en
1998 estreou: A la jungla de la
ciutat, de Bertolt Brecht, que
recibiu o Premio Nacional de
Cultura de Teatro ao ano se-
guinte. En 2002 retomou a
quinta versión do espectáculo:
Ronda de mort a Sinera, de
Salvador Espriu. Desde a súa
cátedra de Historia de Ars
Escèniques da Universidade
de Barcelona, impulsou a in-
vestigación teatral, organizan-
do numerosas actividades.

Fundador e director da re-
vista Assaig de Teatre, como
dramaturgo Salvat é autor de
varias obras como: Mort d’ho-
me, Nort enllà, Allí on neixis
tan se val, así como Castelao e
a súa época, obra esta ultima
que foi prohibida pola censura
portuguesa. Como ensaísta e
investigador figuran as obras:
El teatre contemporani, El tea-
tro de los años 70, Historia del
Teatro Moderno ou Quan el
temps es fa espai.

Salvat, obtivo a Creu de
Sant Jordi en 1996 e no ano
2003 recibiu a Medalla de Ou-
ro o Mérito Artístico do Con-
cello de Barcelona.

O seu amor o teatro o man-
tivo a pe de escena até o final e
foi considerado o “pai da nova
escena catalana”. Autoridade
no mundo do teatro, non
sempre tivo o recoñecemento
do seu propio país Catalunya.

COMPAÑEIRO DE LÍSTER. En se-
tembro de 2006, tiven a fortu-
na de coñecer a Ricard Salvat.
Acompañado de Isaac Díaz
Pardo (amigo intimo de Sal-
vat), fomos a recollelo o aero-
porto de Santiago, para trasla-
darnos a Castro de Rei. Alí ía
ter lugar a rodaxe do filme de

Margarita Ledo: Liste pro-
nunciado Líster, onde puiden
velo organizar, con apenas
poucos medios, pero si moi
bos actores, un teatriño, que
poñía en escena diversos ca-
dros que trataban sobre situa-
cións da República e a Guerra
Civil. Escenas que se achegan
dalgunha maneira ao teatro
de Brecht, non tanto pola no-
ción de distancia, senón máis
ben polo intento de captación
do xesto social e polo seu fun-
cionamento como cadros al-
tamente simbólicos na súa
asumida falta de naturalismo.
Ao tempo, neste teatro maxis-
tralmente elaborado, Salvat
poñía en funcionamento as
discusións dos actores sobre
as situacións que se van re-
presentar, nunhas conversas
que entre o persoal e o ideoló-

xico influían inevitabelmente
na forma de enfocar a súa ac-
tuación.

Ricard Salvat, resalta a na-
rración da historia “propia e
intima” do personaxe e a
constante “visión feminina”
que se verte no filme.

Unha parte dramatizada do
filme: Liste pronunciado
Líster, conta co coñecemento
persoal que Ricard Salvat tive-
ra de Líster, con quen estable-
ceu contacto no Congreso
Mundial da Paz, que o Partido
Comunista da Unión Soviética
utilizaba para atraer intelec-
tuais de todo o mundo. Salvat
tivo a oportunidade de viaxar

con Líster, coñecendo o lado
máis humano do personaxe,
do que Salvat comenta: “Líster
era un home con moito res-
pecto pola cultura, que creaba
un grupo de fieis alá onde ía”.

Grazas Ricard Salvat, home
bo e xeneroso, por intentar a
revolución teatral e consegui-
la. Grazas polo teu saber a tra-
vés dun oficio, o teatro, im-
prescindíbel nun país, que se
considere culto, solidario, cri-
tico e dinámico. Grazas pola
semana que nos ofreciches na
rodaxe do filme: Liste pronun-
ciado Lister, onde tivemos
ocasión de aprezar o teu saber
e a túa capacidade.�

LEMBRANZA DE RICARD SALVAT
TRIBUNA �Cipriano Luís Jiménez Casas.

Figura clave da escena catalá, o 24 de marzo morreu en Barcelona Ricard Salvat.
Dramaturgo, historiador e director, Salvat foi o paradigma dun home de teatro

Isaac Díaz Pardo, Ricard Salvat e Cipriano Lúis Jiménez Casas nas instalacións de Sargadelos.

’’Puiden velo organizar,
con poucos medios,
pero bos actores,
un teatriño, con cadros
que trataban situacións
da República e a Guerra”
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para a policía”. En todo caso Ro-
dríguez Varela procuraba saír
das casas de Melide que o aga-
chaban nas horas de saída do
cine para mesturarse coa xente
e pasar desapercibido. Despois
xa se metía polos prados e ía
cara o monte”.

O GUERRILLEIRO LIBERTARIO. “Cu-
ruxás era home da CNT, afiliá-
rase na mina. A Enriqueta
Otero nunha conferencia, pre-
gunteille se o coñecera e dí-
xome Si, era libertario. O gue-
rrilleiro da III Agrupacion, Plá-
cido Rivera Cociña, con quen
tiven longas conversas en
Galdo, dicíame non te quero
desanimar, pero non era do
partido, e Domingo Villar To-
rres recoñecíao  bon guerri-
lleiro pero engadía loitaba
como independente porque
era da CNT”.

Este aspecto ten un interese
especial para quen se aproxime
ao libro, porque fala das rela-
cións da resistencia máis alá das
diferencias ideolóxicas. Parrado
explica como o erro máis
grande que  cometeu como in-
vestigador foi “falar cunha
xente moi politizada pensando
que eu, que era dos do maio do
68, sabía máis que ninguén,
cando realmente ignoraba
todo”. Heine foi quen o enca-
miñou polo vieiro documental,
“díxome que facía moi ben en
falar con todo o mundo porque
me aportaba o clima e tamén a
narración cercana, as anécdo-
tas,... pero tiña que ir mirar as
causas xudiciais e os atestados
policiais, sobre as que eu era
moi prexuicioso pensando que
estaban feitas polo inimigo.
Heine insistiume, ‘faino aínda
que só sexa polas datas e os no-
mes’, e é certo que están cheas
de información”.

En Melide, Carlos Parrado
descubriu no transcurso das
súas pesquisas ‘’que meu pai,
que fora fundador do Partido
Galeguista, estivera represa-
liado pola lei de responsabili-
dades políticas, cousa que non
nos dixo aos fillos. Canto máis
escoito falar doume conta de
que os anos da República foron
moi intensos para a xente e xe-
rouse moita ilusión de que as
cousas cambiaran. Nun in-
forme da Garda Civil de Palas
de Rei ao xuíz militar que lle pe-
dira testigos adictos al régimen,
contéstanlle ‘vanlle cinco no-
mes que se poden considerar
algo adictos ao Movimiento’,
porque o resto eran todos repu-
blicanos. Ese era o tempo que
lle tocou vivir de mozo a Curu-
xás e desa conciencia saíu a súa
protección”.�

tido era un orgullo compartir
riscos con el”.

A falta de fotografías do Cu-
ruxás supuxo un problema para
a Garda Civil e unha vantaxe
para o guerrilleiro, que “era moi
coidadoso coas normas de se-
guridade. Pero podía pasar can-
tando diante do cuartel da
Garda Civil de Palas de Rei de
madrugada, porque sabía que
non o coñecían. De feito dise
que ao cura de Meira teríano
matado porque debuxaba ben e
fixera un retrato do Curuxás

CULTURA.25.ANOSATERRA
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apoio popular era decisivo, e
de feito Curuxás axudaba nos
traballos, e pasaba tempadas
de até quince días en diferen-
tes casas. Despois de rematada
a violencia directa en 1954, da
que Parrado dá conta miúda
no libro, os quince anos finais
de vida pasounos na bisbarra.
E a xente arriscaba a vida.
Nunca o entregou ninguén.
Primitivo dicía que claro que
pasaba medo, que tiña o cora-
zón nun puño, pero como ían
deixalo andar como un  lobo.
Esa foi toda a explicación. E po-
día extenderse a moita xente.
Hartmurt Heine [primeiro his-
toriador da guerrilla galega]
non entendía moi ben como se
poñían en perigo por estar con
el en grupo, nun xantar por
exemplo. Pero é que Curuxás
era unha figura e en certo sen-

Xan Carballa [TEXTO E FOTO]

Trinta anos pasaron desde que
Carlos Parrado (Melide, 1947) se
puxo á tarea de facer a biografía
do mítico guerrilleiro Ramón
Rodríguez Varela Curuxás.
Agora ese esforzo culminou no
libro O Curuxás: o guerrilleiro
que non cazou Franco (Edicións
A Nosa Terra). Nunha conversa
chea de detalles e anécdotas na
súa casa Melide, este antigo em-
pregado do Banco Pastor debu-
lla a súa investigación sobre o
mítico guerrilleiro libertario,
morto en 1967.

“Curuxás era unha lenda
pero eu cheguei a el pola ca-
sualidade. Cando morreu, o 14
de maio de 1967, eu tiña 17
anos e cando  souben a noticia
collín un coche cuns amigos e
fomos a Vilamor á casa onde
estaba o corpo. No lugar había
unha chea de gardas civís e de
xente curiosa. Alí estaba sobre
un carro aquel home tan cor-
pulento. Tal como reproduce a
portada do libro así o vin eu por
única vez. Pasou o tempo e no
1978, despois dun día de caza,
estabamos na taberna e co-
mentouse a morte do cura do
Meira, un cos casos máis soa-
dos nos que estivo implicado.
O señor Eduardo lembrou que
tiña un recorte de El Correo Es-
pañolde cando vivía en Bilbao,
que tratou a morte a toda a pá-
xina, cousa que non pasou coa
prensa de aquí que case o si-
lenciou. Aquel día un amigo
meu, Raído, retoume a escri-
birlle a biografía, cousa que
empezamos os dous aínda que
el tivo que deixalo ao marchar
a emigración. Non sabiamos
nada pero xa daquela comeza-
mos a recoller testemuñas”.

Parrado xa era consciente na
súa adolescencia de como se
misturaba a lenda coa realidade
do guerrilleiro que protagoni-
zara a súa ultima acción en 1954,
“é curioso que ningunha das
persoas que nos falou mentía,
pero as historias reais e a lenda
misturábanse sempre. Que se
xogaba a partida coa garda civil
disfrazado de cura, que se fora
ao velorio de seu irmán de mu-
ller. Ás veces eran situacións que
nos facían dubidar de todo o
que nos dicían, pero co tempo
crucei moitos datos e souben a

base de verdade que latexaba.
Botei tempo en dar coas persoas
clave da narración e unha delas
foi Manuel Fernández Valle Por-
tafondón, que vivía en Bos Aires
e fora compañeiro seu de neno
na aldea e despois na mina e na
resistencia”.

O HOME DE TODAS PARTES. O pri-
meiro relatorio de Parrado ocu-
pábase da represión nas terras
de Melide e a Ulloa, “eran máis
de seiscentas páxinas e menos
mal que Enrique Acuña me
orientou para unha edición
concentrada na aventura gue-
rrilleira”. Daquela o libro ocú-
pase de como se conforma a
guerrilla antifranquista logo de
ter que fuxir da represión gol-
pista en 1936. Curuxás traba-
llaba nas minas de San Finx, en
Lousame, e estivo entre os mi-
neiros que foron á Coruña para
salvar á República. Os dezaseis
anos posteriores, de traballado-
res e labregos unidos esforzada-
mente na resistencia antifran-
quista, ocupan as páxinas dun
relato que leríamos como unha
novela de non ser a realidade
dunha época dolorosa.

Parrado, que agora se reco-
ñece un apaixonado pola in-
vestigación, soubo en todo este
tempo que o propio Curuxás  o
mirou a el de rapaz desde a
casa de Primitivo Fernández
Valle na que pasaba días refu-
xiado e que estaba na rúa Prin-
cipal, en fronte da tenda-libra-
ria familiar dos Parrado, “Pri-
mitivo díxome que el mesmo
lle mercaba os xornais na nosa
casa. Despois de morto, moitos
crían telo visto aquí ou acolá.
Non quero caír na mesma su-
xestión, pero teño para min
que vin ao Curuxás saíndo da
casa de Primitivo. Cando tiña
quince ou dezaseis anos ca-
eume algo na rúa e chamoume
a atención ver a un home cor-
pulento. A cara non a lembro
pero si que levaba un saco ao
ombro. Curuxás sempre que
andaba de día no monte facía
como que perdera unha besta
por se alguén se lle cruzaba e
vestíase para a simulación”.

Porque a historia dos ho-
mes que formaron a guerrilla
non é de alguén entobado nos
montes máis dunha década. O

Carlos Parrado, biógrafo do guerrilleiro Rodríguez Varela

‘O Curuxás botou trinta anos fuxido
grazas ao amparo da xente’

’’A xente arriscaba a vida,
nunca o entregou
ninguén”
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ciedade en certa maneira in-
temporal mais que podemos
moi doadamente identificar
coa actual.

Non de maneira casual o li-
bro vén encetado por “Noite de
pallabarro”, historia dos mora-
dores dunha casa abandonada.
Manuel Rivas ten razón en O la-
pis do carpinteiro, o que somos
e o que facemos queda na me-
moria das cousas. Non se perda
a dimensión da casa como me-
táfora. A obra continúa con
“Noite de clorofromo” ou a difi-
cultade para saber quen é quen
realmente. “Contemporáneos
I” recunca no abandono, é o re-
lato de como o apicultor e a ir-
má foron quedando sos, relato
que reivindica a natureza. Se-
gue despois con “A vida secreta
de L.”, agora é a figura da muller
a que ben pode ser símbolo de
Galiza, esa muller á que todos
desexan e á que ninguén deixa
decidir sobre o seu propio futu-
ro. E, xa nun lugar medianeiro,
chega “O escriba e o capitán”.
Conversa entre un guerrilleiro e
un escritor, que publicou unha
novela sobre o mundo do gue-
rrilleiro mais sen darlles voz aos
guerrilleiros. Lembra a Xela-
monitede Luís Paradelo, moi-
to. Ao final dunha vida en con-
tacto coa natureza, hai implíci-
ta unha filosofía política de
amor ao país. Preciosas descri-
cións. Narrado con moita habi-
lidade.

A segunda metade do libro
chega con “Ovos de serpe”. Un
tipo atopa cousas escritas na
marxe dos papeis do traballo.
Chegará a non saber se o que
quere é esclarecer a verdade
deste niño de intereses cruza-
dos ou afondar no coñece-
mento de Vitoria, a secretaria.
Ou as dificultades para esta-
blecer a verdade, cal verdade.
“A noite de Ith” tráenos outra
procura,  as personaxes sem-
pre andan á procura. Inma e
Lestón desaparecen, os dous
teñen relación coa Torre de
Hércules, son vidas frustradas.
Quizais decidiran unir forzas
nunha procura común. Hai
unha suxestión de asasinato
tamén. Pode que Lestón fora
asasinado. Entra en xogo quen

crítica
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� AA  ccllaassee..  François Bégaudeau. Xerais.

� MMoonnddoo  ee  oouuttrraass  hhiissttoorriiaass..  J.M.G. Le Clezio.Xerais. 
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� CCuurruuxxááss..  Carlos Parrado. A Nosa Terra.

� AA  ccoorrppoo  aabbeerrttoo.. Manuel Rivas. Xerais.

� HHiissttoorriiaa  ddee  OOuurreennssee.. Marcos Valcárcel. Xerais.

� UUnn  ppaaííss  aa  mmeeddiioo  ffaacceerr..  Fran Alonso. Xerais.

� RReeccoonnqquuiissttaa..  VViiggoo  eenn  aarrmmaass..Eduardo Rolland. Xerais.

Está xa na rúa a nova achega de
Francisco X. Fernández Naval,
que neste caso escolleu o for-
mato da narrativa breve. Os dez
traballos de que consta este tí-
tulo deixan ben claro o dina-
mismo deste formato narrativo,
ou, o que é o
mesmo, paten-
tizan a ansia de
liberdade das
ataduras xené-
ricas por parte
do autor. Se o
conto se enten-
de como o despregamento
dunha estrutura pechada na cal
o narrador sabe, cando inicia a
narración, como vai ser o seu
remate (fronte ao relato, no cal
as fronteiras, tanto de inicio co-
mo de peche, se manteñen
abertas), aquí o autor demostra
un absoluto dominio da histo-
ria contada, mais deixa a porta
aberta para que o lector non o
interprete así senón como un
fragmento de realidade. Algo
así como os elos dunha cadea.
Cada un deles representa unha
estrutura autónoma e pechada,
mais todos forman parte dunha
macroestrutura con sentido
propio. Mesmo non sería raro
pensar que Para seguir bailan-
doé unha novela, unha novela
fragmentaria sobre o noso tem-
po. Pois a sucesión de elos, ou
fragmentos ou relatos, tamén
convida a esta perspectiva, so-
bre todo porque a sociedade re-
tratada sempre é mesma. 

A vontade experimentalista
está presente en todos os rela-
tos, notándose máis nuns ca
noutros e sobre todo a medida
que se vai lendo, porén non é
ese afán o que guía ao autor,
porque a finalidade primordial
é retratar a sociedade, unha so-

do fantástico e do cotián; tres
mundos que tamén se mestu-
ran no relato de Fernández
Naval; a dimensión letresca da

vida, que non podía
faltar e xa viramos en
“Contemporáneos II”.
Como libro de relatos,
a variedade é unha
das súas característi-
cas. Inclusive en canto
á calidade da redac-
ción, na que por veces
se observan deficien-
cias, pouco coidado. E
tamén como libro de
relatos que é, ofrece
dúas posibilidades

lectoras: a de cada relato en si,
lectura illada, e a de todos os
relatos en conexión. Ningunha
é mala, nunca unha lectura é
mala, mais a primeira resulta
deficiente, empobrecedora, e
só a segunda se pode dicir que
sacia todas as sedes, máis ben
inicia ese proceso que, igual
que no coñecemento de cal-
quera de nós, nunca remata.�

Xosé M. Eyré

Marga Romero

S empre me lembro da miña
amiga Elsbeth: labrega,  viú-

va, con dous fillos, avoa e nunha
aldea alemá. Hai unhas sema-
nas cando asistín o filme de An-
dreas Dresen  Wolke 9 (aquí ‘En
el séptimo cielo’), Elsbeth seme-
llaba estar ao meu lado para con-
tarme o derradeiro ano da súa vi-
da feliz e de amor novo, co seu
amigo Heinz Moller. É a maxia
do cine: atopar e atoparnos. No
remate da sesión, en Vigo só tres
mulleres e un home, ao saír, no
rosto ficaba aínda a expresión de
tristura e perplexidade. Dúas
mulleres non lle daban creto á
historia de Inge, non lle vían sen-
tido. Todo ficou reducido a Inge,
a muller de máis de 60 anos,
cunha relación feliz, tamén se-
xual, co seu compañeiro desde
hai 30 anos, Werner, que exerceu
de pai dos seus fillos. Ela fai
arranxos de costura e devólvelle
uns pantalóns a Karl. Nós, como
a cámara indiscreta que xa so-
mos, entramos na casa de Karl,
observamos como se van espin-
do e comezan a tocarse, senti-
mos os xemidos dos gozos e
compartimos o seu acto sexual.
A dúbida instálase en Inge, ta-
mén a culpa, mentres procura o
seu amante. El ten 76 anos coma
tiña Elsbeth. Petra, a filla, tenta
convencela para que viva a
aventura en secreto, sen que lla
conte a Karl. Inge revela a verda-
de e os prexuízos convértena an-
te os ollos da cámara e do mari-
do nunha adolescente. Abando-
na a Werner para vivir con Karl.
Werner suicídase. Sentimos o
abrazo final e tanto amor. A luz
do filme e os primeiros planos
conseguen que logremos tocar
cada engurra, cada suco do tem-
po, a rutina e a vida cotiá engúle-
nos. Un filme excelente fóra dos
grandes circuítos comerciais, ín-
timo como a vida de Elsbeth. Se
somos libres gozaremos do sexo,
namoraremos cando vellas, co-
mo Inge, como Elsbeth. �

NO SÉTIMO CEO

’’

NARRATIVA.

Pedazos
de vida

Para seguir bailando
AAuuttoorr::  Francisco X. Fernández Naval.

EEddiittaa::Xerais. 152 pp.

’’Se somos libres
gozaremos do sexo,
namoraremos
cando vellas”

escribe o relato, o ex de Inma.
“Contemporáneos II” pon na
mesa as angueiras do escritor
que se sente como un ente do-
tado de entendemen-
to, mais de mobilidade
reducida, fascinado
polo acontece ao seu
redor, para el as pala-
bras adquiren un valor
que pode semellar so-
bredimensionado,
mais que é o seu valor
real. E nin el está libre
da traxedia. “Margot e
a noite”, así se chama
o noveno relato, é un-
ha celebración da vi-
da, da vida no exilio, na que se
fala de Rosalía de Castro, de ci-
nema, dos corpos, de prendas
de vestir, de relacións familia-
res, de relacións afectivas, de
tango e noites, e de como nós
somos as nosas circunstancias.
Antecede ao remate, que che-
gará con “Para seguir bailan-
do”; relato consistente nunha
carta a unha cronopia ou a Ju-
lio Cortázar e o mundo do real,

’’Percíbese
unha vontade
experimen-
talista, pero o
fin primordial
é retratar
a sociedade”

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

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

Francisco X.
Fernández Naval.
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den, mesturándose os uns cos
outros e crebando as artificiosas
lindes propostas. O lector com-
prende daquela o sentido desta
complexa e poderosa estrutura
aparentemente acumulativa,
xa que, de seu, constitúe unha
expresiva demostración de que
a vida non pode reducirse a un

convencional catálogo
de etiquetas. O cader-
no dourado do título
correspóndese co que
Anna comeza a escribir
ao remate da novela,
síntese dos outros ca-
tro e, presumibelmen-
te, o que dará unidade
e congruencia á disgre-
gada protagonista, o
que significará a acep-
tación da imprevisibili-
dade da existencia. 
Esa imprevisibilidade
é a que apunta á fraxili-
dade dos grandes rela-
tos cando son toma-
dos como dogma de fe
e non como marcos
intelectuais a partir

dos cales verificar a reflexión
que nos permitirá interpretar o
mundo. Os personaxes de O
caderno douradoson un grupo
de mozos que, en África, toman
conciencia do problema colo-
nial e racial e que exercitan un-
ha militancia contra estas dúas
lacras bastante quimérica e in-
xenua, máis composta de boas

CULTURA.27.

A inconsolábel escisión que
afecta ao ser humano contem-
poráneo adopta as máis diver-
sas formas, pero todas se carac-
terizan por provocar un convul-
so curtocircuíto entre pensa-
mento metafísico e coñece-
mento secular,
entre a nosa se-
de de eternida-
de e a inapelábel
conciencia da
nosa perento-
riedade. Nietzs-
che aseguraba
que a busca da unidade do ser
do home moderno era un su-
posto socrático que había que
aniquilar para non renunciar ao
real, á vida. E algo semellante
parece dar a entender Doris
Lessing nesta ambiciosa novela
de 1962. De facto, no prólogo
que lle engadiu en 1971 e que
esta coidada edición reprodu-
ce, a autora afirma que o verda-
deiro tema desta obra é o da
crebadura do individuo “como
forma de curación”.  

O caderno douradoconta a
historia de Anna Wulf, unha es-
critora que padece un bloqueo
creativo e que apunta as súas
experiencias en catro cadernos
diferentes: o negro para o rela-
cionado coa súa pasada estan-
cia en África, de onde extraeu as
vivencias da súa única novela; o
vermello para a actividade polí-
tica, como membro do Partido
Comunista; o amarelo para es-
bozos e apuntamentos de na-
rrativa profesional; o azul para
redixir un diario que “rexistre os
feitos” da súa biografía senti-
mental e dos seus –considerá-
beis– problemas cos homes. 

Quizais o grande achádego
desta novela sexa a súa arrisca-

ANOSATERRA
9-15 DE ABRIL DE 2009

CONTADELIBROS.
Lenda chinesa en ópera

Turandot, de Giacomo Pucci-
ni, é unha ópera xa clásica que
nos conta a historia da triste

princesa
chinesa
Turandot
e o nobre
príncipe
que lle ha

devolver a alegría. Agora
Kalandraka pesenta a versión
en libro-cd adaptada por Joan
de Déu Prats, con ilustracións
de Pep Montserrat. A
tradución é de Vitoria
Ballesteros.

Curros nas táboas

A Biblioteca Francisco Pillado
Mayor, da Universidade da
Coruña, presenta unha nova

versión de O
Divino
Sainete,de
Manuel
Curros Enrí-
quez. Desta
volta, a escri-
tora Marica
Campo

adapta a obra do celanovés
para o teatro. Esta nova
versión non altera a esencia
orixinal pero facilita unha
nova visión do texto. Aceda
crítica á sociedade do seu tem-
po, aos versos de Curros ante-
cede o prólogo de Francisco
Rodríguez. 

Tres obras de Lourenzo

Manuel Lourenzo presenta
tres novas obras teatrais: As
horas baixas inclúe a obra dese

nome e máis
“A crise do di-
rector de esce-
na” e “Vivaldi,
señor”. As dú-
as primeiras
comedias sitú-
anse en

Londres, concretamente nas
veigas do Southwark. A tercei-
ra é un longo monólogo dun
servente cara ao seu amo. Edi-
ta Laiovento. �

da estrutura e, sobre todo, a súa
perfecta imbricación cos temas
morais, políticos e intelectuais
que aborda. O autoconfesado
esnaquizamento do personaxe
principal reflíctese coma nun
espello no carácter fragmenta-
rio da narración e vai transfigu-
rándose nun atordante calidos-
copio no que o lector
debe ir internándose
pouco e pouco, apre-
hendendo as claves
que lle permitirán dis-
cernir as fronteiras
existentes entre os di-
ferentes relatos e que
lle darán acceso á intri-
cada organización da
obra. En principio,
existe unha historia
marco –cuxo irónico tí-
tulo é Mulleres libera-
das?que consta de cin-
co episodios entre os
que se intercalan os ca-
dernos escritos por An-
na Wulf. Non obstante,
esta configuración axi-
ña queda refutada da-
do que Anna é incapaz de man-
ter as ilusorias divisións que es-
tabelece na súa existencia: as
lembranzas persoais convér-
tense en material para a narrati-
va da escritora, a ficción con-
fúndese coa realidade, a vida li-
teraria e a política enrédanse
continuamente e, en xeral, os
distintos dominios se expan-

intencións que de pragmatis-
mo político. Son case todos co-
munistas ou ex-comunistas
que, ante as terríbeis revela-
cións sobre o período stalinista
do XX Congreso do PCUS, só
logran presentar “a habitual
mestura de acrimonia, tristura
e intención resolta de manter
un equilibrio dalgunha clase”.
Son seres que acoden á psica-
nálise en busca dunha fórmula
máxica que lles permita estabi-
lizar unha vida emocional ante
a que se comportan cunha ma-
nifesta falta de madureza. Son
mulleres que tropezan, no seu
camiño cara á liberación femi-
nina, co inopinado obstáculo
do baleiro emocional e o moi
burgués sentimento de caren-
cia de seguridade. 

E, non embargante, a loita
destes homes e mulleres parti-
cipa dunha dupla natureza: ri-
dícula mais tamén tráxica, hila-
rante mais enchida de grande-
za. Eles son, en palabras dun
deles, os que invisten até a últi-
ma gota de enerxía e de talento
en aprenderlles aos demais
que “un pobre desgraciado
que lle ten medo ao caseiro e á
policía é un escravo”. Por ra-
zóns similares esta novela, que
amosa o fracaso vital dunhas
mulleres liberadas, foi escolli-
da, paradoxalmente, como un-
ha das biblias feministas da
época: non porque de xeito
panfletario pontifique sobre as
bonanzas da emancipación,
senón porque expón descar-
nadamente o latente drama
que deben encarar as mulleres
que elixen a senda do inconfor-
mismo e da revolta.

Esta brillante exploración da
complexidade humana débelle
moito, por outra banda, á mag-
nífica tradición inglesa na que
se encadra. O caderno dourado
podería definirse coma unha
relectura de Women in Love de
D. H. Lawrence pasada polo fil-
tro de James Joyce e de Virginia
Woolf, o que lle dispensa unha
patina de irónico estoicismo
ante a vaidade das grandes pre-
guntas que redunda no signifi-
cado último da obra. Os distin-
tos relatos do libro manteñen
unha incerta e problemáti-

Homenaxe a Ramiro Fonte. A

Asociación de Escritores en Lingua

Galega renderalle homenaxe ao es-

critor recentemente falecido cun re-

cital poético en Vigo. O acto terá lu-

gar o 17 de abril na sede da Funda-

ción Caixa Galicia a partir das 19:30

horas. Contará coa participación de

X.M. Álvarez Cáccammo, Manuel Ál-

varez Torneiro, Ignacio Chao, María

do Carme Kruckenberg, Xulio López

Valcárcel, Gonzalo Navaza, Román

Raña, Xavier Rodríguez Baixeras, Ce-

sáreao Sánchez e Xavier Seoane.�

’’Esta novela
expón
descarnada-
mente o
latente drama
que deben
encarar
as mulleres
que elixen
a senda do
inconfor-
mismo
e da revolta”

Do imprevisíbel
da existencia

Doris Lessing.

O caderno dourado
AAuuttoorr::    Doris Lessing.

TTrraadduucciióónn::  Eva Almazán.

EEddiittaa::Galaxia.

>>>
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Luís Rei Núñez premio Blanco Amorcunha novela que percorre Mu-
ros, Barcelona e Arxentina. Monte Louro é o título da novela gañadora

desta edición. O escritor coruñés investiga nela a biografía dun personaxe

que transcorre entre o Muros dos anos 40, a Barcelona dos 60 e a Arxentina

actual. Este ano foi Burela o concello escollido, entre os 76 que impulsan o

premio, para organizar o certame. O xurado, integrado por Neves Cando, In-

ma López Silva, Olalla Cociña, Emilio Insua, Santiago Jaureguízar e Armando

Requeixo, decidiu outorgarlle a Rei este premio dotado con 12.000 euros e a

edición da novela por Xerais.�

ron milleiros de homes e mu-
lleres máis alá da raia. Articula-
do ao xeito dunha panoplia de
testemuños vivenciais de por-
tugalegos de segunda ou ter-
ceira xeración, Leira aproveita
a plasticidade dos personaxes
para reconstruír o inmenso es-
forzo colectivo enxergado po-
los augadores, polos carboei-
ros, polos albaneis e mais po-
los camareiros, procedentes
na súa meirande parte de co-
marcas veciñas como son o val
do Tea e a Baixa Limia, até con-
vertérense en pezas inextricá-
beis na paisaxe urbana das
grandes urbes portuguesas.
Case 80.000 galegos, apunta
Leira, andaban por alá contra
finais do século XVIII e deles
40.000 radicados na capital.
Nada hai de estraño, pois, en
que seica fose o colectivo ¿es-
tranxeiro? máis retratado por
literatos e ilustradores, mesmo
estigmatizados polos precon-
ceptos identitarios que os fixe-
ron protagonistas satirizados
dos entremeses daquel tempo.

Pero o tempo é o escrutinio
definitivo e coa chegada de no-
vos retos e afáns tamén apare-
ceron novas imaxes e funcións.
O contributo ideolóxico no de-
senvolvemento do anarcosin-
dicalismo e do republicanismo
personalizado nas figuras do
Gil Montes e do Felicio Rodrí-
guez ou a solidariedade anti-
fascista, exercida cos de acó
coa axuda dos de aló, cami-
ñando pola rota do Wagons-
Lits a ombros do Suceso Gon-
zález. Ou o impulso societario
que deu cabo na fundación da
Juventud de Galicia. Sociedad
de Instrucción y Recreo, alá
polo novembro de 1908 e que
aínda resiste como emblema
señorial da presenza galega na
traza lisboeta.

Un libro fermoso, pois, útil e
necesario, que disipa parte do
neboeiro da nosa desmemoria
e que reintegra unha póla de
nós até agora imperceptíbel.
Porque unha xeira que alume-
ou espazos eternos de lecer e
cultura, como foron e son O
Ginginhae A Brazileira, non po-
de residir no esquecemento. �

Bieito Alonso

que dous ditadores enxoitos
botaran candado totalitario.
Malia os pechos, polas fragas
de Queguas baixaban os cas-
trexos (os do Castro
Laboreiro) na procura
do pan e do acollido, e
polas abas da Serra da
Peneda penduraban
esforzados peregrinos
galegos na demanda
dos favores e interce-
sións que ofrecía a se-
ñora daqueles cu-
mios. E Lisboa era un
manancial de soños
que abrollaba aos
poucos nas decora-
cións imposíbeis dal-
gunhas casas boas e
no cosmopolitismo
presentido a través de
vehículos e costumes. Porque
era de nós, continuidade lóxica
de moitas vidas, e nunca perci-
bida como outro destino mi-
gratorio. Pero o certo é que iso
foi, e por ben tempo.

Teño para min que a Xan

ca relación coa verdade;
non sabemos se os cadernos
son unha esaxeración da reali-
dade contada en Mulleres libe-
radas ou se este relato é unha
elaboración literaria na que se
se suprime o caos reflectido na-
queles. E esa ambigüidade pro-
voca un distanciamento ao que
o lector debe atoparlle o seu
propio sentido. “Pareceume
que esa clase de distanciamento
era un trazo que necesitamos
con desesperación hoxe en día,
pero que moi poucos o posú-
en”, dinos a narradora. 

Poucas veces o vínculo entre
a dor e a esperanza foi tan ben
retratado coma nesta novela. E
marabilla comprobar como
–malia unha lonxitude un tanto
esaxerada– segue a ser unha
obra moi superior á maior parte
do que se publica na actualida-
de. Imprescindíbel.�

Manuel Xestoso

Cando eu era rapaz, por Entri-
mo, polas terras da Baixa Limia
ourensá, era ben doado dar
con alguén que
andara por Lis-
boa ou que tiña
parentes a la-
borar na cida-
de branca. De
sempre. Aínda
mesmo cando nesa cuña gale-
ga que penetra polo nordeste
luso non se abrían as portas
naturais (A Madalena, Portela
d´Homen, A Ameixoeira) por-

Leira houbo de acordarlle nal-
gunha ocasión unha máxima
incontestábel. Que as cousas,
canto máis perto estean, canto

máis a man se sitúen,
máis imperceptíbeis
son para os nosos sen-
tidos, menos repara-
mos nelas. E lembrou
Lisboa, o Portugal dos
sentimentos contradi-
torios, e reparou en
que ninguén cantara a
nosa epopea polas ri-
beiras do Douro, polas
rúas altivas da capital
(a tapar a sede e o frío
dunha metrópole en-
febrecida polo seu de-
vezo africano), polo
confín do mundo que
empezaba en Macao e

remataba no Rio do Janeiro. E
aplicouse con ilusión e esmero.

O resultado é un volume
que nos apresenta o landscape
humano e territorial das suce-
sivas ondas migratorias que
dende o século XV empurra-

crítica

CONTADELIBROS.
“Oqo” nos andeis 

Oqo Editora presenta tres
novos volumes pensados para
primeiros lectores, con especial
atención ao traballo de
ilustración. O último cantoé

obra de
Pablo Albo e
Miguel Ángel

Díez (a tra-
dución é
de Antón
Fortes). Os
sete cabri-

tosé de Tareixa Alonso
e Teresa Lima. A pota que trota,
de Patacrúa e Kristina Andres.
Nos tres casos trátase de contos
co sabor tradicional con
versións pensadas para as
crianzas de hoxe.

Mau & Pin

Mau e Pin son os pseudónimos
do escritor Henrique Mauricio
Iglesias e do ilustrador Carlos
Álvarez Taboada. Entre os

dous puxeron a
andar a colec-
ción ‘Polo co-
rreo do
vento’, que
edita Xerais.
Os seus tres
primeiros tí-
tulos son

Mariquiña, a carteira andoriña,
Hugo, o carteiro teixugoe Xelo,
o carteiro xurelo. A través das
aventuras rimadas de cada ani-
mal, o primeiro lector achéga-
se a diferentes puntos da
xeografía galega  

Misterio oriental

O nacemento do Dragón,de
Wang Fei, Marie Sellier e Cathe-
rine Louis (a tradución ao gale-

go é de Fernando
Moreiras)
cóntanos unha
historia mítica chi-
nesa pensada para
primeiros lectores.
O texto e as ilustra-

cións acompáñase dos
misteriosos criptogramas
orientais. Edita Kalandraka. �

’’Case 80.000
galegos,
apunta Leira,
andaban
por alá
contra finais
do século
XVIII
e deles 40.000
radicados
na capital”

ENSAIO.

Esculca e luz
dunha historia
difusa

Historia dunha emigración
difusa. 500 anos de
emigración a Lisboa
AAuuttoorr::  Xan Leira.

EEddiittaa:: Acuarela Comunicación, 266 pp.

Xan Pérez Leira. ANTONIO CENDÁN

>>>
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CULTURA.29.

con nome de seu.
Neste caso, pola contra, o SPJ

Groupconsta de once músicos,
e para este rexistro en directo,
realizado no Teatro que dá no-

me á gravación, contaron coa
colaboración de catro colegas.
Daquela, o espírito colectivo es-
tá garantido no concerto, malia
os evidentes e ocasionais prota-

gonismos individuais –por
exemplo, Antonio Serrano na
armónica. En canto ao aspecto
creativo, o grupo opta por un
jazz máis ou menos standard,
ben dixerido, que mantén acesa
a súa base rítmica, cambiante
segundo os
distintos te-
mas –oito en
total–  desen-
volvan cadan-
seu esquema
musical. Por
exemplo, na
composición
de Pat Met-
heny  –“Better
days ahead”–
presente no
repertorio, a formación opta
por unha cadencia tropical, que
ben podería pasar por ser de
orixe brasileira. Porque se algo
salienta neste Jazz live! é a súa
ausencia de estridencia. Os mú-
sicos parecen sentirse a gusto
tocando, e en consecuencia
transmiten esa sensación ao
afeccionado. Non destacan po-
lo seu virtuosismo, pero tam-
pouco se bota en falla na grava-
ción, e lonxe de ser unha eiva,
devén en cualidade que man-
tén equilibrada a percepción
auditiva. Abonda con ese swing
que lexitima a raíz dun xénero,
o jazz, tan evoluido a esta altura
do calendario, que a miúdo
ameaza con esquecer a súa xé-
nese artística afroamericana.

Por todo o antedito, pode-
mos concluír que o SPJ Group
é un colectivo doado de escoi-
tar, pois non alporiza ao afec-
cionado convencional, tam-
pouco deixa indiferente a quen
se esforce en reparar no seu
discurso interno, e por suposto
a súa música está ausente de
calquera adobío ornamental
innecesario. Canto hai na for-
mación de alumnos avantaxa-
dos e de profesionais asenta-
dos como tales? Deixo a res-
posta a tal encrucillada dialéc-
tica para o aficionado que teña
a ben interesarse por este gru-
po, que en todo caso sabe dosi-
ficar acaídamente os seus re-
cursos, nin moitos nin poucos,
tan só os precisos. �

X.M. Estévez

O Seminario Permanente de
Jazz de Pontevedra continúa a
materializar a súa dinámica, e
nesta ocasión
é SPJ Group
quen nos
ofrece a co-
rrespondente
edición de
Jazz Live! no Principal vol. IV .
Non se pode afirmar da forma-
ción que sexa unha big-band ao
uso, e menos un grupo de for-

mato reducido –cuarteto, quin-
teto– polo que se sitúan na ubi-
cación artística intermedia en-
tre as grandes orquestras e a
reunión de individualidades

ANOSATERRA
9-15 DE ABRIL DE 2009

A educación na XXVI Semana de
Filosofía.Organizada pola Aula Cas-

telao de Filosofía , en Pontevedra do

13 ao 17 de abril, ao redor do binomio

Filosofía e Educación,para afrontar os

debates educativos dende a reflexión.

Educación para a Cidadanía, o novo

contexto  do Plan Boloña ou as cues-

tións relacionadas coa lingua serán al-

gúns dos eixos. Entre os participantes

figuran Carlos G. Gual, Mariña Subi-

rats, Goretti Sanmartín e, para a lec-

ción de clausura, a escritora, xornalista

e socióloga chilena Marta Harnecker.�

MÚSICA.

Sobriedade
espectacular

Jazz Live! no Principal vol. IV
AAuuttoorr::    SPJ Group e convidados.

EEddiittaa::Free Code Jazz Records.

freecodejazzrecords.com

Marta Harnecker.

SPG Group.

’’O grupoopta
por un jazz
máis
ou menos
standard”

26-31 critica.qxd  6/4/09  22:36  Página 5



CULTURA.30. ANOSATERRA
9-15 DE ABRIL DE 2009

crítica

caer na inimizade dos gardiáns
das esencias; é dicir, de cada un
dos afeccionados a ese cómic, a
un xénero determinado ou, en
xeral aos que enchen as tendas
de cómic, xente sabida e analista
de cada desviación na nor-

demais faccións do bando re-
publicano ante as atónitas olla-
das daqueles estranxeiros idea-
listas que viñeran axudar nas
Brigadas Internacionais.   

O debuxo do veterano e
Bartolomé Seguí  é ex-
traordinario e o seu uso
da cor tamén, nun esté-
tica moi próxima ao
Trazo de Xiz de Miguel
Anxo Prado, como el
mesmo ten recoñecido
nalgunha entrevista.
Todo proceso creativo
pode verse no blog do
debuxante (blogyla-
piz.blogspot.com) on-
de tamén podemos se-
guir a súa nova colabo-
ración con Cava, titula-
da de xeito provisional
Niebla sin nombre,un-
ha intriga de espías am-

bientada no Londres dos anos
50,  que xa agardamos con im-
paciencia  dada a mestría destas
serpes cegas.�

Marcos S. Calveiro

El artefacto perversodebuxado
por Federico del Barrio.

O albúm estrutúrase en sete
capítulos, que van construíndo
devagar dende o presente e o
pasado os fíos da vida
do seus protagonistas,
Ben Koch e Curtis Rus-
ciano, sempre baixo a
presenza ameazante
dese misterioso home
de vermello. Catro dos
capítulos acontecen
no presente dunha
Nova York de 1939,
nunha cidade de cla-
roscuros, cédulas  co-
munistas, vendedores
do  Daily Worker  e si-
carios do FBI no come-
zo dunha cazaría que
desembocaría na “Ca-
za de  Bruxas”, unha
década despois. Os ou-
tros tres lévannos á Guerra Civil
española dos anos 1936 a 1938,
en Barcelona e na batalla do
Ebro, aos conflitos xurdidos en-
tre anarquistas, comunistas e

A de Felipe Hernández Cava e
unha presenza fulcral dende
hai más de trinta anos na ban-
da deseñada española. Dende
os anos 70 nos que fora mem-
bro do xa míti-
co colectivo El
Cubri até a ac-
tualidade os
seus guións en-
riqueceron o
panorama grá-
fico de moitos
senlleiros debuxantes: Federi-
co del Barrio, Auladell  ou Enri-
que Breccia, por só citar algúns.
As súas historias, amais de estar
sempre construídas con tirali-
ñas e cun notábel virtuosismo
narrativo, teñen unha  impor-
tante carga de crítica ideolóxica
e social, que tras pechar o ál-
bum sempre leva o lector a ma-
tinar en algo máis que as peri-
pecias dos seus personaxes.

Pois ben, a editorial galega
BD Banda ofrécenos agora en
galego  a ultima historia de Ca-
va As serpes cegas, debuxada
por Bartolome Seguí nun ál-
búm, de magnífica fasquía e
que previamente xa fora publi-
cado en Francia por Dargaud.
Destacar que esta obra está no-
meada aos premios do próxi-
mo 27º Salón do Comic de Bar-
celona, nas categorías de me-
llor obra e mellor guión, que
para quen este escribe merece
sen dúbida.  Novamente, Cava,
visita un dos seus temas prefe-
ridos, a guerra civil, como na-
quel pesadelo de posguerra
que foi o tamén recomendábel

O peor inimigo de calquera có-
mic transplantado ao cine son
os propios seguidores e adora-
dores dese cómic. Porque o eido
do cómic é terra sagrada na que
non se poden facer moitas varia-
cións sobre o tema so pena de

Felipe Ugalde, II Premio Compostela de Álbums Ilustrados.A historia

dun crocodilo que medra en tamaño e en pretensións valeulle ao mexicano

Felipe Ugalde para facerse coa segunda edición deste certame convocado

pola editorial Kalandraka máis o concello de Compostela. O premio está do-

tado con 12.000 euros e coa edición da obra ás cinco linguas peninsulares. O

xurado seleccionou ademais como finalista a obra de Tomasso Nava e fíxolle

unha mención especial ao álbum de Cecila Alonso. �

’’O debuxo
do veterano
Bartolomé
Seguí 
é extraor-
dinario
e o uso da cor
tamén, nun
estética moi
próxima a
Trazo de Xiz”

>>>

BANDADESEÑADA.

Nova York
e Barcelona
en 1939

As serpes cegas
AAuuttoorreess::    Felipe Hernández Cava e

Bartolomé Seguí.

EEddiittaa::BD Banda.

Unha plana e dous cadros d’As serpes cegas.

CINEMA.

Os súper heroes
visten de licra

Watchmen
DDiirreeccttoorr::  Zack Snyder.

GGuuiióónn::  Alex Tse, David Hayter (novela

gráfica: Alan Moore, Dave Gibbsons).

FFoottooggrraaffííaa::  Larry Fong.

EElleennccoo:: Jackie Earle Haley, Malin Aker-

man, Billy Crudup, Matthew Goode, Jef-

frey Dean Morgan, Patrick Wilson, Carla

Gugino.

Alan Moore[arriba] e Dave Gibbsons.
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ritos; conto na familia con xente
suficiente para me poñer ao día
e pasarme o tomazo completo
desta historia criada por Alan
Moore e Dave Gibbons e que se
insire con máis propiedade no
terreo da novela debu-
xada que do puro te-
beo. Porque o Watch-
men é unha novela que
debería inscribirse no
apartado de literatura e
non da banda deseña-
da, aínda que eses terre-
os sexan xeografías de
fronteiras cada vez máis
difusas. 

Os doce capítulos
publicados orixinaria-
mente en formato te-
beo da histórica DC
Cómic, foron recompi-
lados nun só libro xa
ben coñecido dos seus
fans, e que deu lugar
tamén a outros libros nos que
se estuda o estilo e ensaios pa-
ralelos á historia. Estamos a fa-
lar dun relato de política-fic-
ción, dunha análise ucrónica
situada no ano orwelliano de
1984 e posteriores nos que os
USA e a URSS están a piques de
chegar ás mans con mísiles nu-
cleares por medio. 

O importante desta historia,

un traballo de guión, debuxo e
color de grande altura, está en
que hai, por unha parte, unha
desestruturación do mito do sú-
per heroe, reducido aquí ao ni-
vel de policía disfrazado con

bragas de licra, agás
dun fenómeno mu-
tante, o Doctor Man-
hattan, que, ao final,
resulta ser o causante
de todas as desfeitas,
precisamente polo seu
poder destrutor (unha
clara referencia á bom-
ba atómica de Tru-
man, fabricada preci-
samente como Pro-
xecto Manhattan). Po-
lo medio anda o Doc-
tor Rorschach, de ros-
tro cambiante, como
corresponde a quen le-
va nome e imaxe do
test máis coñecido da

psiquiatría. 
Hai, polo tanto unha análise

social do mundo actual filtrado
por unha historia aparente-
mente menor, de aventuras de
súper heroes, pero que agacha
unha intención de máis profun-
didade. Todo isto está no cómic,
e todo isto está na película, mal
que lle pese ao seu autor litera-
rio, que se nega a ver calquera
das súas obras levadas ao cine
(di que unha obra é en si mesma
concluída no formato para o
que foi criado, e punto). Todo
iso está perfectamente trans-
plantado, porque os medios téc-
nicos así o permiten, e a dixitali-
zación da imaxe é outra manei-
ra de debuxar, esta vez en move-
mento real e non en viñetas, por
moi artísticas que sexan. Póden-
se buscar defectos, e seguro que
os seguidores dos cómic os ato-
parán, poida que a duración do
filme sexa excesiva, pero o resul-
tado final penso que valeu a pe-
na, que a historia está ben  con-
tada e que as músicas inciden-
tais que salpican o filme, eses
grandes éxitos, están ben esco-
llidos.

PROPOSTA: Ler sen prexuí-
zos o tomo de Watchmen, un-
ha obra interesante tanto para
os que amamos a banda dese-
ñada como para “os outros”.�

J.A. Xesteira

ma escrita e debuxada. 
Como experto en cómic do

que presumo, debo recoñecer
que os meus gustos quedaron

un chisco atrás no tempo, e por
moito que experimente novas
narrativas actuais, non tiña ao
Watchmenentre os meus favo-

Xelís de Toro

C ando era novo, de can-
do en cando aparecían

rumores que ameazaban a
nosa catedral –a de Santia-
go–, cousas como que os
norteamericanos queríana
mercar e levar pedra por pe-
dra para a banda de alá. Se
cadra inspirados nun mag-
nate americano que merca-
ra o London Bridge en 1968
e o levara para Arizona. Para
unha vez, nós naceramos no
lado gañador, nós tiñamos
historia. Nisto chegou Fran-
cis Fukuyama, segundo el,
despois da guerra fría, o li-
bre mercado e a democracia
parlamentaria expandirían-
se polo mundo e os sistemas
políticos e socias xa non
evoluirían máis, marcando
así a fin de historia. A histo-
ria tamén foi cuestionada
por pretender utilizar un
discurso transparente e ob-
xectivo cando realmente era
unha narración creada con
principios, intereses e vi-
sións particulares. Debaixo
do pensamento “nós temos
historia mentres que eses
outros non” non está moi
lonxe o de“nós somos civili-
zados mentres que eses ou-
tros non”, e despois diso, xa
están as carabelas, os exér-
citos, as cruces, etc. A histo-
ria do colonialismo europeo
descansa sobre a idea de
que as xentes e terras esquil-
madas non eran civilizadas.
Mais eu realmente quería
falar de outra cousa, o feito
de que moita documenta-
ción actual, persoal e social,
existe só dixitalmente. As
cartas de amor gárdanse en
caixas de zapatos, máis non
sei onde están emailes nos
que se escriben cousas
igualmente importantes. Os
futuros historiadores non
serán ratos de biblioteca, se-
rán arañas seguindo fíos di-
xitais na internet e discos
duros. �

HISTORIA’’

Os futuros historiadores
non serán ratos
de biblioteca, serán
arañas seguindo fíos
dixitais na internet ”

’’

’’Todo o que
achega
o cómic está
na película,
mal que lle
pese ao autor
literario,
que se nega
a ver calquera
das súas
obras levadas
ao cine”

Chega o V Isto fervea Vigo. A compañía viguesa Teatro Ensalle, anfitrioa

do festival, presentará o seu último espectáculo A última fila, que leva ás tá-

boas a reunión de catro amigos da infancia como pretexto para falar dos

desexos persoais e das frustracións. Tamén se poderán ver unha nova ver-

sión de Cascuda, de Diego Anido, Ximo flores: Cícido amarillo, de Teatro de

los Manantiales, e Un abismo bajo el hombro, da compañía belga de Marie-

lle Morales-Mala Hierba. A programación de Teatro Ensalle continuará até

xuño, cando a sala pechará dous meses por reformas que lle permitan pre-

parar a seguinte temporada.�

Dúas imaxes deWatchmen. Carla Gugino [arriba]. CLAY ENOS 

CLAY ENOS 

>>>
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catalá pero foxen de fórmulas
preestabelecidas. “Som do Gal-
pom vive da experimentación e
do risco”, comenta Brais de Es-
teban, “sen esas dúas premisas
non hai nada. As fórmulas están
mortas. Os grupos deberían
arriscar e non limitarse á repeti-
ción”. Ao seu ver esa é unha das
eivas da música que se está a fa-
cer actualmente.

Brais de Estebán é o encar-
gado de poñerlle música ás le-
tras que Gael compón e logo
rapea en directo, nas que se lle
“dá voz á xente da rúa”. Brais
crea ritmos diversos cunha
mestura pouco explorada na
escena do país que lle confiren
heteroxeneidade e “personali-
dade propia” a un disco que fa-
la do amor e da apoloxía da in-
fancia e que se reafirma en te-
mas de carácter social. 

Dende o punto de vista vocal
e de achegamento emocional á
música, aos membros do grupo
gústalles “sentirse dentro dun-
ha longa tradición de grupos
reivindicativos” da que dan en
poñer a orixe na regueifa. “Co-
llemos ese facho que mesmo te-
ñen as cancións tradicionais”,
comenta Brais de Esteban, “pa-
ra falar do que está pasando
agora, do mesmo xeito que no
seu momento fixeron Os Re-
sentidos, Os Diplomáticos ou
moitos outros grupos”. 

Gravado nos estudios Casa
de Tolos e editado por Falca-
truada, o que agora se publica é
un exercicio de reflexión sobre
os tempos que corren artellado
ao redor dunha potente base rít-
mica que se fai grande no direc-
to, o seu verdadeiro hábitat.�

M.B.
Dende hai catro anos algo se
está a cocer nun galpón da Mo-
niña, Compostela, baixo a ba-
tuta de cinco mozos que pro-
curan un camiño orixinal e
pouco transitado para a súa
música. Fanse chamar Som do
Galpom, tirando un pouco de-
se toque trapalleiro e vitalista
que queren transmitir, e pre-
sentan unha proposta ben me-
ditada e madurada sobre os es-
cenarios que definen como
funky-reggae-rap.

Cos seus instrumentos car-
gados de festa, Gael de Esteban
(voz), Brais de Esteban (violín e
coros), Xurxo García (guitarras),
Alexandre Castro (baixo e co-
ros) e Aitor García (batería) con-
quistaron os xurados dos certa-
mes musicais máis destacados
do país. Primeiro foi o Terra e
Lingua, logo o segundo posto
no GZ Crea 2007. Ese mesmo
ano convertéronse en semifina-
listas do Nsaio no Camiño e fi-
nalmente gañárono no 2008. 

O Nsaio no Camiño é das ci-
tas máis concorridas do país,
pese aos poucos anos que leva
en marcha, porque o premio
tradúcese na gravación e pro-
moción dun novo disco. En te-
rra de ninguéné precisamente
un dos seus primeiros fillos,
pero, como aseguran os rapa-
ces da Moniña, de non telo

conseguido non ía parar a ma-
quinaria de Som do Galpom.

Naceron como banda en
2005 e dende aquela evolucio-
naron até “atopar o equilibrio e
a harmonía entre as partes”
cunha formación actual de gui-
tarra, violín, baixo, violín e voz.
Apostan por unha fusión de
funky, reggae e rap matizada
por ecos, nun segundo plano,
de música tradicional e a rumba

Meteuse no peto ao xurado dos máis destacados
certames galegos de música. Agora Som do
Galpom sométese á avaliación do público
coa edición de En terra de ninguén,un debut
discográfico sen etiquetas e moita personalidade

Som do Galpom,
a voz da rúa

Xosé Miranda

O s cregos son magos, pois están en contacto co sagrado.
Son descendentes dos antigos xamáns e sacerdotes.

Por eso son curas, ou sexa, curan. As súas mans son moi im-
portantes, pois son vehículo da divindade. Por eso as bruxas
buscan tollérllelas. Polo xeral os curas teñen gran poder
contra o trebón e contra os que o causan, nubeiros, tronan-
tes, etc. Do mesmo xeito os cregos teñen poder contra as
meigas e contra os demos, aos que poden expulsar dos cor-
pos mediante esconxuros.

Teñen tanto poder que unhas das persoas que máis fre-
cuentemente resultan aolladores involuntarios son os cu-
ras. Moitas veces, sendo conscientes do mal que os seus
ollos producen, sen ter intención nin desexo de prexudicar
a ninguén, evitan ollar dereitamente as persoas e os ani-
mais e soen cubrir os ollos con lentes escuras. Teñen espe-
cial perigo como obxectivos involuntarios dos curas aolla-
dores as mulleres que camiñan cara á feira coa rodela e a
cesta dos ovos na cabeza. Se cruza no camiño cun cura ao-
llador, os ovos caerán e esnaquizaranse. Os curas aollado-
res adoitan atoparse tremendamente incómodos co seu
poder e pasan por moitas situacións desagradables. Pagan
xenerosamente polas cousas que derraman. Di unha en-
diañada: “Non me atrevo a ir ao cura, non me atrevo, non
o quero ofender, non sexa que non me cure”. Outra: “A
meiga esa, como viviu tantos anos co cura, seguro que el
lle aprendeu cousas de bruxería”. Outra: “A min resúltame
imposible miralo mentres me está poñendo os evanxeos.
El quéreme erguer a cabeza, pero eu teño medo e non me
atrevo”. E outra máis: “Ten a ollada moi forte, e din que
menos mal que ten gafas, porque se non sería peor”. “Ago-
ra o cura xa sabe moito, pero ás veces pasouno moi mal,
unha vaez saíu da igrexa e vomitou e tirárono os demos e
case rompe unha perna, pero agora xa é moi forte. Eu non
me atrevo a ollalo. É moi forte”. “O sabio de xunto a Sarria
ten poder porque adiviña, será por bruxo. O cura non é
bruxo pero adiviña e ten poder, son moi parecidos ou
iguais. O cura sabe por cura”.

“Don Xosé, crego de Vilastose, Muxía, era Sabio. Aten-
día todas as consultas e non cobraba pero aceptaba rega-
los. Aproveitándose deso parece que uns médicos de San-
tiago quixeron quitalo do medio mandándolle unha torta
envelenada; el, que o sospeitou, deulle a proba ó can e este
morreu. Chamábanlle o Entendido de Vilastose, e como
proba da súa sabedoría cóntase como un dos seus pacien-
tes que saíu da casa con tres ducias de ovos para regalarlle,
pensouno mellor polo camiño e decidiu esconder unha
para cando volvese. Chegou á casa do Entendido e díxolle:

— ¡Aquí lle traio dúas ducias de ovos para vostede!
Don Xosé, presto, respondeulle:
— ¿Por que non as agachas onde deixaches a outra?”
Moitas veces usan un libro máxico que permite a que o

interprete descubrir tesouros, levitar, conxurar perigos e de-
miños ou nubeiros, etc. Existen múltiplas versións deste li-
bro: o Ciprianilloou Libro de San Cipriano.�

OS REMEDIOS 
CONTRA O DEMO

’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’Os cregos teñen poder contra
as meigas e contra os demos,
aos que poden expulsar dos
corpos mediante esconxuros” ? UERE SABER MÁIS?

somdogalpom.com/
myspace.com/somdogalpom
Reportaxe audiovisual ao redor da
banda en anosaterradiario.com 

’’As fórmulas están mortas.
Os grupos deben arriscar
e inventar, non limitarse
á repetición”

[Brais de Esteban]
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Manuel Xestoso
A exposición de Alberto Datas
que agora exhibe a Fundación
Luís Seoane preparouse en vi-
da do irremprazábel artista co-
ruñés e –aínda que a súa pre-
matura morte truncou o pro-
xecto orixinal, que pretendía
saldar a débeda que a cidade ti-
ña co pintor– vén de ser reto-
mada en forma de homenaxe á
súa figura e á súa traxectoria,
sen dúbida unha das máis fe-
cundas da pintura galega do
século XX. Na mostra, formada
por máis dunha vintena de ca-
dros de gran formato, pode-
mos apreciar até que punto
Datas, sen renunciar aos prin-
cipios estéticos que foi forxan-
do ao longo de décadas, conti-
nuaba a explorar novos vieiros
que acrecentasen o seu reper-
torio plástico.

O percorrido público de Da-
tas remóntase a principios da
década de 1960. Estudante en
Italia e impenitente viaxeiro
por Europa, os seus inicios
prestaron atención a unha fi-
guración que buscaba inter-
narse na cara oculta da realida-
de. A meticulosa atención que
os cadros desta época lle pres-
taban a obxectos cotiáns situá-
bao nesa fronteira onde o máis
trivial e humilde cobra un sú-
peto impulso poético e evoca
unha intimidade ao tempo fa-
miliar e sinistra, doméstica e
extraordinaria. Mais a madura-
ción da súa linguaxe persoal e
da súa proxección coincide
cunha ruptura –mediados os
anos setenta– que o achega ao
expresionismo abstracto da
Escola de Nova York e a unha
apelación ao telúrico proce-
dente do primitivismo do gru-
po CoBrA e, especialmente, de
Dubuffet. Comezan entón a
aparecer nas súas obras ele-
mentos antropomórficos e mí-
ticos que revelan unha exube-
rancia pictórica rebordante de
enerxía, de gozo vitalista. Os lí-
mites entre figuración e abs-
tracción desaparecen, dando
lugar a tensións entre o debuxo
e a xestualidade, entre o dina-
mismo da composición e o
hieratismo do espazo. Come-
zaba entón o Datas que o co-

unha banda estas fotografías
son fundamentais para crear o
espazo da obra, a urdime es-
trutural onde irrompen figuras
e trazos de ímpeto xestual ex-
presionista. Por outra, funcio-
nan como iconas da sociedade
contemporánea que levan im-
plícita unha glosa non exenta
de denuncia: resulta conmove-
dor, por exemplo, observar a
xustaposición de imaxes xor-
nalísticas dos atentados do 11
de marzo cos inxenuos debu-
xos infantís realizados polos
seus netos. 

Créase así un diálogo entre
o pictórico e o icónico de gran-
de eficacia e dunha enorme
beleza plástica, especialmente
cando os dous compoñentes
se equilibran e alcanzan esa es-
pecie de furor tranquilo que
permite coagular intensidade e
fraxilidade. O sutil e recóndito
tremor que provocan estes ca-
dros aparécese, daquela, como
un sorprendente e misterioso
modo de comprobar como a
arte pode deixar en suspenso a
nosa atribulada realidade.�

comentario á actualidade. Ne-
se sentido, existe unha inequí-
voca calidade paisaxística nes-
tes cadros que se manifesta na
transmisión dunha atmosfera,
dun ‘aroma’ que atrapa o háli-
to do visíbel. Datas sabe dotar

lectivo Atlántica reivindicaría
como figura paterna.

Aquela ruptura, en todo ca-
so, non afectou á vocación líri-
ca de Datas. Hai trazos na súa
pintura que o distinguen do
que topicamente se entende
por expresionismo abstracto.
O primeiro, os pintores da es-
cola neoiorquina que escolle
como referencias: de Kooning,
Arshille Gorky, Cy Towmbly…
artistas todos eles máis balsá-
micos e vaporosos que o resto
do ‘núcleo duro’ dos expresio-
nistas de Nova York. O segun-
do, unha certa aproximación a
certa escola de inspiración
francesa e que ten a Michaux e
Wols como representantes xe-
nuínos dunha delicada caligra-
fía de ascendencia orientali-
zante. Ese rexistro cheo de ten-
rura afectaba ao máis profun-
do sentido da súa concepción
artística que –resulta obvio– es-
taba apaixonadamente arrai-
gada na vida.

LIRISMO TONIFICANTE. Esta expo-
sición maniféstase como unha
boa proba dese lirismo tonifi-
cante que non renuncia a
asentar os seus alicerzes na
máis descarnada realidade. Os
grandes lenzos que se poden
contemplar nela, de facto, in-
corporan esa realidade en for-
ma de colaxe que inclúe fotos,
periódicos, revistas… como

este procedemento dun vívido
latexo existencial que reintro-
duce a figuración na súa obra,
empregándoa como elemento
que oscila entre o expresivo e o
analítico, nun xogo moi próxi-
mo ao de Rauschenberg. Por

Furor tranquilo de Alberto Datas
A exposición que exhibe a Fundación Luís
Seoane, na Coruña, serve para homenaxear
a súa figura e a súa traxectoria

’’Un rexistro cheo de tenrura
afectaba ao sentido da súa
concepción artística, que
estaba apaixonadamente
arraigada na vida”

’’Resulta conmovedor
observar a xustaposición
de imaxes dos atentados
do 11 de marzo con debuxos
realizados polos seus netos”
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M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

MMáis de 200 espe-
cies de aves, so-
bre todo acuáti-
cas, fan parada

temporal ou permanente no
Complexo Intermareal Umia-O
Grove, considerado polos espe-
cialistas como unha das ensea-
das galegas máis destacadas e
valor principal da comarca do
Salnés. O equipo dirixido por
Adela Leiro repasa na nova en-
trega da colección Comarcas de
Galiza a importancia deste es-
pazo protexido e achégase, con-
cello a concello, ao seu patrimo-
nio etnográfico e histórico.

O GROVE. Os primeiros asenta-
mentos humanos no Grove re-
móntase á Idade de Bronce, ca-
ra ao 1500 a. C. Entre os depósi-
tos arqueolóxicos figura o cas-
tro de Siradella, o cume máis
importante que, cos seus 159
metros de altura, preside o con-
cello. Alí está o centro de inter-
pretación da natureza, que a
través de paneis informativos,
fotografías e esqueletos de ani-
mais, axuda a comprender a re-
alidade mariña da zona.

A situación estratéxica do
lugar tamén atraeu a romanos
e pobos prerromanos, que dei-
xaron pegada nas necrópoles
de Cantodorxo e no conxunto
arqueolóxico de Adro Vello (I-
XVIII), á beira da praia do Ca-
rreiro con restos dunha vila ro-
mana, unha necrópole, a plan-
ta dunha igrexa visigótica e ele-
mentos dunha fortificación da
Baixa Idade Media.

Sufriu tamén frecuentes
ataques dos normandos baixo
a mitra compostelá. Para facer-
lles fronte, o bispo de Santiago
mandou construír unha forta-
leza na Lanzada.

En Punta Moreiras, próximo

ao acuario, pode visitarse o Mu-
seo da Salga, no que se explica o
proceso tradicional de salga de
peixe seguido a finais do século
XVIII e durante o XIX. 

O Grove conta ademais cun-
ha das zonas húmidas máis im-
portantes de Galiza, a Enseada
do Bao, así como a Lagoa da Bo-
deira, incluídas no complexo
intermareal Umia-O Grove.
Unha das súas illas converteuse
nun dos centros termais gale-
gos por excelencia. Trátase da
Toxa, onde a súa auga abrolla a
temperaturas entre 20 e 60 gra-

os. Tras o descubrimento dos
mananciais construíuse o pri-
meiro balneario e levantouse a
ponte en 1910.

CAMBADOS. Considerada a capi-
tal do albariño, Cambados diví-
dese en tres vilas históricas, no
seu momento independentes:
Fefiñáns, onde se ergue o pazo
do mesmo nome e a súa praza;
Cambados, que era o centro ad-
ministrativo, onde se topa o pa-
zo de Bazán, que actualmente
alberga o Parador Nacional de
Turismo, e San Tomé. Foi de-

clarado, no seu conxunto, Ben
de Interese Cultural, a máxima
protección e recoñecemento
para o patrimonio en Galiza. 

As invasións normandas, na
procura de asaltar Compostela,
fixeron tamén aquí reaccionar
aos poderosos e construír a To-
rre de San Sadurniño, instalada
no illote da Figueira, da que só
se conservan os restos. Foi er-
guida na Alta Idade Media.

Entre o patrimonio relixioso
destacan as ruínas de Santa
Mariña Dozo, nas proximida-
des do monte da Pastora,

exemplo do coñecido como
gótico mariñeiro. Construíuse
no século XV, sobre os restos
dunha anterior. Está profusa-
mente ornamentada e conser-
va a iconografía en relevo con
escenas bíblicas como a visita-
ción ou os pecados capitais. 

Pode visitarse ademais o
Museo Muíño da Seca, un
muíño de mareas datado no
XVII que pertenceu ao patri-
monio de Fefiñáns.

ILLA DE AROUSA. Con preto de
5.000 habitantes, Arousa é a illa
máis poboada de Galiza e a
máis grande. Está unida a terra
dende 1985 por unha ponte de
dous quilómetros de lonxitude
e foi o último concello en cons-
tituírse, no ano 1997. Existe
constancia de destacados res-
tos arqueolóxicos, como o cas-
tro dos Bufos ou unha vila ro-
mana nas inmediacións da
punta das Nasas. 

O mar dirixiu o devir históri-
co desta illa, especialmente no
ámbito económico, vinculada
nun primeiro momento á salga
e, despois, á industria conser-
veira. Destaca ademais a

MA A INE.34.ZG

O Salnés, natureza protexida
A nova entrega da colección Comarcas
de Galiza propón un achegamento
diferente ao Salnés, un dos enclaves
máis turísticos do país cunha
destacada riqueza natural e histórica

>>>

COMARCAS DE GALIZA

’’A comarca sufriu frecuentes
ataques normandos
durante a Idade Media
cando estaba baixo a mitra
compostelá”

A ría de Arousa desde a serra da Barbanza. No centro a illa de Arousa e, a fondo, Vilanova, Cambados e O Grove.

Corvos mariños nunha batea. Encoro do río do Con e estación hidrobiolóxica [á dereita].

Limícolas no Bao.

O Salnés é unha das máis importantes

zonas de produción vinícola

da D.O. Rías Baixas. Forno dunha telleira

en Dena [á dereita].

’’O mar influiu no devir
económico do Salnés,
vinculado á pesca, á salga
e á industria conserveira”

’’Máis de 200 especies
fan parada no Complexo
Intermareal Umia-O Grove,
considerado polos
especialistas unha das
enseadas máis destacadas
do país”
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na comarca do Salnés, ergueuse
como importante lugar de ora-
ción mariana da man da igrexa
de Santa María de Simes. 

A Enseada foi unha destaca-
da área de extracción de arxila
que se transformaba en tellas e
tixolos nas numerosas telleiras
que se esparexían polo seu pe-
rímetro. Aínda se conservan os

acea de marea no Carrei-
rón, na enseada da Brava, con
tres moas, así como a Imaxe do
Corazón de Xesús, unha talla
de pedra encravada no Con do
Forno, un dos puntos máis al-
tos da illa.

MEAÑO. Durante a Idade Media,
este concello, integrado tamén

restos da telleira na parroquia
de Dena. 

O monte de San Cibrán,
punto no que conflúen o conce-
llo de Meaño, Meis e Ribadu-
mia, ten habilitada unha atalaia
que ofrece unha panorámica da
comarca e a ría de Arousa. San
Cibrán, como explica o equipo
coordinado por Adela Leiro, foi
un castro (aínda se poden ver os
foxos e as estruturas defensivas),
reconvertido na actualidade
nunha área de lecer.

MEIS.De Meis teñen dito que os
castrexos a habitaron, os roma-
nos a fundaron, o camiño de
Santiago a deu a coñecer e que a
terra e as construcións de pedra
lle marcaron o carácter. O certo
é que dende a prehistoria estas
terras foron habitadas, como
demostran os petroglifos acha-
dos no monte Castrove, e que
durante a Idade Media levan-
touse en pedra un dos seus mo-
numentos máis importantes, o
mosteiro cisterciense de Ar-
menteira. Fundouno o nobre
Ero a mediados do século XII.
Conta a lenda que rezando no
monte quedou absorto co canto
dun paxaro. Unha vez rematou
de cantar, o nobre volveu ao
mosteiro e topouno mudado.
Transcorreran  300 anos dende
a súa saída e desaparición. Den-
de entón foi coñecido como San
Ero. A súa imaxe está na igrexa
do mosteiro.

O Renacemento edificou,
ademais, un bo número de pa-
zos que aínda seguen en pé,
como é o caso do de Señoráns,
o de Pompeán ou o de Quin-
táns. En épocas posteriores
construíronse toda unha chea
de muíños que poden ser visi-
tados, como os de Arcos, que
forman unha cadea de edifica-
cións sucesivas. 

RIBADUMIA. Situado no centro
da comarca, ofrece múltiples
posibilidades para o turismo
activo. Conta ademais con va-
rios pazos, como o de Barran-
tes, o de Pedreira, o do Monte
ou o de Quinteiro da Cruz. Ta-
mén conserva mostras do ro-
mánico na igrexa de Santo An-
dré de Barrantes, de comezos
do século XIII.

SANXENXO. Tamén tivo unha
ocupación temperá, como evi-
dencian os restos de poboados
castrexos, elementos romanos

e a necrópole da Lanzada, e
apoiouse durante séculos nos
promontorios da costa para
defenderse das invasións dou-
tros pobos. 

O sal xogou un papel im-
portante na súa historia. De
feito, os fenicios toparon boas
condicións naturais en Noalla
para crear depósitos onde sal-
gaban o peixe que despois
transportaban ao Mediterrá-
neo. Coa chegada das innova-
cións traídas polos cataláns no
século XIX, a industria da salga
modernizouse e comezou a ser
competitiva no mercado. 

MA AzG
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Ademais de destacados va-
lores naturais, como parte do
complexo intermareal Umia-O
Grove, en Sanxenxo tópase a er-
mida románica da Lanzada. A
mesma península alberga os
restos dunha torre defensiva
medieval e un castro que estivo
habitado dende o século VI a.C.

VILAGARCÍA. As figuras de cervos e
círculos dos petroglifos dos Ba-
llotes e Meadelo e os castros de
Aldobe, Carril e Lobeira son al-
gúns dos achados arqueolóxico
máis antigos deste concello, que
gozou sempre de importancia
da man da consolidación do seu
porto. A illa de Cortegada, co seu
bosque de loureiros, mesmo foi
cedida a Alfonso XIII para que
nela construíse o un pazo real
de verán, que finalmente nunca
se levaría a cabo. A illa contou
con poboación estábel durante
anos e na actualidade forma
parte do Parque Nacional Illas
Atlánticas.

Habilitáronse varios mira-
doiros dende os que poder
contemplar a riqueza natural
do municipio e creáronse va-
rias rutas para achegarse ao
seu patrimonio, no que desta-
ca a igrexa románica de San
Martiño de Sobrán, do século
XII, que conserva no interior o
sartego de Xoán Mariño de
Soutomaior. 

VILANOVA DE AROUSA. Un dos seus
cumes principais, o Monte Lo-
beira estivo ocupado por unha
fortaleza destruída na Revolta
Irmandiña. Nel conflúen os
concellos de Vilanova e Vilagar-
cía. O que si se conservan son
numerosos exemplos de pazos
(un deles, o de Cuadrante, acolle
a Casa Museo de Valle Inclán), e
a Torre de Cálogo, resto dun an-
tigo mosteiro do que se teñen
referencias do século IX.�

MA A INE.35.ZG

Itsmo da Lanzada.

Bosque de loureiros na illa de  Cortegada, posibelmente único en Europa.

Praia de Foxos e Punta da Ermida (onde está a capela románica e unha das torres de-

fensivas), ao fondo A Lanzada e península do Grove.          

Taxodio do xardín de Artime, conside-

rado un mellores exemplares da penín-

sula Ibérica.

Vista desde san Cibrán. A fondo a illa da Toxa e O Grove.  

? UERE SABER MÁIS?
� Museo da muller labrega. Está
no Pazo de Lis, en Meaño. Acolle
unha sala de proxeccións de do-
cumentais, unha primeira planta
dedicada a exposicións e unha he-
meroteca. 
� Centro de interpretación do
río Umia. En Ribadumia. Propón
un percorrido pola flora e fauna
fluvial así como pola relación que,
secularmente, mantivo o ser hu-
mano co río.
� Centro de Interpretación das
telleiras. Á beira do río Umia, na
parroquia de Noalla (Sanxenxo)
achégase ao oficio de telleiro.

Ondas na Lanzada.

>>>
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Coordena: MANUEL SENDÓN

AA
cidade é un vaivén de
sombras, un movemento
continuo de figuras
ilusorias sobre un

accidente de asfalto, o indicio dun
individuo difuminado dentro do
balbordo urbano.
É un retrato sen título, podería ser

o de calquera. É a representación
de cómo as distintas identidades
se converten en homoxéneas
dentro do contexto urbano.

Personaxes reducidas a sombras ,
fantasmas en harmonía co
contorno.�
Antía Cea

Retratos sen título
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ineditoant.wordpress.com

Datos Persoais

Antía Cea
Vigo (1987), estuda Belas artes

na Facultade de Pontevedra.
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VISITAR.

Centro de
Interpretación
do Viño
Ribeira Sacra

Logo de un mes e medio de
xornadas de portas abertas e a
visita de 2.700 persoas, o Cen-
tro de Interpretación do Viño
Ribeira Sacra abriu oficialmen-
te as súas portas o 3 de abril en
Monforte de Lemos. Situado
no edificio da antiga Casa Con-
sistorial e compartindo espazo
coa sede do Consello Regula-

dor da Denominación de Orixe
vitivinícola, o centro non é un
museo ao uso. “É un sitio para
participar”, resume o alcalde
de Monforte de Lemos, Severi-
no Rodríguez, máximo propul-
sor deste proxecto co que ase-
gura, tanto Monforte como o
resto dos 19 concellos que con-
forman a Ribeira Sacra, se van
dinamizar “social e economi-
camente”. 

O Centro de Interpretación
propiamente dito dispón de
paneis e proxeccións audiovi-
suais nas que se fai un percorri-
do pola historia e peculiarida-
des do viño da Denominación
de Orixe Ribeira Sacra, a xeo-
grafía da zona, a importancia
dos ríos Sil e Miño. Tamén se
recrean as características do
microclima desta zona vinícola
e a importancia que a produ-
ción de viño ten na conserva-
ción e equilibrio paisaxístico da
comarca.

SALA DE OLORES. Un dos maiores
atractivos e novidades deste
novo espazo é a área de inter-
pretación, que conta cunha sa-
la para os sentidos cunha zona
de olores e outra de sabores
aberta á interacción dos visi-
tantes. “Queremos que este
Centro de Interpretación sexa,
ademais dun referente para
Monforte, para o resto dos 11
concellos de Lugo e 8 de Ou-
rense que conforman a Ribeira
Sacra”, explica Severino Rodrí-
guez, que sinala que este cen-
tro servirá para dar unha visión
global e conxunta da comarca
e crear a curiosidade necesaria
para que os visitantes, ao pasar
pola Centro de Interpretación,
queiran ir visitar o resto de vilas
da Ribeira Sacra.

As instalacións complétanse
cunha sala de cata, un espazo
para o 'Club do Viño' que está a
piques de formalizarse, unha
tenda especializada en enolo-
xía e unha tapería-cafetería. 

O Centro de Interpretación
do Viño Ribeira Sacra abre de
martes a domingo de 10:00 a
14:00 horas e de 16:00 a 20:00
horas. O prezo das entradas,
que inclúe a degustación dun
'Ribeira Sacra',  é de 3 euros pa-
ra adultos e 2 para nenos, xubi-
lados e grupos organizados. Ás
horas en punto hai visitas guia-
das por todas as instalacións. 

Máis información na web
www.centrovino-ribeirasa-
cra.com e no teléf. 982 105 303.�

Eva Estévez

viaxar.comer.mercar

Claustro cos murais dos pintores Antón Patiño [arriba] e Roberto González.

Distintas salas do Centro de Interpretación do Viño Ribeira Sacra.

Tenda de viños. 

EXERCICIOESAÚDE.

Os beneficios
do remo

Imos ver unha modalidade de-
portiva que se está a estender e
cuxa práctica presenta unhas
vantaxes moi interesantes.

Esta modalidade é o remo
pero na versión en seco. É ob-
vio que en determinadas eta-
pas do ano resulta moi difícil
adestrar na auga e por iso unha
parella de irmáns: Dick e Pete
Dreissigacker (EE UU) crearon
un simulador de remo, para
utilizar en seco, que podía em-
pregarse para adestrar en tem-
pada invernal.

No 1981 desenvolveron o
primeiro simulador e un ano
despois xa se estaba a celebrar
o primeiro campionato mun-
dial. Na actualidade celébrase
cada ano nunha cidade o
Open Europeo no mes de de-
cembro e no mes de febreiro
ten lugar o Campionato do
Mundo en Boston (EE UU). Así

mesmo teñen lugar no Estado
español campionatos oficiais e
en Galiza o campionato galego
de remoergómetro, que é co-
mo se lle chama no sector ao
simulador de remo.

O 24 de xaneiro celebrouse
en Tortosa (Catalunya) o VIII
Campionato de España con
representación galega, que
acadou catro primeiros pos-
tos, un segundo e dous tercei-
ros, de nove categorías en
competición. O 22 de febreiro
celebrouse en Boston o Mun-
dial e até aí chegaron as gale-
gas Sonia Boubeta, como
campioa do 2008 e Vitoria Pi-
ñeiro. Sonia, que competía na
categoría de 30 a 39 anos
arrastraba unhas molestias e
non foi quen de repetir o resul-
tado pero conseguiu un exce-
lente cuarto posto. Pola súa
parte Vitoria alcanzaba o pri-

Máquina de remo seco
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superar outros máis afamados e
de zonas con máis sona que du-
plican ou triplican o seu prezo.

VX 4 Cuve Caco 2005
Viño de mesa

Adega Coto de Gomariz.

Ribeiro.

Viño que traslada os nosos sen-
tidos polo Douro, porque non
teñen referencias do Ribeiro de
antano, pero co frescor dun río
galego envolto na concentra-
ción e a potencia dun verán ás
suas beiras, reflectindo os aro-
mas do mato aromático e a
froita madura aderezados con
trufa e un final balsámico. Co
tempo e a súa garda chegará
máis lonxe, aínda.�

Antonio Portela

BENCOMER.

A comida de Deus

Mesón de Deus
Merelle-Ordes

Teléfono: 981 697 874

Prezo medio p/p: 30 euros

Na noite do 22 de setembro
de 1815, foi detido no Mesón de
Deus, en Ordes, o xeneral Juan
Díaz Porlier cando ceaba con
varios dos seus oficiais. Porlier
viña de formar na Coruña a
chamada Xunta de Galicia, que
proclamaba a constitución e,
confiado en que un Goberno
representativo podería darlle
fin aos males que trouxera o rei-
nado absolutista de Fernando
VII, saíu cara a Compostela, se-
guro de atopar alí o apoio dou-
tras forzas. Mais decidiu facer
noite en Ordes e alí prendérono
as tropas mandadas por Felipe
Saint-March, capitán xeral de
Galicia e José Imaz, comandan-
te xeral. Encadeado foi levado A
Coruña, onde tras permanecer
sete días espido no calabozo e
foi axustizado na forca.

Hoxe en día, case que dous sé-
culos despois, esta histórica casa
de xantar, que presume de ser a
máis vella de Ordes, e posible-
mente de Galicia, segue a gozar
dunha estupenda saúde. A súa
carta, baseada na innovación
dende o receitario da cociña tra-
dicional galega, é de altísima cali-
dade. O polbo ou as ameixas á
grella, o rodaballo ao forno, o ba-
callau, o peixe sapo con cogome-
los ou as exquisitas carnes de boi
e tenreira. E como non as sobre-
mesas caseiras de impecable
execución, como as filloas enchi-
das de toffe, as tellas ou as cañas
de tona, compoñen o seu exce-
lente e variado menú.�

Xosé Rey
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VIÑOTECA.

Coto de Gomariz

As viñas da adega María Álvarez
Serrano esténdense por todo o
contorno da cuncha que forma
este pedazo de chan que é o
Coto de Gomariz no concello
de Leiro. O peso histórico desta
terriña é tal que nin me atrevo a
trazar unha simple pincelada
que resuma un algo da súa im-
portancia, o Ribeiro e este Coto
acumulan tanto pouso históri-
co que calquera delas merece
máis que unha simple anota-
ción. Así e todo, acostumados
como estamos aos alardes glo-
rificadores doutras denomina-
cións, o Ribeiro está sumido no
repouso mediático. 

Os tintos desta adega son a
manifestación da concentra-
ción, da apurada maduración
dos bagos das castes tradicio-
nais que deran fama aos viños
do Ribeiro en toda Europa, e
dentro destas castes para a ade-
ga Coto de Gomariz o papel es-
telar é para o sousón, o mesmo
que de aquí fora levado ao
Douro dando comezo á mítica
saga dos Vintage. Pero neste ca-
miño de ida e volta histórico e
vitivinícola esta adega mira ca-
ra ao noso sur e trae para o seu
viñedo a tinta amarela e a tinta
roriz (un tempranillo moito
mellor seleccionado e de cali-
dade) do Douro, e recupera un-
ha caste autóctona denomina-
da carabuñeira que podería ser
a touriga nacional.

Este viño elaborado por X. L.
Sebio é o froito dunha vendima
no seu punto óptimo de madu-
ración, de viñas en solos pobres
sen estercar, en encostas de xis-
to e arxila, cunha alta densida-
de de cepas e reducida produ-
ción. Logo 20 meses en barrica
para 4.000 botellas. 

Paga a pena experimentar
por 20 euros a versión galega
dun tinto que pode competir e

meiro posto de forma autori-
taria sacándolle 27 segundos á
seguinte clasificada.

As competicións están
abertas a toda persoa que
queira participar, existindo ca-
tegorías divididas por idade,
sexo e peso. Nun principio
eran case exclusivamente os
remeiros na auga os practican-
tes, pero actualmente é maio-
ría a xente que provén de xim-
nasios e clubs deportivos, xen-
te que adestra de forma anóni-
ma e que ven as competicións
como un estímulo motivante.

Nas competicións realiza-
das en España participan per-
soas que van dende os sete até
os 83 anos e noutros estados
son habituais persoas de ida-
des superiores aos 70 anos, o
cal nos indica que o remo en
cuberto é unha práctica para
todos e todas,
sen exclusións e
na que incluso
se pode adaptar
o remo para
persoas en ca-
deira de rodas.

As vantaxes da práctica do
remo en interior son moitas
pero citaremos como máis
destacadas as seguintes:

–Traballa unha gran canti-
dade de grupos musculares,
tanto da parte superior do cor-
po como da parte inferior.

–O esforzo é facilmente re-
gulábel, polo que pode adap-
tarse ás diferentes característi-
cas das persoas practicantes.

–Pode realizarse unha am-
pla gama de adestramentos en
función dos obxectivos a per-
seguir: Potencia, forza, resis-
tencia, adelgazamento, etc.

–Pode controlarse o ritmo
cardíaco e levar un rexistro in-
formático da evolución.

–Non produce efectos noci-
vos nas articulacións deriva-
dos da percusión, sendo moi

recomendábel para lubricar
estas.

–Pode realizarse a calqueira
idade adaptando as cargas de
esforzo.

–Non é complicado organi-
zar competicións en calquera
ámbito: escolar, federativo,
ximnasios, etc.

–Pode prácticarse, con al-
gunhas modificacións, por
parte de persoas en cadeiras
de rodas.

–Pode practicarse na casa
polo seu diseño práctico e por-
tábel.

Tamén ten algúns incon-
vintes, entre os que destacare-
mos que pode resultar aburri-
do polo seu aspecto cíclico e
repetitivo e por ser unha prác-
tica eminentemente indivi-
dual.

Estes inconvintes teñen
sinxelas solucións, poden-

do organizarse de forma
grupal con monitores es-
pecializados. Tamén hai

páxinas na internet onde se
poden inscribir os rexistros
persoais e ver a evolución
comparada. Podemos progra-
mar o adestramento en fun-
ción das calorías e parcializar a
práctica en series combinando
con outros exercicios que
complementarán o adestra-
mento. Ademais cada vez son
máis as persoas que compar-
ten as súas impresións na in-
ternet favorecendo o inter-
cambio e creando unha co-
munidade con intereses com-
partidos.�

Xurxo G. Ledo
jgledo@mundo-r.com 
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A Praza do Concello de Carballo

acolle até ovenres 17 de abril a ter-

ceira edición da feira da solidarie-

dade e a diversidade de Carballo, o

festival Panxea. A música, os obra-

doiros para os máis cativos e cati-

vas, un ciclo de cine árabe ou unha

chocolatada popular son algun-

has das actividades, a maioría de-

las condensadas en torno ao xo-

ves 9 e o venres 10 de abril, coinci-

dindo co xoves e o venres santo.

Panxea nace como unha iniciativa

universal que pretende "respectar

as diferenzas e acadar que tamén

sexamos sensíbeis a esas diferen-

zas", en verbas do Alcalde, Evencio

Ferrero, ademais de ser un atrac-

tivo para a xente que visite a vila

durante a Semana Santa.

Esta terceira edición do evento

perfílase como a festa da solidarie-

dade, a diversidade e a intercultu-

ralidade de Carballo.

Panxea 09 pretende ofrecer un

programa repleto de actividades

axeitadas para todas as idades e

diferentes tipos de público, ade-

mais de ser unha festa aberta ao

mundo e unha mostra co carácter

plural e solidario de Carballo, así

como das diferentes etnias e cul-

turas. Haberá un ciclo de cine

árabe, e o venres 10 un festival con

María Manuela, Tangó Roject (e

Uruguai), e Chámalle Xis, ade-

máis da tradicional chocolatada e

de moitas outras actividades lú-

dico-culturais.

Ultranoite, o xoves 2, ás 21:00, e o

venres e sábado, ás 23:00, na Sala

NASA.

Coordenado por Gonzalo Vilas

20.30 h. Perdido, Peter Lorre, 1951.
98 .́ Subtítulos en galego.
Mércores 15
Robert Rossen e o seu tempo
20.30 h. Johnny O’clock(1947) 85´.
Subtítulos en galego.
No Centro Galego de artes da
Imaxe, Rúa Durán Loriga, 10.
¬EXPO. Alberto Datas. Un pro-
xecto expositivo que mostra as úl-
timas obras do pintor galego, así
como un exhaustivo percorrido
documental a través da biografía
e traxectoria profesional, tanto ar-
tística como docente, dun dos ar-
tistas máis importantes da se-
gunda metade do século XX en

tuación enmarcada no ciclo musi-
cal Vai de Camiño, do Xacobeo. O
sábado 4, ás 20.30, no Loca Xente
Nova de Tabeaio.

CEDEIRA
¬MÚSICA. Moon Cresta.Concerto
previsto para estexoves 9, ás 23:30,
entradas a 5 euros, na Sala Universal.

CORCUBIÓN
¬MÚSICA. Joaquín Lera e Lucía
Pérez   . Actuación dentro do ciclo
musical Vai de Camiño, do Xaco-
beo. O sábado 11, ás 21:00, na Casa
da Cultura .

A CORUÑA
¬ CINE. Forum Metropolitano.
Poden verse esta semana:  Va sa-
voir (Vai ti saber), de Jacques Rivett ,
Francia, 2001. O filme xira arredor
dunha artificiosa versión, presentada
en París, da obra teatral "Come tu mi
vuoi", de Pirandello. No mesmo local,
Belle de Jour, de Luis Buñuel, Fran-
cia-Italia, 1967 (VOS esp) . Interpre-
tada por Catherine Deneuve.  Ta-
mén se proxectan  Promises, de Jus-
tine Shapiro (USA, 2001) e a clásica
O Terceiro Home, de Carol Reed e
Orson Welles.Todas,do xoves 9 ao
sábado 11. Entradas a 3/2 euros, nos
Cines  Forum Metropolitano.
¬ CINE. En terra de ninguén.
O director bosníaco Denis Tano-
vic debutaba na realización cine-
matográfica con esta comedia ne-
gra (2001) sobre o conflito dos
Balcáns. Proxéctase este luns 13,

ás 18:00 e 20:30, en V.O.S.E., na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. Programación  CGAI. 
A programación descansa pola Se-
mana Santa, e logo prosegue cos ci-
clos adicados a dous realizadores, o
húngaro Bela Tarr e o norteameri-
cano Robert Rossen.
Luns 13 
Béla Tarr
20.30 h. Prologus(2004)
Journey on the Plain(1995)
Macbeth(1982)
103´. Cine / Vídeo. Subtítulos en ga-
lego.
Martes 14
Berlín-París-Hollywood

ALLARIZ
¬MÚSICA. Joaquín Lera e Lu-
cía Pérez . Actuación dentro do
ciclo musical Vai de Camiño, do
Xacobeo. O xoves 9, ás 20:30, na
Casa da Cultura .
¬MÚSICA. Mr. Whizz . O grupo
compón e toca temas de Rockabilly
e Rock'n'Roll con aires de country e
aderezados cun toque de swing.
Este xoves 9, ás 00:00, no  Café-cultu-
ral Roi Xordo .
¬MÚSICA. Pablo Bicho Quin-
teto. Actuación osábado 11, ás
00:00, no  Café-cultural Roi Xordo .

BAIONA
¬MÚSICA. Os trasnos de Mos-
coso. Concerto de hip-hop con le-
tras en galego. Composto por dous
cantantes, un Dj e un Produtor de
música electrónica que tamén pin-
cha en directo.O venres 10, ás 23.30,
no Pub Marrucho.

O BARCO
¬MÚSICA. Meu. Co seu debut en
2005, Meu coleccionaron unha infi-
nita lista de boas críticas e cos seus
explosivos directos colleitaron
unha numerosa lexión de fans por
todo o país. O venres 10, ás 00:00,
noPub Baranda.

BUEU
¬MÚSICA. Minim.Grupo de cyber-
punk de Vigo que vai actuar este xo-
ves 9, ás 22:30,  entradas a 5 euros,
no Pub Aturuxo. No mesmo local, o
domingo 12, ás 22:00,entradas a 6
euros estará o grupo madrileño
Atención Tsunami .

O CARBALLIÑO
¬MÚSICA. Mississippi Blues Ex-
plosion. O grupo ourensán de
blues actúa este xoves 9, ás 23:45,
no pub  Maxim’s.

CARBALLO
¬MÚSICA. Carvin Jones.Bluesista
californiano afincado por europa,
que coa súa banda tocará este xo-
ves 9, ás 23:00, na Sala A Reserva.
¬FESTIVAL. Panxea 09. Festival
cultural  centrado nesta terceira edi-
ción na diversidade cultural e a soli-
dariedade. Até o venres 17, cos días
fortes no xoves 9 e venres 10, na
Praza do Concello.

CARRAL
¬TEATRO.C@nto. Dous trasnos
acompañados das criaturas que ha-
bitan o seu libro xigante, nos invitan
a ler,  cantar, discurrir, e sobre todo, a
pasalo moi ben respetando o me-
dio ambiente. Polo grupo Ni Fu ni
Fa Animacións. O sábado 11, ás
18:00, naSala The Star.
¬MÚSICA. Al Vila, Camilo
Franco e Magín Blanco . Ac-

Mariem Hassané a máis coñecida

voz saharahui, exercendo tamén

de embaixadora cultural do seu or-

pimido pobo. Vai estar este xoves

en Coruña, nunha actuación den-

tro do ciclo Música con Raíces.

III edición 
de Panxea

C@nto, teatro infantil polo grupo Ni fu ni fa, fará unha representación en Carral.

¬ ARTE/FOTO
Xosé Caruncho
Olladas de Silencio

Xosé Caruncho é coñecido polo
seu labor fotográfico en branco e
negro, un traballo directo e sobrio,
que foxe dos artificios. O fotógrafo
busca a forza expresiva que trans-
cenda a propia instantánea,sexa
retratando unha paisaxe ou unha
persoa, os montes do Courel ou o
fuel do Prestige.

Nesta exposición do que foi cali-
ficado por un articulista “o último
analóxico”, poderemos ver a súa
ollada durante máis de vinte anos
ás montañas do Courel e ás súas
xentes, unha paisaxe que recolle a
esencia do mundo rural galego,
pero que ao tempo é vítima de
ataques e deterioros refrexados
igualmente na mostra.

É unha exposición que recolle

mais de vinte anos de traballo

nesas montañas. Branco e negro

feito o xeito tradicional para

amosar a dignidade e tamén a

forza das xentes que alí viven. O

autor retrata o rural galego na

busca do cotiá e do sinxelo, valo-

res perdidos ou desprezados na

cultura urbana, que cada vez

exerce máis presión sobre as pe-

quenas poboacións. 

Precisamente, fronte á rivalidade

e ao individualismo que se respira

nas cidades, Caruncho fotografía

as olladas sereas, humildes, pero

cheas de dignidade do Courel,

non buscando o retrato efectista

ou bonito, senón pescudar nesas

olladas e a súa simbiose coa pai-

saxe courelá e os seus elocuentes

silencios.
Até o 3 de maio, na Casa da Parra,

Santiago.

Fragmento dunha fotografía no Courel de Xosé Caruncho.
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España. Até o 28 de xuño, na Fun-
dación Luis Seoane.
¬EXPO.O traballo visible das
coruñesas. Unha mostra sobre o
mundo do traballo e a muller na ci-
dade dos séculos XVIII, XIX e pri-
meira metade do XX, dende a do-
cumentación e as imaxes custodia-
das no Arquivo Municipal, co seu
traballocomo lavandeiras, augadei-
ras, leñadoras, leiteiras, sector pes-
queiro, talleres de artesanía.... Até o
26 de abril, no Sala de exposicións
do Palacio Municipal.
¬EXPO.Meanwhile  2008, de
Antón Cabaleiro. Nesta exposi-
ción realiza unha intervención en
todo o espacio da galería na que o
fío conductor é o seu novo traballo:
Meanwhile,  vídeo narrativo de 7
minutos. Até o 26 de abril, na Gale-
ría Sargadelos.
¬EXPO. A cidade na arte. A expo-
sición pretende reflectir as diferentes
miradas que os artistas proxectaron
sobre a cidade da Coruña ao longo
dos séculosanalizando a repercusión
que as ditas interpretacións tiveron,
non só no contexto das súas propias
obras, senón tamén en relación coa
historia do paisaxismo. Até o 3 de
maio,  no  Museo de Belas Artes.
¬EXPO.Fotógrafos da Natureza
2009. Un ano máis, Caixanova pre-
senta no Aquarium Finisterrae, e por
primeira vez en España, esta exposi-
ción de fotografías de natureza, unha
das máis consolidadas internacional-
mente. Até o 30 de xuño.
¬EXPO.Naufraxios e miradas
de Ángel Orcajo . Mostra antoló-
xica de Ángel Orcajo, pintor moi vin-
culado a Galicia e un dos destacados
representantes da segunda xeración
de pintores españois que, tras a Gue-
rra Civil, emerxen nos anos sesenta.
Até o 5 de maio, no Palacio de Exposi-
cións e Congresos.
¬EXPO.Miradas. Dende o infor-
malismo ao multicolor. Re-
trospectiva de obras mestras da Co-
lección Caixa Galicia, pertencentes a

épocas e movementos artísticos moi
distantes entre si. Até o 31 de maio,
naFundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA.38 Beats. Tres músicos
galegos que, tras coincidir en Madrid
por motivos laborais, decidiron arti-
cular unha das bandas de versions
máis contundentes da capital. O xo-
ves 9, ás 23:00, no Jazz Vides. E o sá-
bado 11, ás 23:30, actuación do
grupo de rock Los Eternos.

¬MÚSICA.The Southern Culture
on The Skids. Veterano grupo de
rockabilly e surf rock, formado aló no
1984 en North Carolina. Estarán este
xoves 9, ás 23:00, entradas a 18 e 20
euros, no Playa Club.
¬MÚSICA. Mariem Hassan. De-
seos. A voz máis representativa da
música do Sahara Occidental, sendo
considerada, en certo sentido, a súa
embaixadora. Leva toda a súa vida
participando en distintos grupos de
música saharauí, cos cales viaxou por
todo o mundo.Novo concerto do Ci-
clo Música con Raíces, o xoves 9, ás
21:00, no Teatro Rosalía Castro.
¬TEATRO. Un deus salvaxe.  Ai-
tana Sánchez Gijón e Verónica

Verdú protagonizan a última co-
media da tempada teatral estatal.
Un dios salvaje , dirixida por Tamzin
Townsend, afronta a terrible com-
plexidade das relacións humanas a
través dunha discusión entre dous
matrimonios que intentan arranxar
unha pelexa entre os seus fillos de
nove anos. A peza é obra da escri-
tora Yasmina Reza. O mércores 15,
ás 20:30, no Teatro Colón.
¬TEATRO. Animales Artificia-
les. Obra do grupo Matarile Tea-
tro sobre a empatía e o equilibrio
entre o que queda do noso animal
e os mundos artificiais que habita-
mos. O venres 10, ás 20:30, no Tea-
tro Rosalía Castro. 
¬TEATRO. As desventuras de
Carme, Gelines e Don José.
Un espectáculo cómico sobre o par-
ticular xeito de ver o mundo, a vida
e a morte de dúas vellas insepara-
bles que conviven no rural galego,
en consonancia co seu benquerido
e pobre párroco D. José.  Polo grupo
San&san. O sábado 11, ás 20:30, no
Teatro Rosalía Castro.
¬TEATRO. O Monstro do cas-
telo. Un repartidor de pizza ten
que entregar unha nun enderezo.
Perdido, atopa dous vendedores
do top-manta que en realidade
son unhas bruxas no paro. Teatro
infantil, polo grupo Teatro del An-
damio.  O domingo 12, ás 17:30,
no Forum Metropolitano .

CULLEREDO
¬MÚSICA. Los mecánicos.  Catro
mozos e empedernidos rockeiros, ó
mesmo tempo que veteranos mú-
sicos,con unha boa posta en escena
de  músicos dos anos 60. Este xoves
9, ás 22:30, no  Forum Celticum.

A ESTRADA
¬MÚSICA. Tony Lomba e Al-
berto Cunha .Dentro da progra-
mación Vai de Camiño, do Xaco-
beo, o sábado 11, ás 21:30, no Teatro
Principal.

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

Aitana Sánchez Gijón e Verónica
Verdú protagonizan a comedia Un
deus salvaxe, no Teatro Colón da Co-
ruña e na vindeira semana no Teatro
Principal de Ourense. A obra, diri-
xida por Tamzin Townsend, base-
ase na obra orixinal Le dieu du car-
nage, de Yasmina Reza.

Carvin Jones
Carvin Jones nace en xuño de
1966 en Lufkin (Texas). Aínda que
son moitos os artistas que influí-
ron na súa formación, poderí-
anse destacar figuras como Jimi
Hendrix, Stevie Ray Vaughan ou
Eric Clapton, entre outros.

"A miña avoa comproume a
miña primeira guitarra, porque
sempre lla pedía prestada aos
meus amigos e facíame o remo-
lón cando me pedían que lla de-
volvese. Así que me levou á ci-
dade e comproume a guitarra.
Nunca esquecerei ese día", co-
menta Carvin. "Vivía nunha parte
da cidade realmente violenta,
onde se cometían asasinatos,
producíanse tiroteos... e a guita-
rra mantíñame afastado de to-
dos eses problemas, xa que sem-
pre estaba en casa tocándoa".

Despois do instituto e de reali-
zar algunhas actuacións por Te-
xas, decidiu cambiar de aires e en
1989 trasladouse a Arizona, á
casa dos seus tíos en Phoenix. A
partir de marzo de 1991, a banda

comezou a tocar sen descanso,
case todas as noites da semana.
En marzo do 2000, Carvin che-
gou á actuación número 3.000.

A súa traxectoria e fama au-
mentaban e empezou a actuar
con xente como Santana, BB
King e Albert King, percorrendo
Europa en 1998.

En xaneiro de 2001, a revista
Guitaristconságrao como un dos
50 mellores guitarristas de blues
do mundo.

A partir dese mesmo ano, parti-
cipa nos eventos máis importan-
tes de blues de Europa xunto aos
artistas máis destacados. Du-
rante o verán de 2002, Jones per-
corre Europa coa formación mu-
sical Ten Years After e toca coa
súa banda xunto a Joe Cocker e
Zucchero. En 2007,incorpora aos
italianos Gianpaolo  Feola na
percusión, e o baixista Mike Cali-
fano. Os tres conforman hoxe
unha das mellores bandas de
blues asentadas en Europa.
Actuación o xoves 9, ás 23:00, na
sala A Reservade carballo.

¬ MÚSICA

XIV MITEU
Mostra Internacional de Teatro
Universitario de Ourense

O mércores día 15 botará a andar

esta catorce edición da Mostra in-

ternacional de Teatro Universitario

da cidade de Ourense, que se há

prolongar atéo 28 deste mes.

Esta Mostra, xurdida no ano

1994,  pretende potenciar o inter-

cambio artístico e humano entre

grupos galegos e grupos da Penín-

sula ou de fóra dela. Ao remate das

funcións establécese un coloquio

sobre a obra e sobre os procesos

de ensaios e as distintas xestións

dos grupos universitarios. Nesta

edición estarán presentes grupos

de moi diversas nacionalidade e

procedencias, como Arxentina, Ita-

lia, Bissau, Brasil, Cantabria, Huelva

ou Madrid, entre outras, ademáis

da presencia de grupos galegos,

entre os que pode destacar a cola-

bioración dos veteráns ourensáns

de Sarabela.

Ademais de poder ver estes es-

pectáculos, a Mostra de Teatro é a

culminación da actividade da Aula

de Teatro Universitaria e un factor

de intervención social e cultural de

grande importancia na cidade de

Ourense.

Trátase, en definitiva, de poten-

ciar o intercambio artístico e hu-

mano entre actores universitarios

galegos, da Península Ibérica e de

fóra dela. E, a carón disto, “nun

tempo concentrado entre a inau-

guración e a clausura, achegar

historias, e diversos xeitos de

contalas, a Ourense e á súa Uni-

versidade. Que os cidadáns via-

xen por este o noso mundo co bi-

llete que inclúe a entrada e coa

equipaxe do seu maxín”, din os

seus organizadores.

Do mércores 15 ao martes 28 de

abril, no Teatro Principal, Audito-

rio, Campus,  e rúas da cidade.

O bluesista californiano Carvin Jones.

¬ TEATRO

O grupo The 38 Beats.

Animais Artificiais, do grupo Matarile.
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¬MÚSICA. Los Eternos.  Actua-
ción para este  xoves 9, ás 21:00,  na
Sala A Ría.

NEGREIRA
¬MÚSICA. Marmota Phil.  Actua-
ción deste grupo da comarca de
Compostela e Ames, este venres 11,
ás 00:30,  no Pub O Rodeo.

NIGRÁN
¬MÚSICA.Niño y  pistola.  Fan pop
do de sempre, cancións de tres minu-
tos e medio cargadas de melodías
vocais, e fano cantando en inglés.  O
sábado 11, ás 23.30, no  Clandestino.

OURENSE
¬ CINE. Underground. Filme do
singular director serbio Kusturica,
enmarcado no ciclo Antibelicismos.
Proxéctase este martes 14, ás 20:00,
en V. dobrada, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Parellas.  A mostra pictó-
rica e escultórica inclúe pezas de au-
tores 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. Actua-
cións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Atención Tsunami .
Grupo madrileño de rock e outras
influencias musicais, como a salsa. O
sábado 11,  ás 21:30, entrada a 5 eu-
ros, no Cafe Cultural Auriense.
¬TEATRO. Un deus salvaxe.  Ai-
tana Sánchez Gijón e Verónica
Verdú protagonizan a última co-
media da tempada teatral estatal.
Un dios salvaje , dirixida por Tam-
zin Townsend.  Os vindeiros ven-
res 17 e sábado 18, ás 20:30, no Te-
atro Principal.
PONTEVEDRA
¬ CINE. A Gran Guerra. Gran
comedia antibélica de  Mario Mo-

GONDOMAR
¬MÚSICA. Fino Lorenzo.  Exposi-
ción de pintura deste artista, co jazz
como principal fonte de inspiración.

Organizada polo Centro de estudos
Miñoranos. Até o 13 de abril, na Aula
de Cultura Ponte de Rosas.

O GROVE
¬MÚSICA.38 Beats. Tres músicos
galegos que, tras coincidir en Ma-
drid por motivos laborais, decidiron
articular unha das bandas de ver-
sions máis contundentes da capital.
O venres 10, ás 24:00, noNáutico.
¬MÚSICA.The Blows Seguen
presentando o disco Upskirts,
once temas directos e urxentes,
destinados á pista de baile e ao di-
recto máis salvaxe. O sábado 11,
ás 24:00, no Náutico.

LARACHA
¬MÚSICA. A Tuna Rastafari. O

marchoso grupo do Morrazofará
unha actuación este xoves 9, ás
00:00, no Pub d´Antón Rock Café.

LUGO
¬ CINE. Xogos prohibidos. Sen-
sible filme sobre a infancia e a gue-
rra, de René Clement (1951), con
inesquecible banda sonora do mes-
tre Rodrigo. O martes 14, ás  20:00
en V.dobrada, no Centro Sociocultu-
ral Caixa Galicia.
¬EXPO. Rexistros Abertos. Baixo
a epígrafe Rexistros abertos. Mate-
rias, narrativas e visións na arte ga-
lega actual, preséntase un proxecto
expositivo que pretende amosar
percepcións sobre o panorama da
plástica actual en Galicia a través de
creadores e obras que abren cami-
ños de tránsito constante ligados á
arte galega contemporánea. Até o
31 de maio, no Museo provincial.
¬EXPO. Valle-Inclán: Retratos,
caricaturas e visións. Exposi-
ción sobre o escritor galego polo de-
buxante de Siro LópezLorenzo. Na
Sala da Deputación.
¬EXPO. Galicia até 1975. Se-
gunda mostra do proxecto exposi-
tivo Miradas. Unha revisión dos fon-
dos 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 Vete-
rinaria,Campus de Lugo.
¬MÚSICA. Noite de Hip Hop.
Circo Wear Presenta : Anubis Metal
Jack, El Mal Agüero, MVP, Salvador
Medina. O sábado 11,  ás 00:00, no
Club Clavicémbalo. O mércores 15
estará o cantautor Fabián.
¬MÚSICA. Manuel Díaz e Charo
Pita. O ciclo Músicas a carón da
mosqueira tráenos a actuación ac-
tuación destes dousartistas,  que in-
terpretan miniaturas medievais e
Lais anónimos e de María de Francia.
Arpa, canto e narración únense
neste concerto que terá lugar o luns
13, ás 20:30, no Centro Sociocultural
Fundación Caixa Galicia.
¬TEATRO. Susie.  AaVII Mostra de
Teatro Lugo-09, presenta esta pro-
dución da Compañía de Teatro da
USC-Lugo. O martes 14, ás 20:30, no
Auditorio Gustavo Freire.

MELIDE
¬MÚSICA. Pel de Noz. O grupo de
música folc galega estará dentro da
programación musical Vai de Ca-
miño, o sábado 11, ás 21:00, na
Igrexa Parroquial.

dros. Estará aberta até o 3 de maio,
no Centro Torrente Ballester.
¬MÚSICA. VI Conspirando por
umha Rádio Libre.Festival que
organiza o Colectivo OPAII para o
apoio e difusión de Rádio FilsipiM, a
radio libre e comunitaria da Terra de
Trasancos. Esta é a programación:
Programa de radioespecial, dende
Rádio Filispim, 93.9 FM,cas voces
d@s protagonistas, durante a  tarde-
noite do xoves 9.
Feira de Colectivos:  A partir das
18:00. O  Colectivo de Uruguayos en
Ferrol instalarán un “tanque” donde
asarán chourizos.
A  Massa Crítica Ferrolá, convoca
unha bicicletada que partirá baixo
da carpa ás  20:00, para dar unha
volta por Ferrol.
Festival de música:  A partir das
22:00 : Retobato (Punk Rock), Roger
de Flor e amigos (Pop-Swing)  e Sa-
cha na Horta (Fusión).
Todos os actos de balde, nunha
carpa na  Praza do Inferniño.
¬MÚSICA. Franc3s. Grupo que se
define como de “shoegaze indie al-
ternativo”, e que vai estar este venres
0, ás 23.00, na sala Rum Run. 
¬TEATRO. Anaco de nós. Obra do
grupo afeccionado Andaravía, de
Vedra-A Estrada, dirixido por Xan
Curiel. O domingo 12, ás 19:00, no
Centro cívico Caranza.

A FONSAGRADA
¬MÚSICA.Xoán Curiel + Miguel
Fernández .  Concerto destes
dous cantautores, enmarcado no ci-
clo Vai de Camiño, o sábado 11, ás
21:00, no Salón de Actos Os Chaos.

FERROL
¬ACTOS. Tertulia cidadá. Activi-
dade que se desenvolve permanen-
temente todos os mércores, ás
18:00, no Ateneo Ferrolán.
¬ CINE. A Grande Ilusión. Filme
premonitorio da II Guerra, aínda que
fala da primeira, debido ao grande
Jean Renoir (1937) mesturando a
deliciosa comedia coa crítica aberta
ao belicismo. Proxéctase o martes
14, ás 18:00 e 20:30, en V.O.S.E., na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. Ciclo “Telefilmes”.
Ciclo adicado a exemplos deste
tipo de produción a cabalo entre
o cine e a Tv, e falados en galego.
Este martes 14, proxección de
Autopsia (2005). Todos os mar-
tes, ás 19:00, entrada de balde, no
Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. Éufrates, un río de his-
torias. Traballo fotográfico de
Eloy Taboadano que se recollen as
tarefas de investigación dun equipo
de arqueólogos no val medio do Éu-
frates, coordinado pola Universi-
dade da Coruña e o Ministerio de
Cultura de Siria. Até o 31 de maio, na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Novas pontes. Inter-
cambio artístico e cultural coa lo-
calidade 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 xéne-
ros. Exposición de pintura de doce
artistas de distintas procedencias e
épocas, que inclúe paisaxes, retra-
tosa e flores como temas dos ca-

ANOSATERRA
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O veterano grupo americano de rockabilly The Southern Culture on The Skids, formado en 1984, actúa no Playa Club coruñés. 

O grupo madrileño Atención Tsu-
nami está presente en varios con-
certos en senllas vilas e cidades ga-
legas, ao longo sdesta semana.

Teatro universitario en Ourense

O grupo Niño y Pistola
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canos. Até o 30 de abril, na Sala To-
rrado-Oliva (Sargadelos).
¬MÚSICA. Atención Tsunami .
Grupo madrileño de rock e outras
influencias musicais, como a salsa.
Oxoves 9, ás 23:00,  na Sala Karma.
¬MÚSICA. Eme Dj. Eme Dj ou
Marta Fierro, como se chama real-
mente, comezou en 2005 en Low
Club,Madrid, e na actualidade é
unha das Djs máis coñecidas na es-
cena indie do Estado. Actúa o venres
10, ás 23:30, na Sala Karma. O día se-
guinte, sábado 11, e á mesma hora,
actuación de Bilbadino Dj.
¬MÚSICA. Orquestra Lira.
Nova actuación da Orquestra
Lira no tramo urbano do Gafos,
dentro do programa A cidade é
túa. O sábado 11, ás 18:00, no Pa-
seo do Río Gafos.

¬MÚSICA. Campus Jazz. O grupo
A Tempo Jazz Cuartetoconfórmase
de músicos de diferentes proceden-
cias, que aportan influencias e expe-
riencia en estilos musicais variados,
como o folk, o jazz, o funky ou o pop.
Será o martes 14, ás 21:00, na Casa
das Campás. 
¬TEATRO. Buscando a
Hillary. A comedia xira arredor
da vida de Hilary, unha exitosa
avogada de 40 anos, que se sinte
estancada e sospeita que ten que
haber unha forma de vivir mellor
que o que ela viviu nos últimos
anos. Pola compañía de Blanca
Marsillach. O mércores 15 e xo-
ves 16, ás 21:30, entradas a 8 e 10
euros,  no Pazo da Cultura.

QUIROGA
¬MÚSICA. 96 Grados. Actuación o
xoves 9, ás 23:00, no Pub Ruxe Ruxe.

RIBADEO
¬TEATRO. El Romeo y la Ju-
lieta. Unha obra que fala da
emigración e as súas circunstan-
cias e incidencias na sociedade.
Polo grupo La Tirita de Teatro, o
domingo 12, ás 17:30, no Audito-
rio Municipal Hernán Naval.

SANTIAGO
¬ CINE. Salesman. Dentro das pro-
xeccións do Cineclube Compostela,
este filme de Albert Mayles, David
Maysles e Charlotte Zwerin (EUA,
1968, 85’, VOSG). O mércores 15, ás
22:00, entrada de balde ou con apor-
tación voluntaria de 1 euro, no Centro
Social O Pichel.

GUIEIRO.43.

nicelli (1959), nomeada ao Óscar
á mellor película estranxeira, na
que se mestura comedia e unha
aceda crítica social. O martes 14,
ás 20:00 en V.O.S., na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬EXPO. Donación García Viño-
las. Coleccións  MAPFRE. Gar-
cía Viñolas é un dos grandes colec-
cionistas españois de debuxo, cuns
fondos que percorren a meirande
parte da arte española do século XX.
Cincuenta e sete desas obras, doa-
das á Fundación MAPFRE, son as
que chegan agora ao Museo Provin-
cial de Pontevedra.
¬EXPO. Escultura e ilustración
lusa. Unha nova exposición, que
viaxa a Portugal da man da ilustra-
dora Alice Geirinhas e do artista
plásticoPedro Valdez Cardoso. Até
o 30 de abril, na Sala X (Facultade de
Belas Artes).
¬EXPO. Gabinete dos pesa-
delos. Alumnado de quinto
curso de Belas Artes expón traba-
llos que xiran arredor do con-
cepto de monstrosidade. Na Fa-
cultade de Belas Artes.
¬EXPO. Espazo Colección Cai-
xanova. A Colección de Arte Cai-
xanova mostra en Pontevedra unha
selección dos seus fondos da arte
galega, dende o século XIX ata a ac-
tualidade. Até o 12 de abril, no Cen-
tro Social Caixanova.
¬EXPO. Reproducións de tapi-
ces medievais. A artista de Pon-
ferrada Teresa Lago Carballo ex-
pón tapices bordados a man, entre
os que se atopan reproducións de
pinturas románicas e bordados afri-

ANOSATERRA
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Blanca Marsillach interpreta a obra Buscando a Hillary, que vai estar en  Pontevedra, ao tempo que dirixe a compañía que a pon en escena.

A Colección García Viñolas reúne
obras de grandes mestres espa-
ñois do debuxo, como Picasso.
Exponse en Pontevedra.

A Grande Guerra, de Mario Monicelli.

Quere saber máis?                                       anosaterra.com
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¬ CINE. Camiños de Gloria. Un
dos máis grandes filmes antibelicis-
tas da historia, debido a Stanley Ku-
brick (1958). O martes 14, ás 18:00 e
20:30, en V.O.S.E., na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO.Exposicións de pin-
tura. Reseña de varias exposicións
abertas na cidade:
1:10 , de Sara Fuentes, na Zona "C",
até o 19 de abril.
Recolecta, de Guillermo Aymerich,
até o 11 de abril, na Galería C5.
Insomnio, obras de Renata Otero,
na Galería de arte Espacio48.
Doñana: o refuxio dos mitos, ex-
posición do artista cubano Jorge Ca-
macho, até o 28 de abril, na Funda-
ción Granell.
Monumento, exposición de David
Trullo, na galería Espacio48.
¬EXPO. Unha ollada á obra de
Cervantes e Shakespeare. A
Biblioteca Fundación Caixa Galicia
inaugura unha exposición biblio-
gráfica paraafondar no incrible
mundo literario de dous clásicos
fundamentais da literatura mun-

dial, comemorando o 23 de abril,
día da morte de Cervantes. Do mér-
cores 15 atéo 30 de abril.
¬EXPO. Andersen, biobiblio-
grafía. Unha divertida exposición
biobibliográfica sobre o escritor
Hans Christian Andersen, conside-
rado aínda o autor máis famoso de
contos da literatura europea mo-
derna. Até o 30 de abril, na Biblioteca
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Portas de luz. Unha
achega á arte e á cultura en
Galicia nos 70. A década dos 70
constituíu en toda Europa un mo-
mento convulso culturalmente, en
que novas formas de cultura popu-
lar se mesturaron con modalidades
de alta cultura. Na mostra contém-
plase a súa pegada en Galiza en to-
das as facetas culturais. Até o 3 de
maio, noCGAC.
¬EXPO. Nós tamén fomos emi-
grantes. Exposición de fotos sobre
a emigración galega, que agora ate-
rra en Santiago tras dun periplom
por outros concellos. Até o 30 dea-
bril, na Biblioteca  Caixa Galicia.

¬EXPO. Galicia 25. Unha cul-
tura para un novo século. A
mostra conmemora os primeiros 25
anos do Consello da Cultura , 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 RadioMos-
tra de obxectos, gravacións, textos,
polos 75 anos da radio no noso país.
Na Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Xosé Caruncho. Olla-
das de silencio.Exposición de re-
tratos e paisaxes deste fotógrafo, re-
collendo a paisaxe humana do Cou-
rel. Até o 3 de maio, na Casa da Parra.
¬MÚSICA. IV Festival de Músi-
cas Contemplativas. Continúa
este esperado ciclo musical con esta
programación:
Xoves 9:Le Baroque Nomade, for-
mación francesa que, acompañada
polo Coro Capela da Catedral de
Santiago, interpretará Vêpres à a
Vierge en Chine, música tradicional
dos misioneiros xesuítas. Na Igrexa
de San martiño Pinario.
Venres 10: Schola da Capela Im-
perial de Viena: Cantos gregoria-
nos. Igrexa do Convento de Santa
Clara, ás 20.30.
Ghada Shbeir: Paixón e resurec-
ción: Cantos siríacos en arameo. Ca-
pela Real do Hostal dos Reis Católi-
cos, ás 22.30 .

Bombay Jayashri Ramnath: Cantos
carnáticos. Igrexa de San Agustín.
Sábado 11: A Filetta: Cantos sacros
da tradición corsa. Igrexa das Áni-
mas, ás 20.30.
Música Fiata Köln & Capella Du-
cale. Igrexa de San Agustín, ás 22.30.
¬MÚSICA. Alex Ubago. Actuación
do cantante español, con acceso só
con invitación da Cadea Dial. O mér-
cores 15, ás 21:30, naSala Capitol.
¬TEATRO. Contacontos. Todos
os martes a Hora do Conto
chega á Biblioteca Fundación
Caixa Galicia cos mellores contos
para enriquecer as rebuldeiras
mentes dos nenos. Paula Carba-
lleira, contacontos asidua deste
ciclo, narra as máis inquietantes
aventuras. O martes 14, ás 18:00.
¬TEATRO. Ratiña linda.A compa-
ñía Casahamlet escenifica unha
adaptación moi libre do conto A ra-
tiña presumida, dirixida por San-
tiago Fernández, a partir do texto
teatral de Manuel Lourenzo. O do-
mingo 12, ás 12:30, na SGAE.
¬TEATRO. Urtain. Unha viaxe da
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Shakespeare, lembrado nunha exposición.

XII Premio Terras de Iria
Os Concellos de Padrón, Rois e Dodro, e a em-
presa Aluminios Cortizo SA patrocinan e con-
vocan o XII Premio de pintura Terras de Iria, edi-
ción 2009 e con carácter anual, de acordo ás se-
guintes bases:
Poderán concorrer ao certame todos os artistas
interesados calquera que sexa a súa nacionali-
dade ou residencia, sen límite de idade.
Cada autor poderá concursar cunha soa obra
de pintura, orixinal e inédita, entendéndose
como tal aquela que sexa da súa exclusiva pro-
piedade e que non fose exposta nin presen-
tada con anterioridade a ningún outro certame
ou concurso. Termo que se acreditará me-
diante declaración xurada no Boletín de recep-
ción de obra.
Tanto o tema coma a técnica a utilizar serán de
libre elección. As dimensións das obras non se-
rán inferiores a 100 x 81 cm indistintamente nin
superiores a 195 x 195 cm. En caso de enmar-
cado da obra, presentarase necesariamente
cun listón ou salvacuadros cuxa anchura non
supere os 3 cm visto de fronte. Non se admiti-
rán obras protexidas con cristal, pero si con me-
tacrilato ou material plástico irrompible.
Os autores que desexen participar formalizarán
unha Inscrición previa.
Para tramitar a solicitude de participación en-
viarase a seguinte documentación:
-Boletín de inscrición cuberto. Descarga na pá-
xina web (www.premioterrasdeiria.com).
-Imaxe da obra en formato jpeg, jpg ou tiff. En
resolución alta (300 ppp) xa que será a reprodu-
ción empregada para o catálogo no caso de ser
obra seleccionada. Non se admitirán reprodu-
cións en papel fotográfico.

A devandita documentación remitirase ao en-
derezo de correo electrónico:
info@premioterrasdeiria.com
En caso de envío por correo postal, o enderezo
é o seguinte:
Premio de pintura Terras de Iria /Convento do
Carme / Costanilla do Carme / 15900 Padrón A
Coruña
No sobre incluirase cd cos arquivos anterior-
mente citados ou cd coa imaxe da obra e bole-
tín de incrispción en papel.
O prazo de recepción de solicitude de inscri-
ción finaliza o 9 de maio do 2009. Entende-
ranse en prazo todas aquelas que ostenten
cuño ata a data ou envío de correo electrónico
ata o citado día.
Sobre a base da documentación recibida, o Xu-
rado procederá á preselección das obras que
optarán ao Premio. A organización notificará
telefonicamente a súa decisión aos autores
preseleccionados e solicitará o envío da obra. A
entrega e recepción das obras realizarase no
Convento do Carme. Costanilla do Carme.
15900 Padrón. A Coruña.
O prazo de admisión de obras finalizará o 30 de
maio do 2009.
O fallo do xurado e a entrega de premios terá
lugar o día da inauguración da exposición, en-
tre o 18 e 25 de xuño do 2009, en acto público e
solemne.
Establécense tres premios, un de ámbito co-
marcal:
Primeiro premio: 8000 eurose impulsará ex-
posición individual en lugar a determinar no
2010. Segundo premio: 3000 euros. Premio co-
marcal: 1000 euros
As obras premiadas quedarán en plena propie-
dade do Concello que en cada ano corres-

ponda e o Convento do Carme, os cales se re-
servan todos os dereitos sobre estas, incluídos
o de reprodución.

VIII premio de composición musical
"Andrés Gaos"
A Deputación da Coruña convocou este ano a
VIII edición do premio de composición musical
Andrés Gaos, dotado con6.500 euros e desti-
nado a compositores de calquera nacionali-
dade.
As obras presentadas, de tema e extensión li-
bres, deben ser inéditas e non ser premiadas
con anterioridade. A Deputación resérvase o
dereito de producir e estrear a obra premiada
no prazo de vinte e catro meses a partir da con-
cesión do premio. O prazo de entrega de orixi-
nais finaliza o 30 de abril de 2009.
Os orixinais presentaranse no Rexistro Xeral da
Deputación baixo o sistema de plica, polo que
se enviarán baixo pseudónimo, acompañados

dun sobre á parte, en cuxo exterior se fará cons-
tar o título e pseudónimo do autor, incluíndo
no interior do mesmo os seus datos persoais e
de contacto.
O xurado estará presidido polo presidente da
institución provincial e integrado pola depu-
tada responsable da área de Cultura, catro per-
soas de recoñecido prestixio no ámbito musi-
cal e o gañador da anterior edición do certame.

Sexto Premio Auditorio de Galicia 
para novos artistas 2009
Coa fin deaxudar economicamente a produ-
ción e investigación de artistas novos, a conce-
llería de Cultura de Santiago convoca este pre-
mio bianual.
A edición deste ano vai dirixida a artistas gale-
gos (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, instala-
ción...).
As creacións a concurso débense presentar an-
tes do 25 de setembro de 2009ás 14:00 horas,
no Auditorio de Galicia. Non é necesario, nesta
edición, presentar a obra física, podendo fa-
cerse cunha mostra. No mes de decembro de
2009, o xurado do concurso realizará unha pri-
meira 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 outor-
gar o primeiro premio, dotado con6.500 €, así
como os 4 accesits, que recibirán 1.500 €. Logo
de se celebrar a exposición no Auditorio con to-
das as obras finalistas, entregarase o Premio do
Público, galardoado con 1.200 €.

¬ CONVOCATORIAS

A Bombay Jayashri Ramnath,
unha das formacións máis ou me-
nos exóticas que se poderán es-
coitar no Festival de Músicas
Contemplativas, en Santiago.
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minutos e medio cargadas de melo-
días vocais, e fano cantando en in-
glés. Este  xoves 9, ás 22:00, na Fá-
brica de Chocolate.  
O sábado 11, ás 22:30, están os vi-
gueses de Sr. Gómez.
E o mércores 15, ás 22:30, o grupo de
pop-punk de Vigo,  Cuaderno de
Bitácora.
¬MÚSICA.Atención Tsunami +
Why Go. Concerto para este venres
10, ás 00:00, en LaIguana Club. 
¬MÚSICA.Za + Au + Unicorni-
bot. Actuación este xoves 9, ás
21:00, na sala Havana 20. Na mesma
sala e mesmo horario, o venres 10
actuarán LostHopes + Erizo.
¬MÚSICA.Why Go. Actuación este
xoves 9, ás 23:00, na sala Contrabajo.
¬MÚSICA. 6pm. Dúo pop formado
por Raúl Món e Iván Oubiña. Estarán
este venres 10 , ás 23:00, na sala  El
Ensanche.

VILAGARCÍA
¬MÚSICA. Sally Said So.  O grupo
vigués vai actuar este venres 10, ás
00:00, no Samá Samá.

campo. Até o mes de  xuño, no mu-
seo Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Naturnova. A pretensión
deste espacio para a educación me-
dioambiental é tratar de axudar a
concienciar á sociedade da impor-
tancia do mantemento do entorno,

enfocando esta actividade princi-
palmente hacia os sectores de po-
boación máis xóvenes. No Centro
Social Caixanova.
¬EXPO. Deseño holandés: na
rúa como en casa.
Binnen/Buiten. Unha ampla
mostra de deseño holandés para os
espazos público e privado. Até  o 5
de maio, na Fundación Pedro Barrié
de la Maza.
¬EXPO. Marco, Museo de Arte
Contemporánea. Acolle as se-
guintes exposicións:
7+1 Project Room. Sete grandes
salas para presentar a proposta
dun artista diferente en cada
unha delas.
En calquera lugar, en ningún
lugar. A mostra analisa as rela-
cións entre artes visuais, cinema
e literatura.
Puntos de Encontro/Meeting
Points. O portugués Pedro Bara-
teiro inaugura esta serie que trae-
ráa 5 artistas neste ano 2009.
¬MÚSICA. Niño y  pistola.  Fan
pop do de sempre, cancións de tres

compañía Animalario a través do
falso mito de Urtain, e dunha España
que se move por un camiño mar-
cado polo sangue e a política, o des-
tino e a fabricación, a inocencia e a
mentira, o desexo atormentado e a
posibilidade sempre fugaz do éxito.
A partires do vindeiro venres 17, no
Teatro Principal.

SERRA DE OUTES
¬MÚSICA. Brothers in Band-
Tributo a Dire Straits.  Grupo
galego que, co mo o seu nome in-
dica, homenaxea ao coñecido grupo
rock facendo versións dos seus te-
mas. O venres 10, ás 00:30, no Café
Concerto Antano.   

TEO
¬MÚSICA. Félix Arias e Da-
nieme. Actuación destes cantan-
tes dentro do ciclo musical Vai de
Camiño, do programa do Xacobeo
de inverno. O venres 10 ás 21:00, na
Mediateca do Grilo .
VIGO
¬ CINE. La Vaquilla. Intento un

tanto fallido, mais interesante de
ver, de Luis berlanga por facer
unha comedia da Guerra Civil. Pro-
xéctase o martes 14, ás 18:00, en V.
dobrada, e 20:30 en V.O.S., na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Mar Vicente.Obra pictó-
rica desta pintora, na exposición
que se pode ver na Galería Bacelos,
rúa Progreso nº 6.
¬EXPO. Tesouros de papel: li-
bros, xogos e xoguetes. Co-
lección Quim Corominas.
Mostra de todo tipo de xoguetes
antigos feitos con papel, até 1930.
Até o 14 de xuño , no Centro Socio-
cultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Obras mestras da Es-
cola d’A Haia con fondos do
Museo Rijksmuseum.Colec-
ción do prestixioso museo holan-
dés, con obras de autores desta es-
cola realista e ruralista. Até o 12 de
abril, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Scriptorium Verbum-
diense. Mostra do laborioso pro-
ceso de creación dun códice, e  a
importancia que tivo Galicia neste
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A exposición permanente de Na-
turnova, en Vigo, adica unha espe-
cial atención ao Ano da Astronomía
e a súa difusión aos/as máis novos.

O cantante galego Félix Ariasactúa en Teo.

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

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

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

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

� Gostaría coñecer muller galega
para compartir sensacións. Cumprín
os cuarenta e son tan tenro coma
combativo na defensa da cultura do
noso país. Da zona de Compostela,

(desprázome). Manda unha men-
saxe a: ventoserodio@yahoo.es

� Vendo piso en Vigo: Dúas habita-
cións, salón/cociña, con calefacción
e dobre ventanal. Zona García Bar-
bón. Aparcamento privado.150.000
€ a negociar. Teléfono: 667083719.
Chamar de 20 a 22 horas.

�  Casa para aluguer de fin de se-
mana 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 per-
soa na zona de Santiago de Com-
postel. Razón: Xabier. Teléfono:
664754764. 18 horas a 20 :00.gallae-
cia2008@hotmail.com.  

� Clases  de Xadrez. O Club Xadrez
Algalia imparte clases de xadrez (ini-
ciación e avanzado) nos Centros So-

cioculturais Cidade Vella e Aurelio
Aguirre en Santiago. Información Tel:
664 387 133 /981 93 82 63

� Alúgase casa en Ribadeo, amo-
blada, meses de xullo, agosto e se-
tembro.  Tel. 676 727 518.

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

�  Véndese   trompeta “Júpiter  SI b
410”  lacada. Por 240 €.
Teléfono: 656 26 23 85

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

� Vendo Guitarra Electrica Fer-
nandes, de 24 trastes, dúas pastillas
Humbuckers, mastro palorosa, cor
azul "Oceanburst", en impecable es-
tado. Prezo: 525 €.
David , Tel: 610 63 38 82.

�  Vendese : Peugeot Partner Fur-
gón 190C HDI. 2005. 75.000 km.
6.000 €. Todas as revisións ao día.
Non utilizado para carga. Motocul-

tor 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 en-
tre 1981-1983, galego ou español.
Tamén agradezo información sobre
as edicións mencionadas. Desprá-
zome. Apartado de Correos 660
(Vigo) ou moxado@gmail.com

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

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

�  Vendo sillón e dúas butacas (tre-
sillo), coa armazón de madeira. En
Moi bó estado e económico. Tel: 986
290219, preguntade por Conchi.

�Ofrécese rapaza para coidar an-
ciáns e nenos. Experiencia e  título.
Mañás e fins de semana. 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. Es-
pacio habitable: 150m2.; amoblada,
galpóns e invernadeiro. Finca
8000m2, arbolada e preparada; va-
lada. 80.000 €. Tlf:  650485043

� Rapaz de 26 anos gustaríalle co-
ñecer a rapaza de esquerda e nacio-
nalista de entre 18 a 30 anos para
amizade ou algo máis. 666730096.

� Vendo Buxus Suffruticosa. Exce-
lente prezo. En terra: 30 ou mais cm.
de altura, 15-20 de diametro De 4
anos. Disponibilidade: 2500 unida-
des. Prezo: 1 €. En maceta de 1 litro:
15 cm. de altura. Disponibilidade:
500 unidades. Prezo: 0.5 € . Tamén
temos buxus semprevirens e came-
lias. En Lestedo, Boqueixón.  Tlf:: 690
020503

� 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 

¬ ANUNCIOS
DE BALDE
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Eu e Napoleón
Dirixe: Paolo Virzi.
Intérpretes: Daniel Auteuil,
Monica Bellucci.
Comedia. Italia, 2006

Auteil inetrpreta a Napoleón
nesta comedia bufa na que a
chegada do deposto Emperador
ao exilio de Elba revoluciona a
apracíbel vida diaria dos escasos
habitantes da illa. En especial a
dun mozo idealista que pre-
tende aproveitar a ocasión para
executar a vinganza dos millei-
ros de compañeiros de xeración
mortos nos campos de batalla a
consecuencia do furor imperial
do corso. Polo medio anda a Be-
llucci exercendo de fermosa ba-
ronesa da que se namora o
mozo. O derrocado Napoleón
deambula irrecoñecíbel pola vila
como alma en pena sufrindo os
rigores postraumáticos da saída
da primeira liña da Historia.

Ao final do camiño
Dirixe: Roberto Santiago.
Intérpretes: Fernando Tejero,
Malena Alterio.
Comedia. España, 2009

Tejero e Alterio interpretan
dous xornalistas que se odian
con implícita tensión sexual la-
tente obrigados a finxir un su-

posto noivado para desta-
par os enredos dun gurú
das relacións de parella

con acento porteño –o
grandísimo Diego No
sos vos, soy yoPeretti–
na nova comedia li-
xeira de Santiago, a
terceira consecutiva
con protagonismo do
ex porteiro de “Aquí
no hay quien viva”.
Por certo, o Camiño
do título é o de San-
tiago, que acaba
emprendendo a
parella seguindo os
consellos do ex-
perto. Polo me-
dio, o ferrolán Xa-
vier Gutiérrez dá-
lle presunto sabor
local. �

CINE,TV,DVD.46.

EN CARTEL.

Sinais do futuro
Dirixe: Alex Proyas.
Intérpretes: Nicolas Cage,
Rose Byrne.
Thriller fantástico. EE UU, 2009

O ex director de videoclips Pro-
yas comezou a súa filmografía
como referencia gótica –O
corvo– antes de se converter en
cineasta de culto grazas á atina-
damente opresiva e misteriosa
Dark City.Despois dilaipidaría
toda a credibilidade que lle que-
daba no microuniverso freaky
coa rutinaria Eu Robot.Logo de
anos de semirretiro regresa cun
thrillerfantástico de tintes apo-
calípticos no que Cage interpreta
un conspiranoico profesor de
Astronomía que descubrirá
unha confusa trama de profecías
na que se mestura numeroloxía
e contactos alieníxenas en clave
Expediente X. A fin do mundo
está próxima se atendemos ás
perspectivas de Hollywood. Nos
vidneiros meses debería chegar
ás carteleiras tamén a peculiar
Apocalipse maia de Roland In-
dependence DayEmmerich.

Espías na sombra
Dirixe: Jean-Paul Salomé.
Intérpretes: Sophie Marceau,
Julie Depardieu.
Thriller. Francia, 2009 

A filla de Gerard Depardiue, Ju-
lie, á que xa puidemos ver no úl-
timo Techiné e, brevemente, no
Longo domingo de noivado de
Jean-Pierre Jeunet, coprotago-
niza coa ex moza Bond Mar-
ceau este thrillersobre a Resis-
tencia francesa con óptica femi-
nina. Dirixe o pirotécnico Sa-
lomé, responsábel da infumá-
bel A máscara do faraóne da úl-
tima, e decepcionante, versión
cinematográfica das aventuras
de Arsene Lupin. Cinco mulle-

res integran un comando infil-
trado tras as liñas inimigas para
apoiar con traballos de sabo-
taxe e contraespionaxe o De-
sembarco do Día D. As cinco
responden aos distintos estere-
otipos habituais neste tipo de fi-
tas só que desta volta a novi-
dade está no seu sexo. Lembra
un pouco aqueles filmes de
aventuras bélicas producidos
ao abeiro do éxito dos Doce do
patíbulo en versión qualité
francesa e cambiando a pers-
pectiva de xénero. 

Religulous
Dirixe: Larry Charles.
Sátira documental. EE UU, 2009

Malia que nominalmente non
sexa o seu director, o verdadeiro
promotor e idéologo deste ácido
documental é o incendiario co-
mediante e incorrecto analista
político Bill Maher, moi popular
nos EEUU. O filme  adícase a fa-
cer escarnio das relixións organi-
zadas tomando como punto de
partida un feixe de entrevistas
con diversos líderes espirituais.
Maher dende hai anos presenta
o seu propio programa televisivo
nunha liña que, facendo as
oportunas traducións culturais,
poderiamos equiparar co pe-
ninsular Gran Wyoming, inda

Xosé Valiñas

que cun grao de incorrección
moi superior. Activista e defen-
sor de todas as causas tradicio-
nalmente identificadas co que
en Norteamérica se entende
como liberalismo, pero tamén
frustigador da estreitez de miras
do pensamento único progre-
sista. Maher vén sendo algo así
como unha versión máis ácida e
menos previsíbel do popular Mi-
chael Moore. No punto de mira
de todos os líderes relixiosos do
seu país, a súa tese nesta materia,
demostrada neste documental a
través das ferramentas do ridicu-
lismo, é a de que toda relixión or-
ganizada obedece a un trastorno
de orixe neurolóxica.

Fotograma de Sinais do futuro. VINCE VALITUTTI

Bill Maher [á dereita] nun intre de Religulous.

Escena de Espías na sombra. 

Escenas de Espías na sombra, [á dereita] Monica Bellucci e Elio Germano.

Malena Alterio, protagonista

de Ao final do camiño.
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

David Bronstein (1924-2006) é considerado xunto con Paul Keres e Victor Korch-
noi un campión do mundo sen coroa. Para el o xadrez era un arte e o seu xogo ro-
mántico e enxeñoso, sempre á busca de ideas e combinacións orixinais. En 1951
enfrontouse polo campionato do mundo contra Mijail Botvínnik, emblema do
réxime soviético e fiel ó xogo rigoroso e científico. Na penúltima partida das 24
programadas as táboas servíanlle a Bronstein para proclamarse campión, pero
nunha posición equilibrada cometeu un grave erro e perdeu. Ao final do match
produciuse un empate a 12 polo que Botvinnik retivo o título tal como estaba
nas bases en caso de igualdade. Moitos sosteñen que foi presionado para que se
deixase gañar xa que, xudeu e non afiliado o Partido Comunista, Bronstein nunca
foi do agrado da nomenklatura.

Bronstein, David
Geller, Efim

USSR. 1961. E27: Apertura Nimzo-india.
Ataque Saemisch.
Nun importante enfrontamento contra
Boleslavski, Bronstein tardou 45 minutos
en facer a súa primeira xogada, po-
ñendo incluso de moda un longo tempo
de reflexión ante o primeiro move-
mento. Posteriormente recoñeceu que
non pensaba na partida senón que ten-

taba lembrar onde deixara as chaves da
casa, que non atopaba nos seus petos,
para así liberarse desa preocupación e
concentrarse no xogo. 1.d4 Cf6 2.c4 e6
3.Cc3 Ab4 4.a3 Axc3+ 5.bxc3 0-0
[5…c5 é a continuación máis popular]
6.f3 d5 7.cxd5 exd5 8.e3 Af5 9.Ce2
Cbd7 10.Cf4 Te8 11.Ad3 Axd3
12.Dxd3 c5 13.0-0 Tc8 14.Tb1 Da5
15.Txb7 a torre en sétima pronto mos-
trará o seu poder 15…Cb6 16.g4 h6

17.h4 cxd4 18.g5 dxe3 19.gxf6 Txc3?
[19…e2 20.Cxe2 Dxc5+ 21.Tf2 Dc6
22.Txa7+ Dxf6+-] Diagrama 20.Dg6!!
fortísimo movemento que combina a
ameaza inmediata do mate de dama, e a
captura da torre en g7, 20…fxg6
21.Txg7 e as negras abandonan ante a
inevitable 21…Cxg6 mate 1-0.

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

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Gusto, sabor.  Ferro no que se penduran do teito os touciños do

porco. 2- Botar o responso ou palabras máxicas, para protexer ou

procurar a alguén ou algo. 3- Símbolo químico do Radon. Órga-

no do aparato reprodutor feminino dos mamíferos encargado de

manter o embrión en condicións axeitadas durante o seu desen-

volvemento. Disco compacto. 4- Contan, relatan. Vontade, alento

para facer algunha cousa. Nome coloquial de Ernesto Guevara. 5-

Unir algo co uso dunha corda. Dignatario eclesiástico, inmediata-

mente inferior ao bispo. 6- Desprazar algo do seu sitio. Ferramen-

ta para cortar madeira ou metais. 7- Detesta. Universidade Nacio-

nal de Educación a Distancia. 8- Berro característico do año ou da

ovella. Mamífero ruminante que habita no Tibet. Nun lugar lon-

xano. 9- Consoante doble. Adornar. Elemento gasoso que nos

rodea. 10- Con competencia, producindo os efectos desexados.

11- Aparello para localizar obxectos baixo o mar, usado polos

submarinos. Os dous.

Verticais:

1- Local destinado a gardar mobles. 2- Orde de mamíferos, da

subclase dos prototerios, que presentan un bico córneo e

unha cloaca por onde expulsan os ovos dos que nacen as

crías. 3- Abreviatura de señor. Embarcación. Simbolo químico

do Indio. 4- Da túa propiedade. Conxunto de elementos situa-

dos un detrás do outro. Ave palmípede doméstica. 5- Organi-

zación Sindical de Trabajadores de Aragón. Enfurecer. 6- Parte

dun aparello ou conxunto de cousas. Apelido dun exitoso can-

tante español actual. 7- Conxunto de voces cun discurso

común, no teatro ou na música. Moble usado maioritaria-

mente pola noite. 8- Período de tempo. Regalou, ofreceu. Uni-

dade de medición da radiación que pode recibir o ser huma-

no. 9- Símbolo do milisegundo. Parte interior máis dura e con-

sistente do tronco das árbores. Símbolo do Niobio.10- Estudo

de ensino medio ou secundario, cuxa extensión ten mudado

cos distintos planos educativos. 11- Computadores.

No fondo do mar

SOLUCIONS

Crucigrama

Horizontais:
1-Gosto.Cambo.2-Arresponsar.3-
Rn.Útero.CD.4-Din.Azo.Che.5-Atar.A.Dean.6-
Mover.Serra.7-Odia.S.UNED.8-Beo.IAC.Aló.9-
Ll.ornar.Ar.10-Eficazmente.11-Sonar.Ambos.
Verticais:
1-Gardamobles.2-Ornitodelfo.3-Sr.Navío.In.4-
Teu.Rea.Oca.5-Osta.R.Irar.6-Peza.Sanz.7-
Coro.S.Cama.8-Ano.Deu.Rem.9-
Ms.Cerna.Nb.10-Bacharelato.11-Ordenado-
res.

Autodefinido

Horizontais:

Vexetariano.Imos.Mentor.Li.Trompazo.Asne-

ar.El.S.Soan.Núcleo.Ardora.Tal.N.Asertorio.Tib

et.Ar.Tu.Ana.Expeler.Renania.Uso.

Verticais:

Vilasantar.Emisor.INE.Xo.Nadaban.Estenose.A

.T.Rá.Retén.Amornar.Xi.Rem.U.Tapa.Inpecto-

re.Atallar.Lu.Noz.Elites.Oroso.Ouro.

AUTODEFINIDO
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Alberte Rivero
Humilde, introvertido e espe-
cialmente vocacional, aos vinte
e tres anos decidiu que o seu fu-
turo estaba en Verín e non en
Madrid, onde estudaba daque-
las. Dende hai dezasete levou a
súa adega, Quinta da Morade-
lla, e os viños Gorbiae A Trabea
ser os máis premiados, con re-
coñecemento internacional in-
cluido, figurando con moi boa
puntuación na guía Parker.
Xosé Luís Mateo asegura que o
que desexaría é non perder
nun futuro a tradición que her-
dou dos antepasados. 

Mateo mantén catorce hec-
táreas propias e supervisa ou-
tras doce parcela situadas a ca-
rón de Verín. Hoxe en día con-
tar cunha botella de A Trabe
tinto do 2005 é ter un pequeno
tesouro. A edición limitada de
cincocentas botellas e a impo-
sibilidade, por razón climato-
lóxicas, de elaborar este viño
nos últimos dous anos elevou
aínda máis o prestixio otor-
gado pola guía Parker.Os viños
de Quinta da Moradella están
hoxe en día en Xapón, Estados
Unidos e centro Europa. 
AA  ssúúaa  aaddeeggaa  ddeeuu  uunn  ssaallttoo
eennoorrmmee  nnooss  úúllttiimmooss  aannooss..
A min sorpréndeme, porque o
único que prentendín dende o
principio é facer o que me
gusta e na miña terra. Tamén
me sorprende cando vexo bo-
tellas en restaurantes de alto
standing de fóra de España ou

Belén Regueira

O s fracasos poden ser libera-
dores. Así que aceptamos

a derrota e a metabolizamos xa
podemos volver empezar. Neses
traballos de demolición e rena-
cemento, tecendo e destecendo,
pasamos os nosos días sobre a
terra, especialmente desde que a
vida é líquida e todo é post. 

Como xa non hai grandes re-
latos, senón unha sucesión de
sms, o libro branco da contem-
poraneidade aconsella usar o
método ensaio-erro, que pode
deixar cicatrices, pero non con-
secuencias irreversíbeis. Haberá
quen renegue desta era kleenex,
pero cando menos permítenos a
liberdade de enganarnos e de-
senganarnos.

Se somos quen de inventar-
mos sobre a marcha versións co-
rrixidas de nós mesmos, de reci-
clarnos laboralmente, de sobre-
vivir a mil mudanzas e perdas de
maletas, de reconstruír e de-
construír a biografía amorosa e
até de refundar a orde financeira
mundial, resulta inexplicábel e
antinatural que os partidos polí-
ticos sintan tanta vertixe cando
toca mudar a pel. Ver os seus ca-
dros aferrados ao sifón das esen-
cias como Gollum ao anel má-
xico, pedindo o regreso ao pa-
sado, apartando de si o cáliz co
purgante sandador e negando a
Charles Darwin tres veces antes
de que cante o galo.

A evolución é unha obriga e a
principal mostra de intelixencia
biolóxica. Fano até os Pokemon.
Quen se sinta paralizado polo
medo a errar pode recitar a lada-
íña da reconstrución daquel ir-
landés rosmón e sombrizo:
“Tanto ten. Inténtao outra vez.
Fracasa doutra maneira. Fracasa
mellor”. Aí falaches, Samuel. �
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Xan Carballa

A primeira saída fóra dos
Estados Unidos de Ba-
rack Obama como

presidente foi escollida para es-
cenificar o cambio de discurso
da gran potencia. En apenas
tres meses pasouse dun cumio

do G-20 en Washington, no que
ninguén quería achegarse a
Bush, ao encontro de Londres,
onde Obama emerxía cun novo
liderado.Máis alá da batalla da

imaxe o que se dilucidou é o
enésimo intento de mandar
unha mensaxe de acción co-
mún que, forzosamente, terá
que ir máis alá da inxección fi-
nanceira no, manifestamente
mellorábel, FMI. Máis regula-
ción, final de festa da fantasía

especulativa, couto aos paraí-
sos fiscais e intervención deci-
dida dos estados en controlar as
fronteiras do libre mercado.
Acabáronse as solucións de
sheriffe chegou a hora da coo-
peración. Só falta sumar a
África, a grande esquencida.�

1.354
anosaterra

O NOVO MUNDO

Co viño A Trabede Monterrei, Xosé Luís Mateo, situou os tintos galegos nas cartas dos mellores restaurantes
do mundo. Agora sigue promocionado os seus caldos dende Xapón a USA, e é recoñecido polas guías
máis importantes coma o espolón de proa dos viticultores galegos.
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en revistas. Aínda que non o
busquei, é certo que os pre-
mios te consagran e, ás veces,
pódente fundir.
AA  TTrraabbee ffooii  oo  pprriimmeeiirr  vviiññoo  ttiinnttoo
ggaalleeggoo  ccoonn  rreeccooññeecceemmeennttoo  iinn--
tteerrnnaacciioonnaall??
É un proxecto meu e de Rául
Pérez. Gustáronme todos os
piropos internacionais que
tivo porque, por fín, os tintos
galegos lograron sona. Até ese
momento, os americanos e en

algúns medios de comunica-
ción de fóra non os tiñan en
conta ou minusvalorábanos.
Este viño é un reflexo da viña,
moi difícil de traballar, total-
mente a man. Nunha zona de-
primida, na aldea da Trabe, é
onde vin que era necesario pi-
sar a uva coma se facía hai
anos, por iso e por toda a xente
que estivo traballando alí ao
longo dos tempos, alégrome
moito máis.

AA  ppaarrttiirr  ddeessee  mmoommeennttoo  aa  ddee--
mmaannddaa  mmuullttiipplliiccoouussee??
É o bonito e tamén triste, que
unha persoa de fóra recoñeza
o traballo que fas. Polo poder
dos medios comezas a recibir
chamadas de todas partes do
mundo, incluso de Suláfrica.
Pasas do cero ao infinito en
nada, por unha valoración.
Desbordáronme as solicitu-
des, porque desta parcela só
saen cincocentas botellas.�

Xosé Luís Mateo, viticultor
‘Gustoume que un tinto galego lograse sona internacional’

’’Resulta inexplicábel e
antinatural que os
partidos políticos
sintan tanta 
vertixe cando
toca  mudar a pel” 
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