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Medo á crise
Feixóo recoñece agora que Galicia conta

con escasas competencias. Durante a
campaña culpara a Touriño dos

problemas económicos. O recén
investido presidente da Xunta pide a

axuda do Ministerio de Fomento
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dencia mudou en Lei da De-
cepción. E por suposto a lin-
gua, cabalo de batallla do PP en
campaña, pola que manifes-

tou unha forte preocupación
anunciando que ademais dun-
ha proposta de educación tri-
lingue, “debe volverse á

Xan Carballa / Manuel Vilas
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

O 14 de abril o novo presidente
da Xunta de Galicia compare-
ceu no parlamento cun discurso
a medio camiño entre o mitin e
o anuncio de medidas ante a cri-
se. Durante cen minutos debu-
llou unha análise que insistiu no
negro panorama económico de
presente e de futuro, e denantes
de ofrecer cales son as medidas
de choque que o seu goberno
proporá, advertiu que, “sendo
España o estado con meirande
descentralización posibelmente
no mundo, a marxe de actua-
ción económica da autonomía é
moi limitada”, un anuncio que á
vista dos saúdos efusivos ao no-
meamento de Xosé Blanco co-
mo ministro de Fomento e a
idea de que os gobernos están
para cooperar e non para con-
frontar, anuncian que o tigre
electoral, acaso sorprendido por
unha maioría absoluta inespe-
rada, quere mudar agora nunha
versión felina máis doméstica.
De responsabilizar de todos os
males económicos ao goberno
bipartito pasouse a unha ver-
sión máis edulcorada onde a si-
tuación económica mundial xa
pasou a ter a súa importancia. A
maiores preferiu que grandes
propostas do seu programa
electoral, quedasen para outro
momento, como  a creación por
lei antes dun ano do Ente Tribu-
tario Galego, e preferiu anunciar
o rescate do Plan Galicia.

OS COMPROMISOS ÉTICOS. Despois
de encher un mes os xornais
coa polémica sobre o traspaso
de poderes, resulta que Feixóo
compareceu, en boa lóxica, “só
como deputado e candidato,
que solicita a confianza dos de-

putados”, e formulando cinco
compromisos éticos como li-
miar da súa presidencia: “non
imos restaurar o pasado nin
destruír o ben feito; non será un
goberno de disensións ideolóxi-
cas, nin distincións entre públi-
co e privado; procuraremos a
cohesión social e territorial;
cumpriremos a lei e rematare-
mos co enchufismo, vantaxis-
mo, caciquismo ou partidismo
e faremos un liderado baixo un-
ha única dirección”.

Os compromisos de Feixóo
soaban como labazadas ao bi-
partito, polo que o recoñece-
mento ao valor dos catro presi-
dentes que o precederon non
provocou nin un mínimo sorri-
so en Touriño. En todo caso Fei-
xóo procurou presentarse en to-
do o momento vestido de Adán
político, e mesmo sorprendeu
no seu discurso a definición da
ditadura como “longa noite de
pedra” e “tempos escuros”.

Pasado o preámbulo Feixóo
entretivo o núcleo do seu dis-
curso cunha apocalíptica des-
cripción da situación económi-
ca coa que asume a presidencia
de Galicia, que desta volta soa-
ba case a disculpa sobre as difi-
cultades que afronta. Foi nesta
materia, na da renovación do
Estatuto e no financiamento
autonómico onde o futuro pre-
sidente lanzou a mensaxe de
que é mellor chegar a acordos
cos outros partidos e cos axen-
tes sociais, aínda que apenas
ofreceu especiais receitas á vista
das que recoñeceu limitadas
posibilidades de intervención
económica da autonomía.

Na súa diagnose apuntou
tamén do seguinte xeito: a Sa-
nidade está fatal, a Educación
en retroceso e a Lei da Depen-

O novo presidente da Xunta fai
un chamamento á unidade e desliza
a responsabilidade do emprego
a mans do goberno central

Feixóo elude compromisos programático
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O silencio absoluto sobre que fa-

cer co complexo de Gaiás resultou

clamoroso, despois do que ten

chovido nestes catro anos. Núñez

Feixóo ignorou ostensibelmente

ao deputado que placou sen tre-

gua á consellería de Ánxela Buga-

llo, López Chaves, cando os parla-

mentarios do PP lle fixeron o ren-

dez-vousacabado o seu discurso. 

O futuro presidente, sabedor

da tradicional aposta dos sectores

culturais máis dinámicos, citou na

materia o maxisterio de Vicente

Risco e Ramón Piñeiro e falou de

diálogo, liberdade e apertura ás

propostas e os proxectos do

mundo da cultura. Haberá máis

axudas e menos burocracia, sen-

tenciou.�

E que pasou coa Cidade da Cultura?

>>>
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convivencia cordial que
houbo sempre”. Nesta mate-
ria, que logrou grandes aplau-
sos, Feixóo non traspasou o
umbral da Lei de Normaliza-
ción que só recoñece o galego
como lingua propia de Galicia.
Acaso por iso, Carlos Negreira,
un dos asistentes á manifesta-
ción de Galicia Bilingue en fe-
breiro pasado,  non se sumou
ao aplauso dos deputados.

MEDIDAS DE CHOQUE. recetario de
choque de Feixóo era o máis es-
perado porque implica as me-
didas que ha tomar de contado
que nomee goberno. Feixóo
considera pechado o tempo  no
que Galiza competía “en expor-
tación de materias primas e
man de obra barata” e logo de
aceptar que tomará como pon-
to de partida o Plan de Compe-
titividade asinado en 2008 con
sindicatos e empresarios, puxo
como centro de todo o entra-
mado financeiro un IGAPE re-
forzado que concentraría com-
petencias dispersas. Aprovei-
tou para chamar a reforzar a in-
dependencia política das Cai-
xas, ás que recoñeceu o com-
promiso social, pero pediulles
máis intervención no apoio ás
empresas. Anunciou tamén
unha lei de endebedamento fa-
miliar que corrixa o que consi-
dera eivas do actual procede-
mento concursal.

No terreo económico Fei-
xóo felicitouse polo nomea-
mento de Xosé Blanco e pro-
puxo recuperar o Plan Galicia
como guía das infraestruturas,
que deberían ser motor da acti-
vidade económica, ademais de
promover unha Axencia Gale-
ga de Estradas, un Consorcio
de Transportes e procurar a ti-
tularidade das Autopistas do
Atlántica e Santiago-Dozón.
Para superar a situación do pa-
ro –omitiu con diversas pirue-
tas dicir que o paro en Galicia é
menor que a media española–
só falou dun Plano Autonómi-
co de Emprego.�

amáticos e pide colaboración ante a crise
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Haberá que preguntarse
por que o aplausóme-

tro da sesión de investidura
rexistou o meirande entu-
siasmo da bancada popular
cando se falou do concurso
eólico e de derrogar o decreto
do galego no ensino. Medi-
das de cadansúa consellería
do BNG e o PSOE, converti-
das na campaña electoral e
agora, en verdadeiros leit
motivs da futura acción da
Xunta. Unha medida ideoló-
xica e outra económica nun
goberno que, á vista da expo-
sición de motivos de Feixóo,
terá que facer fronte á apoca-
lipse do desemprego e o hori-
zonte escuro, sen que a auto-
nomía teña, ao seu xuízo,
máis que escasos instrumen-
tos económicos para voltear
a situación.

Mais o novo goberno non
pode escusarse na falta de
instrumentos ou en botar a
culpa ás malas negociacións
na UE, como referiu no caso
do leite, porque estas non
son situacións de agora, se-
nón que se arrastran desde
hai dúas décadas –con varios
goberno do PP de por me-
dio– e que no caso do medio
rural teñen modificado radi-
calmente a estrutura poboa-
cional do país. 

A consecución de novas
capacidades económicas de-
pende tanto da elaboración
dun Estatuto, como do resul-
tado final do financiamento
autonómico, temas para os
que o futuro presidente re-
clama agora unidade de ac-
ción dos partidos, facendo
táboa rasa dun pasado inme-
diato no que primaron os in-
tereses da súa formación en
Madrid que, pola vía do blo-
queo xudicial do Estatuto de
Cataluña, evitaron chegar-
mos á crise cun novo esque-
ma de poder autonómico.

O 19 de abril comezan a
contar os cen días de cortesía
política, cada vez máis reduci-
dos ante as citas electorais de
Europa e a afogante situación
do paro. As medidas de cho-
que anunciadas apenas foron
xeneralidades que axiña se
poden converter en esixen-
cias de resultado a un gober-
no que promete esperanzas.�

anosaterra
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SANIDADE: Compromiso de  ga-

rantir por lei un máximo de 45 dí-

as de espera diagnóstica e 60 días

en cirurxía. Espera cero en cancros

e enfermidades graves

BENESTAR: Centros de día, un por

núcleo de 1.500 habitantes. Di-

ñeiro de contado para grandes

dependentes xa valorados. Crea-

ción dun Consello Galego de Po-

lítica Familiar.

ADMINISTRACIÓN: Simplificación

das consellerías  (de 13 a 10) e as

delegacións provinciais (de máis

de 30 a 5) e reforma da adminis-

tración pública.

IMPOSTOS: Instar baixadas para

as PEME. Non tributar IVA por fac-

turas non pagadas. Mellor des-

gravacións no tramo autonómi-

co do IRPF. Supresión do imposto

de sucesión e rebaixa no de

transmisións.

ÁREAS METROPOLITANAS E CONCE-
LLOS: Comezar de contado coas

de Vigo e A Coruña. Camiñar á

asociación de concellos como

camiño para futuras fusións vo-

luntarias.

MEDIO AMBIENTE: Translado de

ENCE dentro de Pontevedra, no-

vas instalacións de apoio a unha

SOGAMA saturada e novo Plano

de Residuos en seis meses. Pro-

meteu unha nova catalogación

de paisaxes.

VIVENDA: Revisión das normas

do Hábitat, mantemento condi-

cionado da moratoria dos 500

metros na franxa litoral e novas

propostas para mercar vivenda

pola Xunta e sacalas como públi-

cas en aluguer ou venda. Segun-

do os seus plans, a pesar do ac-

tual exceso de vivendas vacías,

tomará medidas para que se po-

dan construír no litoral outras

100.000 novas.�

Sete propostas clave
>>>

Suspenso por difuso e por re-
tomar medidas, como o Plan
Galicia, que deberan seguir
soterradas no pasado. Así
avalía o discurso de Feixóo o
voceiro dos deputados do
PSdeG, Xaquín Fernández
Leiceaga.

Leiceaga arremete espe-

cialmente contra a recupera-
ción do plan de infraestrutu-
ras improvisado pola Xunta
de Manuel Fraga para salvar a
crise do Prestige en 2002. “De
novo contamos co Plan Gali-
cia, que debera ser esquenci-
do” atacou o ex-concelleiro
compostelán.

“Unha volta ao pasado”
nun discurso “profunda-
mente decepcionante” que
careceu de medidas concre-
tas e cifras. Inconcreción da
que Feixóo só escapou, como
lle recordou Leiceaga, para
presentarlle demandas ao
Estado.�

Leiceaga: ‘Resucitan
o Plan Galicia para contrarrestar a Pepe Blanco’

O BNG alerta de que a chega-
da de Feixóo ao poder supón
unha vitoria para o gran ca-
pital. Carlos Aymerich, vo-
ceiro parlamentar dos nacio-
nalistas, denuncia que o PP
defenderá “os intereses dos
que historicamente se lucra-
ron dos nosos recursos”.

Como exemplo, Aymerich
escolleu á “revisión” do con-
curso eólico, confirmada por
Feixóo na investidura. O na-
cionalista reclamoulle que

“explique a quen lle vai dar
megavatios” unha vez que
derrogue o reparto da Con-
sellería de Industria, no que
resultaron prexudicadas as
grandes operadoras foráne-
as en favor das firmas gale-
gas. Fronte á “política autori-
taria e conservadora”, Ayme-
rich promete “defender os
intereses da maioría” na que
citou “aos que máis sofren” e
aos pequenos e medianos
empresarios.�

Aymerich: ‘Feixóo está
cos que se lucraron dos nosos recursos’
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sión logo dunhas declaracións
de Baltar nas que aseguraba
que todos os partidos facían
“carrexo” de votos pero o PP
avantaxaba os demais neste
asunto. O presidente PP ou-
rensán non é o único popular
no punto de mira, xa que a

ción financeira do ente, que
recibiu da deputación uns te-
rreos de 200 hectáreas valora-
dos en 1,8 millóns de euros,
así como máis de 500.000 eu-
ros en efectivo por parte da
Consellaría de Medio Am-
biente.�

URBANISMO

A XUNTA INSTA O P.P.
A PRESERVAR A COSTA

A Consellaría de Política Terri-
torial en funcións proporalle
ao PPdeG manter as medidas
de preservación do 80 por
cento das zonas litorais nas
que non se permite o desen-
volvemento urbanístico e que
abarcan 35,7 millóns de me-
tros cadrados. Evitar as “ocu-
pacións indiscriminadas” e a
“barra libre” no litoral son os
obxectivos do departamento
dirixido por María Xosé Cari-
de. A norma provisional dos
500 metros expira o 17 de
maio e todo apunta a que o
Goberno de Alberte Núñez
Feixóo levantará as restri-
cións. O presidente da Confe-
deración de Empresarios de
Galicia (CEG), Antonio Fon-
tenla, considerou excesiva a
proposta da conselleira de Po-
lítica Territorial e tamén recla-
mou a revisión das Normas do
Hábitat. Por outra banda, e
tras as acusacións constantes
do PPdeG, a conselleira de Po-
lítica Territorial en funcións
asegurou que as 12 últimas
obras adxudicadas correspon-
de a actuacións licitadas “des-
de o ano pasado”.�

XESTIONADOS POR FENOSA

DOUS ENCOROS CARECEN
DE PLANS DE URXENCIA

O Goberno español recoñeceu
que a empresa Fenosa non pre-
sentou plans de urxencia para
dous encoros considerados de
“máximo perigo”, pero lem-
brou que “é o titular da presa o
responsábel de formular o plan
e as normas de explotación e de
implantación do plan de ur-
xencia”. Que a presa de Edra-
da-Mao e a de Vil carezan de
plans de emerxencia “non xus-
tifica o uso de medidas excep-
cionais e de sanción para com-
pletar a tramitación requirida”,
apuntou o Executivo.�

SERÁN INVESTIGADOS

XOSÉ LUÍS BALTAR E CACHARRO
PARDO, NO PUNTO DE MIRA

O PSdeG presentou unha de-
nuncia perante o Ministerio
Fiscal contra o presidente da
Deputación de Ourense, Xosé
Luís Baltar, para que investi-
gue se incorreu nun delito ao
intercambiar as papeletas
dunha parella nun colexio
electoral o pasado 1 de marzo.
Os socialistas tomaron a deci-

Deputación de Lugo decidiu
cesar a Francisco Cacharro
como patrón dunha funda-
ción impulsada por el mesmo
no 2003 cando estaba á fronte
da institución provincial. Ade-
mais, realizarase unha audito-
ría económica sobre a situa-

INFRACCIÓN GRAVE

AGUSTÍN HERNÁNDEZ (P.P.),
EXPEDIENTADO
POLO EXECUTIVO

A Xunta en funcións abriulle
un expediente ao deputado
do PPdeG Agustín Hernández
por cometer unha “infracción
grave”. O deputado foi fichado
como conselleiro dunha cons-
trutora no 2006, cando un ano
antes lle adxudicara a esa em-
presa infraestruturas de máis
de 30 millóns de euros. Da-
quela Hernández ocupaba a
Dirección Xeral de Obras Pú-
blicas no último Executivo de
Manuel Fraga. O artigo 3 da
Lei de Incompatibilidades
9/1996 estabelece que nos
dous anos seguintes á data de
cesamento, os altos cargos
non poderán realizar activida-
des privadas relacionadas con
expedientes ou materias coas
que traten durante a súa res-
ponsabilidade.�
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ASEMANA María Obelleiro

ASEMBLEA EXTRAORDINARIA

AYMERICH, VÁZQUEZ
E BEIRAS, CANDIDATOS
Á PORTAVOCÍA DO B.N.G.

A Asemblea Extraordinaria
do BNG, que se celebrará o 10
de maio, contará con tres
candidaturas á Portavocía
Nacional despois de que a
UPG e os denominados
“quintanistas” decidisen ela-
borar diferentes listas de de-
legados. Todas elas, ademais,
levan aparelladas un candi-
dato a portavoz nacional, que
deberá presentarse noutro
prazo aínda non aberto. Non
obstante, xa se confirmaron
os nomes. O portavoz nacio-
nalista no Parlamento, Carlos
Aymerich, lidera Máis BNG: o
cambio necesario, platafor-
ma que conta co apoio de Es-

pazo Socialista Galego, Inzar
e do PNG-PG. Ademais, a
UPG, xunto con militantes
independentes, participará
nas asembleas comarcais
que se celebrarán o 18 de
abril cunha lista de delegados

baixo a denominación Alter-
nativa pola Unidade. O inde-
pendente Guillerme Váz-
quez, ex deputado no Con-
greso e concelleiro de Seguri-
dade Cidadá en Pontevedra,
concorrerá como candidato a

portavoz nacional. Pola súa
banda, as correntes críticas
do BNG –co Encontro Irman-
diño e Esquerda Nacionalista
á fronte– elaboran listas de
delegados abertas encabeza-
das por Xosé Manuel Beiras.�

Carlos Aymerich, Guillerme Vázquez e Xosé Manuel Beiras [desde a esquerda].

ELECCIÓNS EUROPEAS

A EXECUTIVA NACIONALISTA
PROPÓN A ANA MIRANDA

A Executiva Nacional do
BNG propuxo a Ana Miranda
como cabeza de cartel nas
eleccións europeas, que se
celebrarán o 7 de xuño. Os
nacionalistas ocuparán a se-
gunda praza da candidatura
na alianza con ERC, Aralar e
EA. Avogada especializada en
Dereito Comunitario e Inter-
nacional, con estudos na
Universidade de Lovaina, é a
actual portavoz da formación
perante o Parlamento euro-
peo e é vicepresidenta do
Partido dos Pobos de Euro-
pa-Alianza Libre Europea. A
decisión da Executiva será
sometida a debate nas asem-
bleas comarcais do próximo
día 18 e, posteriormente, o
sábado día 25, deberá ser
avaliada polo Consello Na-
cional. Ana Miranda e o eco-
nomista Xavier Vence eran as
propostas maioritarias xurdi-
das das diferentes asembleas

comarcais do BNG. A Execu-
tiva Nacional tomou o acor-
do de propor a nacionalista

“logo de coñecer a vontade
de Xavier Vence de non pos-
tularse como candidato”.�

Ana Miranda, portavoz do BNG perante o Parlamento Europeo.

Agustín Hernández. 
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nalmente que non– facía refe-
rencia á condición de nación de
Galicia recollida no Himno e
que, ademais, figuraría no pre-
ámbulo. Os preámbulos non
crean efectos xurídicos; polo
que non había problema de
constitucionalidade. É difícil de
entender como pode impedir
un acordo algo que está no noso
Himno, que cantamos todos os

Manuel Vilas
O seu posto de voceiro é provi-
sional ante a renovación da cú-
pula do socialismo galego. Con
todo, Xaquín Fernández Leice-
aga –ex-concelleiro do BNG e
do PSdeG en Santiago– fala cla-
ro sobre os bipartitos locais:
“non ten sentido estratéxico
ningún revisar a fondo as rela-
cións co BNG”. Sobre o polé-
mico Decreto do ensino en ga-
lego critica o “desproporciona-
do eco mediático en relación
cos seus efectos reais”.
OO  PPPP  vvaaii  tteennttaarr  rreettoommaarr  aa  nneeggoo--
cciiaacciióónn  ddoo  EEssttaattuuttoo..  QQuuee  ppoossii--
cciióónn  ddeeffeennddeerráá  oo  PPSSOOEE??
Na lexislatura pasada había un
texto pactado no 85 por cento
do Estatuto. A última hora Fei-
xóo fixo unha manobra arrisca-
da para baixarse do vehículo e
descarrilou. Se agora decide su-
birse e axudar a poñelo en mar-
cha de novo non haberá dificul-
tades; pero terá que montarse
no lugar no que se baixou. O Es-
tatuto segue a ser necesario, pe-
ro nestes intres non é a máxima
prioridade, a nosa máxima prio-
ridade é a crise económica.
EEssttáánn  ddiissppoossttooss  aa  cceeddeerr  ssee  oo  PPPP
tteeiimmaa  eenn  qquuee  éé  iinnccoonnssttiittuucciioonnaall
ddeeffiinniirr  aa  GGaalliicciiaa  ccoommoo  nnaacciióónn??
É moi posíbel facer un estatuto
ambicioso e que inclúa a todas
as correntes políticas de Galicia
sen chocar co marco Constitu-
cional, que debemos preser-
var. Unha sentenza do Tribu-
nal Constitucional [sobre o Es-
tatuto de Catalunya] pode axu-
dar a aclarar aspectos, pero nos
debates xa non había nada
substancial que puidese ser in-
constitucional, era un simple
pretexto do PP para non dar o
seu aval. Neste sentido, se
cambia a postura do PP, o
acordo é posíbel. Tiñamos xa
un acordo sobre dereitos e de-
beres, sobre competencias, so-
bre organización territorial...
TTaamméénn  ssoobbrree  lliinngguuaa??
Non. As dificultades estaban en
tres eidos. Primeiro no financia-
mento autonómico, un pretexto
do PP para meternos contra as
cordas sobre a posición global
do PSOE no Estado. Logo dúas
cuestións identitarias, lingua e
definición de Galicia. O que
Touriño propuxo –e Quintana
aceptou mentres Feixóo dixo fi-

deputados, incluído Feixóo, e
que está nunha lei aprobada coa
maioría absoluta do PP.
EE  qquuee  ppaassoouu  ccoo  ssttaattuuss  ddoo  ggaalleeggoo??
Estabamos moi próximos, in-
cluso en termos privados che-
gouse a un pacto que non se
respectou. O único que nos se-
paraba era un simple matiz, se
dende o Estatuto se podían
equilibrar dereitos e deberes

entre galego e castelán. Nós
pensamos que si, o PP que non.
Ese é o único escollo, con un
pouco de boa vontade de todos
o acordo pode ser posíbel.
CCaall  sseerráá  aa  ppoossttuurraa  ddoo  PPSSddeeGG
ccaannddoo  FFeeiixxóóoo  ccaammbbiiee  oo  DDeeccrree--
ttoo  ddee  pprroommoocciióónn  ddoo  ggaalleeggoo  ddoo
bbiippaarrttiittoo??
Primeiro, hai que lograr que os
cidadáns sexan competen-

Xaquín F. Leiceaga, voceiro parlamentario do PSdeG-PSOE

‘A obra pública ten efectos a curto prazo,
a baixada de impostos non’Susana López Abella

OMedio Rural comprende a
meirande parte do noso

territorio, a súa importancia des-
de o punto de vista ambiental,
económico e social é innegábel. 

O desenvolvemento sostíbel
implica actuar en todos os secto-
res produtivos, para iso cómpre
traballar na competitividade do
sector primario e nomeada-
mente no lácteo, que está a sufrir
con maior virulencia a crise.

Os agricultores e os gandeiros
son empresarios que traballan
sen contar as horas, e que moito
máis que ningún outro sector  te-
ñen que adaptarse a múltiplos
factores. Estas circunstancias fan
que estea máis que xustificada a
especial atención dos poderes
públicos a este sector, que se
mobilizou en Madrid farto da in-
diferenza da ministra galega dos
Medios para esixirlle que cum-
pra coas súas obrigas. Queren
respostas e solucións urxentes.

O leite atravesa unha situa-
ción crítica con prezos de ruína,
cuestión inxusta tanto para os
nosos produtores coma para o
sistema económico e social de
moitas comarcas. Hoxe en día as
nosas explotacións son, na súa
maioría, un modelo de profesio-
nalización froito dun grande es-
forzo investidor de anos, tanto
na súa modernización como na
compra de cota láctea.

A revisión das perspectivas fi-
nanceiras na UE no horizonte do
2013 é un dos retos principais ao
que nos enfrontamos a medio
prazo. Cómpre fomentar as rela-
cións interprofesionais, impul-
sando os contratos homologa-
dos entre produtores e indus-
trias e favorecer a concentración
de terra agraria e o aproveita-
mento daquelas en desuso. Pre-
císase un plano estratéxico de
aquí ao 2015, cando finaliza o ré-
xime de cotas. A crise ten un ám-
bito que excede o de Galicia e
por iso hai que lograr que as ad-
ministracións (europea, central
e galega) se impliquen e execu-
ten as medidas necesarias.�

PROTEXER O 
MEDIO RURAL
’’

’’Cómpre fomentar 
a concentración e
aproveitamento
de terras
en desuso”

>>>

JESSICA BARCALA / A.G.N.

6-7 galiza.qxd  16/4/09  10:55  Página 2



ANOSATERRA
16-22 DE ABRIL DE 2009

bases de xeito moi notábel...
pero non podo afondar máis
nun proceso no que deben fa-
lar as bases no Congreso.

BAIXADA DE IMPOSTOS.

QQuuee  llllee  ppaarreeccee  aa  bbaaiixxaaddaa  ddee  iimm--
ppoossttooss  pprroommeettiiddaa  ppoolloo  PPPP??
O PP pasou a campaña sen ar-
ticular un discurso coherente.
Agora é o intre de dar millo e
non predicar. Hai un proble-
ma, temos unha manta con ca-
tro esquinas: estabilidade orza-
mentaria, nivel impositivo,
gasto social e gasto en investi-
mentos. Non se pode atender a
todo ao mesmo tempo.
QQuuee  pprrooppóónn  oo  PPSSddeeGG??
Non toquemos os impostos,
non nos preocupemos por
unha décima máis de déficit a
curto prazo e centrémonos no
gasto social e en investimen-
tos porque teñen efectos a
curto prazo, algo que non os
ten a baixada de impostos. En
segundo lugar, atendamos á
política social, porque au-
mentará o risco de exclusión
social.
AA  eennttrraaddaa  ddee  PPeeppee  BBllaannccoo  nnoo
GGoobbeerrnnoo  ddoo  EEssttaaddoo,,  éé  rreelleevvaann--
ttee  ppaarraa  GGaalliicciiaa??
Os ministros gobernan para to-
da España, pero a procedencia
dun territorio fai que coñezan
mellor as súas necesidades e
axentes sociais. Que Pepe
Blanco sexa Ministro de Fo-
mento é unha boa noticia por-
que os compromisos do rema-
te das infraestruturas vanse ver
confirmados.�

BIPARTITOS MUNICIPAIS.

CCoorrrreenn  rriissccoo  ooss  bbiippaarrttiittooss  mmuu--
nniicciippaaiiss  ppoorr  ffaallttaa  ddee  ccoohheessiióónn??
Algúns gobernos locais deberí-
an reflexionar. A conclusión
desta derrota conxunta é que
os cidadáns queren gobernos
unitarios, non rexeitan as coa-
licións pero teñen que traba-
llar unitariamente. Lógrase
cun programa común e sen
extremar a adscrición dos con-
celleiros a unha forza. Eu for-
mei parte dunha coalición en
Santiago revalidada nas urnas
en dúas ocasións. Polo tanto,
non ten sentido estratéxico
ningún revisar a fondo as rela-
cións co BNG, hai que axusta-
las, uns e outros.
MMaannuueell  VVáázzqquueezz  tteenn  oo  rreessppaall--
ddoo  ddoo  aappaarraattoo  ddoo  PPSSddeeGG  ppaarraa
ssuucceeddeerr  aa  TToouurriiññoo  mmeennttrreess
qquuee  nnoo  BBNNGG  eessttáá  mmeennooss  ccllaarroo  oo
rreeccaammbbiioo  ddee  QQuuiinnttaannaa......
No BNG nos últimos anos in-
tentouse levar adiante unha
experiencia novidosa; un Blo-
que máis pragmático, máis
aberto á sociedade, cun perfil
máis de goberno; pero sen
que houbese o necesario de-
bate interno. Como isto fraca-
sou, agora mesmo hai unha
indefinición de posicións
máis estratéxicas. Iso dificulta
a transición...
EE  nnoo  PPSSddeeGG,,  MMaannuueell  VVáázzqquueezz  éé
oo  llííddeerr  aaddeeccuuaaddoo??
Iso teno que decidir a militan-
cia. Hai un debate intenso,
Vázquez ten moita experiencia
polo que está capacitado para
liderar. Está a aproximarse ás

sino do galego nunha materia.
É un problema máis de imaxe,
a sociedade pensaba que había
unha instrumentalización ex-
cesiva por parte dun dos so-
cios. A min páranme moitas
persoas e dinme ‘un dos pro-
blemas foi que a lingua foi de-
masiado instrumentalizada
polo nacionalismo’. Hai que
estar atentos a isto, non se trata
tanto de cambiar posicións co-
mo de facer pedagoxía máis
contundente da nosa postura.

GALIZA.7.

tes en galego e castelán. Es-
ta é a base mínima para a convi-
vencia, o que fai país. Segundo,
hai un mandato na Constitución
e no Estatuto de protexer o patri-
monio único que é o idioma co-
mo unha lingua útil. Estamos a
prol diso porque é a lingua máis
fráxil e polo tanto hai que discri-
minala positivamente. Terceiro,
a sociedade debe sentirse cómo-
da co marco normativo.
AA  qquuee  ssee  rreeffiirree  ccoonn  ‘‘aa  ssoocciieeddaaddee
ddeebbee  sseennttiirrssee  ccóómmooddaa’’??
Respecto ao máximo das liber-
dades individuais e principio de
non imposición. Posibelmente
non estivemos o suficientemen-
te atentos á evolución da sensi-
bilidade dalgunhas capas so-
ciais sobre a lingua. Pero a prin-
cipal responsabilidade da rup-
tura do consenso é do PP.
FFooii  eessaa  sseennssiibbiilliiddaaddee  ssoocciiaall  ssoo--
bbrree  aa  lliinngguuaa  uunnhhaa  ddaass  ccaauussaass
ddaa  ssuubbiiddaa  ddoo  PPPP  nnaass  cciiddaaddeess??
Non houbo moito transvase de
voto pero unha parte dos no-
sos electores abstivéronse. Isto
evidencia un malestar que ten
que ver máis coa crise que con
outra cousa. Tamén ten que
ver coa sensación de que había
un Goberno que non traballa-
ba con unidade abondo.
NNoonn  lllleess  pprreexxuuddiiccoouu  aa  ppoolléémmii--
ccaa  lliinnggüüííssttiiccaa??
Puido ocasionar algúns pro-
blemas, tivo un eco mediático
desproporcionado en relación
cos seus efectos reais. Á hora da
verdade, todos sabemos que o
Decreto o único efecto poten-
cial que tiña –o real foi moito
menor– era incrementar o en-

PSOE

azo,

DESDE SUÍZA,
CURSO DE LINGUAS
PARA FEIXÓO

É triste miralo. Os políticos
sen conciencia acaban co Pa-

ís. Ver a Feixóo e o seu discur-
so tan pobre de contidos dá
rabia. Volvemos ao pasado.
Nin unha palabra positiva. Así
que van acabar co caciquis-
mo? Pregúntome como. Aca-

so vai obrigar a dimitir a todos
os alcaldes que ten o seu par-
tido? Aínda non abondaría
porque faltarían el e os seus
chicos. A pobreza da memo-
ria é grande e xa non lembra
quen foi.

Hai un dito que di que a sa-
bedoría está nos libros pero a
intelixencia é moi persoal e eu
creo que isto lle falta. Nós os
emigrantes de longo percorri-
do entendemos algo disto. Un
país non se desenvolve derro-
gando por decreto, senón me-
llorando o que os outros fixe-
ron. Señor Feixóo, dende a
emigración voulle dar un con-
sello. A Nosa Lingua é a her-
danza máis prezada que os
nosos finados nos deixaron e
canto máis tire contra ela máis
forte será.

Vostede na última campa-
ña estivo na Suíza. Visitou va-
rios cantóns con linguas dis-

tintas. Estivo en Xenebra e fa-
láronlle en francés. E tamén
en Berna/Zurich e faláronlle
alemán. E se fose ao Ticino fa-
laríanlle italiano. Nós como
galegos dominamos, a gran
maioría, dous idiomas deste
país. E voulle dicir máis para
seu coñecemento. Neste pe-
queno país utilízanse 74 lin-
guas diariamente e os nativos
non fan ningunha guerra nese
sentido. Vouno informar de
que aquí se estuda na lingua
do cantón e as outras linguas
oficiais son optativas. O inglés
tamén.

Eu pregúntome por que
vostedes, a dereita extrema, fan
unha guerra sen sentido á cul-
tura que o que precisa é pro-
moción e non opresión.

Sexa vostede democrático e
non retorne ao pasado.�

Francisco Nogueiras
(Zurich)

XO
SÉ

 L
O

IS

Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

Non contento con desen-
cadear a pantasma do

“bilingüismo amable” para
que percorrera  Galicia,  o Pre-
sidente inminente vén de de-
satar o “trilingüismo cordial”.
Acaso para que  non se notara
que as súas famosas receitas
contra da crise aínda están por
cociñar no libro dos orzamen-
tos, Feixóo proclamou con én-
fase un dobre obxectivo: im-
pulsar o uso do galego, o caste-
lán e o inglés por un lado e res-
pectar os dereitos individuais
polo outro.

De entrada compre recoñe-
cer que é un avance no discur-
so da dereita, de sempre insta-
lada no convencemento de
que aprender galego impedía
a aprendizaxe da lingua de
Amy Winehouse. Analizada en
máis detalle é un choio.

Quén defendemos o dereito
a vivir en galego deberíamos
cambiar de táctica. Pasar da
antipatía á cordialidade ben
entendida, que empeza por un
mesmo. É hora de tomarlle a
palabra á Feixóo e camiñar
xuntos pola senda da liberda-
de e se fai falla, da amnistía e
do Estatuto de Autonomía

Nós tamén queremos respec-
to para os nosos dereitos indivi-
duais. O novo Presidente ten a
obriga de garantir que podamos
educar os nosos fillos en galego
na metade das materias, mate-
máticas incluídas, como sabia-
mente establece o Plan de Nor-
malización de Don Manuel.
Igualmente, debe de ser sensi-
ble aos dereitos de quen consi-
deran que iso do castelán é un
atraso e arelan que aos seus fillos
se lles aprenda en galego e en in-
glés. E mesmo garantir os derei-
tos de quen consideran que o
futuro é o inglés e o resto é per-
der o tempo. Ou só teñen derei-
tos individuais os castelán falan-
tes? E así ate que haxa tantas au-
las e profesores como dereitos
individuais.�

TRILINGUAL’’

’’Feixóo tamén debe garantir
os dereitos de quen
consideran  que
o futuro é  o inglés
e o resto 
é perder o tempo”

CARTAS

’’A máxima prioridade é
a crise, non o novo Estatuto”

’’O BNG quixo facerse
máis pragmático sen o
necesario debate interno”

’’Os cidadáns non rexeitan
as coalicións pero teñen que
traballar unitariamente”

’’Todo o que fixo o Decreto
da lingua foi aumentar
unha materia de galego”

>>>
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xan o idioma de ensino dos seus
fillos, galego ou castelán, en de-
terminadas materias, penso que
este feito alteraría de maneira
importante a organización dos
centros, especialmente os dun-
ha soa liña, xa que supoñería
dispoñer de máis locais, de máis
profesores, o cal leva aparellada
a alteración da ratio profe-
sor/aula que está en vigor nos
concertos educativos, e que ha-
bería que cambiar, dado que os
centros non poderían asumir os
maiores custos que isto supo-
ría”, afirma Martínez Reboiras.

RESPONSABILIDADE DE GOBERNAR.
Mais, se non hai posibilidade de
ensaiar a fórmula que propón
Núñez Feixóo, cal será a política
que marcará a Consellaría de
Educación do novo goberno?
Martínez Reboiras sinala que
“unha cousa son as promesas
da campaña electoral e outra é a
realidade cando se ten a respon-
sabilidade de goberno”. Os cen-
tros de ensino privado concerta-
dos lembran que a Lei de Nor-
malización que se aprobou una-
nimemente en 1983 prohibe a
segregación do alumnado por
idioma. Con esta premisa e indi-
cando que a Administración de-
be promover a lingua, o secreta-
rio da agrupación das Escolas
Católicas galegas, Reboiras, esti-
ma que “o Decreto, con peque-
nas modificacións e levándoo á
práctica de forma paulatina,
promovendo e facilitando aos
centros recursos e medios hu-
manos e materiais é un instru-
mento válido”.

Case todos os profesionais
do ensino consideran que Fei-
xóo podería ensaiar a reforma
do Decreto do galego para igua-
lalo ao texto que substituíu e
que estivo vixente mentres go-
bernou o PP. A norma anterior
estabelecía un mínimo do 33%
de materias en galego, no canto
do 50% que figura no actual De-
creto, conforme indica a Lei de
Normalización Lingüística.

Mais este paso atrás podería
implicar un recorte na presenza
do idioma na educación. O pre-
sidente dos Directores de Insti-

tutos, Xosé Anxo Suárez, teme
discriminacións na aplicación
do Decreto, unha vez reforma-
do. “Pode que permitan o seu
incumprimento nalgúns cen-
tros privados; neste sentido,
atacar o galego é atacar o ensino
público”, sinala. Pola súa ban-
da, Anxo Louzao, secretario xe-
ral da CIG-Ensino, o principal
sindicato do sector, considera
que o PP “ten como obxectivo
contar cunha normativa que
non se cumpra, como viña
acontecendo até o de agora”. O
ensinante considera que o PP
“terá política lingüística, pero
coa intención da paulatina de-
saparición do galego mediante
subterfuxios como defender o
dereito individual a escoller lin-
gua”. Así, optaría por  “reformar
e o Decreto e non aplicalo”.

Outra posibilidade, sería a
aplicación onde non xerase
problemas técnicos ou confli-
tos. Mariano García, o secreta-
rio xeral de Fete-UGT, non só
defende o actual Decreto, se-
nón “ir máis aló” para evitar a
desaparición do galego. Ade-
mais, considera que a fórmula
da segregación “implica un ca-
os total e absoluto, non habería
aulas en todos os centros e se
se pode escoller nuns centros
pero non noutros, xa comeza-
mos con agravios”.�

H. Vixande
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

A prometida educación á carta
de Alberte Núñez Feixóo en-
fróntase á falta de recursos pa-
ra desdobrar aulas e contratar
profesorado. Sen financia-
mento, o alumnado non pode-
rá escoller en que idioma estu-
dar, galego ou castelán, algo
que ademais prohibe a Lei de
Normalización Lingüística. Pa-
ra a maioría dos consultados, o
PP procederá a cambios nor-
mativos cosméticos e retorna-
rá ao bilingüismo harmónico,
cunha intensidade na promo-
ción da lingua semellante á
que puxo en práctica Fraga.

Á marxe da crise económica
na que está inmersa o mundo,
cos recursos cos que conta a Co-
munidade autónoma, que os
pais podan escoller a lingua na
que estudan os seus fillos é “im-
posíbel”. Nesta opinión coinci-
den os directores de instituto, a
patronal do ensino privado con-
certado e os sindicatos. A unani-
midade cando se trata de sinalar
a incapacidade financeira para
facer fronte a un novo modelo
educativo contrasta coa insis-
tencia de Núñez Feixóo de pre-
garse ás demandas de elección
de idioma no que estudar.

Unha das ideas lanzadas pa-
ra organizar os colexios de for-
ma que se poda escoller o idio-
ma no que se estuda era orde-
nar o alumnado por lingua, en
lugar de facelo por apelido.
Mais ao parecer, o sistema non
funciona así. “Esa proposta in-
dica un absoluto descoñece-
mento de como funciona un
centro de ensino, non se organi-
zan por apelidos, senón por
materias; e a elección da lingua
afecta a todas as materias”, acla-
ra o director do Instituto Ale-
xandre Bóveda de Vigo e presi-
dente da Asemblea dos Directo-

res Galegos, Xosé Anxo Suárez.
Tecnicamente, Xosé Anxo

Suárez considera que se pode
permitir escoller idioma, “pero
supón un aumento de profeso-
rado e aulas”. En todo caso, es-
tima que a idea é “absurda” e
que “introduce un elemento de
complexidade nada trivial”, si-
nala. Este director enumera
máis problemas: “Que aconte-
ce cos libros de texto, que de-
ben estar en galego e que teñen
unha vixencia de catro anos
porque son gratis? Que face-
mos cos centros pequenos que
só teñen unha clase por cur-
so?”, interrógase.

No mesmo sentido que Xosé
Anxo Suárez maniféstase Xosé
Francisco Martínez Reboiras,
secretario da sección galega de
Escolas Católicas, a principal or-
ganización patronal dos centros
privados concertados que hai
no país. “Se se chegase a separar
os alumnos segundo os pais eli-

Sindicatos, directores e profesores
temen que o PP elabore unha norma
de promoción do galego que despois
non aplique

Sen recursos para
segregar os alumnos
por lingua

UNHA BOA NOVA
Ceferino Díaz

Onomeamento de Xosé
Blanco para o Ministerio

de Fomento (que foi para algúns
unha provocación: nin é enxe-
ñeiro nin é do sector) obedece,
pensamos nós, a unha vontade
de rachar con inercias e non de
polemizar con currículos. 

Blanco, que demostrará ser
un bo xestor, é ante todo un po-
lítico que lle dará outro aire ao
ministerio. As obras públicas
requiren proxectos técnicos
moi elaborados mais a decisión
da súa execución é política. Có-
mo compartir con autonomías
e Concellos a xestión de infra-
estruturas non é tanto un asun-
to técnico como político.

No tempo de crise que vivi-
mos Blanco está obrigado a axi-
lizar os ritmos de xestión da
obra pública. Respectando a le-
galidade de prazos e procede-
mento pode e debe haber un
maior nivel de execución do
programa previsto. 

E os galegos, que gañare-
mos? Tamén compromiso,
xunto con vontade política de
executar xa os proxectos en trá-
mite. O AVE pasará de ser un
prazo “marcado en Galicia e
asentido en Madrid” –sen von-
tade de ser respectado– a ser
tempo real. Porque é importan-
te que as diferentes administra-
cións compartan un mesmo ca-
lendario de prioridades.

Non podemos esquecer que
Blanco –un político que dende
abaixo se fixo a si mesmo– dis-
porá dun orzamento impor-
tante pero limitado e deberá
cumprir cun programa de ver-
tebración territorial no campo
das infraestruturas, mais non
só das galegas senón tamén das
de Cataluña, Andalucía ou
Cantabria.

Con todo, que nestes anos
difíciles é unha boa nova que
un político galego que presume
de selo e que coñece ben o país
veña de ser nomeado para diri-
xir precisamente a carteira de
Fomento.�

’’

’’O AVE pasará de ser un prazo
‘marcado en Galicia e

asentido en Madrid’
a ser tempo real”

’’Un centro de ensino non
se organiza por apelidos,
senón por materias;
e a elección da lingua afecta
a todas as materias”

[Xosé Anxo Suárez]
Presidente da Asemblea
de Directores de Institutos.

’’Os centros non poderían
asumir os maiores custos
que a elección de idioma
suporía” 

[Xosé F. Martínez Reboiras]
Secretario da Sección Galega
de Escolas Católicas.
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Os equipos de
normalización
organízanse
para defender
o galego
Os equipos de normalización
lingüística son unha figura
que contempla a lexislación
para promover o emprego do
galego nos centros de ensino.
Todos os colexios deben con-
tar cunha equipa, que ade-
mais funciona como un de-
partamento máis. Á súa cabe-
za sitúase un coordinador.
Aínda que a súa existencia re-
móntase aos anos oitenta, nos
que se produciron algúns in-
tentos de intercambio de ex-
periencias pedagóxicas, nun-
ca posuíron unha estrutura
que os relacionase entre eles
até o sábado 28 de marzo, ao
crearse en Santiago a Coordi-
nadora de Equipos de Nor-
malización e Dinamización
Lingüística.

Román Cerquido, a persoa
que está a coordinar a nova
organización, explica que
“naceu desde abaixo” e que xa
conta con máis de 175 equi-
pos adscritos. “A nosa primei-
ra iniciativa foi a redacción
dun documento para defen-
der o galego e a idoneidade do
Decreto como ferramenta pa-
ra lograr a competencia lin-
güística do alumnado, en
cumprimento da lei”, sinala.

Este documento lembra
que o Decreto contou con
gran consenso na súa elabo-
ración, que substitúe a outro
que se revelou insuficiente,
que persegue a competencia
lingüística do alumnado e que
lle permite aos centros elabo-
rar o seu propio proxecto lin-
güístico acaido ás súas necesi-
dades. “Se queremos unha
sociedade cohesionada, non
podemos admitir comunida-
des segregadas”, recalcou
Cerquido.�

De continuar refén da cruzada
lingüística iniciada por un
agresivo sector do nacionalis-
mo español, o futuro Presi-
dente da Xunta vai achar unha
gran cantidade de atrancos no
desenvolvemento da política
educativa, onde as protestas e
mobilizacións non van ser os
únicos. A pretensión de derro-
gar o Decreto polo que se re-
gula o uso e a promoción do
galego no sistema educativo
en base a argumentos como o
da “sagrada” liberdade de
elección lingúística conduce
por un vieiro de dificil saída.
Os problemas xurídicos, téc-
nicos e organizativos que se
presentan son de abondo co-
mo para ter en conta tres con-
sideracións.

En primeiro lugar, a segre-
gación do alumnado por ra-
zón do idioma está expresa-
mante prohibida na Lei de
Normalización Lingüística.
Nin segregación por centros
nin segregación por aulas. Xa
non estamos a falar do maior
ou menor custo desta opción;

nin da oportunidade da mes-
ma; tampouco da inviabilida-
de organizativa que unha me-
dida destas características ten,
senón dunha decisión adop-
tada polo lexislador que ten
que ser respectada polas nor-
mas de inferior rango, así co-
mo pola actuación e funcio-
namento da Administración
educativa. 

En segundo lugar a LNL
obriga a promover o uso pro-
gresivo do idioma galego no
ensino. Obriga lóxica dada a
consideración do galego como
lingua propia de Galiza con-
sonte o Estatuto de Autonomía
e que recolle a propia LNL ao
consideralo  lingua oficial en
todos os niveis educativos. Así
mesmo, a Lei estabelece un
mandato dirixido ás autorida-
des educativas para que garan-
tan que en ningún caso a com-
petencia do galego, por parte
do alumnado, sexa inferior á
do castelán. Calquera devalo
ou “rebaixa” do uso e emprego
do noso idioma, tanto en hora-
rio como en materias,  en com-

paración co outro idioma ofi-
cial, vulneraría e contraviría
normas de rango superior co-
mo son o Estatuto e a LNL.

E, por último, os pais non te-
ñen o dereito a elixir a lingua na
que van ser educados os seus
fillos. Isto está refrendado polo
Tribunal Supremo e polo Tri-
bunal Constitucional e seguir
insistindo nesta consigna é pu-
ra demagoxia. O ordenamento
xurídico vixente non ampara
esta pretensión e, consecuen-
temente, non artella mecanis-
mos en tal sentido. Tanto a po-
testade organizatoria como a
de fixar o curriculo –obxecti-
vos, competencias, contidos,
métodos, criterios de avalia-
ción, etc– corresponde á Admi-

nistración educativa e aos Cen-
tros educativos como poderes
públicos. Os pais forman parte
da comunidade educativa e
participan nos órganos de go-
berno e xestión dos Centros, así
como noutros órganos colexia-
dos e de representación tales
como os Consellos escolares
territoriais, mais non teñen ou-
torgada a competencia para fi-
xar aspectos curriculares. A Ad-
ministración educativa non
pode “delegar” esta función
que incide directamente no
ámbito pedagóxico e organiza-
tivo (pensen na lingua duns li-
bros de texto que teñen que
manter a súa vixencia durante
catro anos).

Agardo, sinceramente, que
as organizacións sindicais,
movementos de renovación
pedagóxica e asociacións en
defensa da lingua, ademais da
mobilización, non teñan repa-
ros en recorrer á vía xudicial
para frear calquera tentativa
de minguar o estatus do noso
idioma e posicionalo en infe-
rioridade co castelán.�

O ENCERELLO LINGÜÍSTICO EDUCATIVO DE FEIXÓO

TRIBUNA �Henrique del Bosque Zapata.
Ensinante. Licenciado en dereito.

’’Nin o Supremo, nin o
Constitucional amparan
o dereito a elixir lingua”

’’Se queremos unha
sociedade cohesionada,
non podemos admitir
comunidades segregadas”

[Román Cerquido]
Coordinador das Equipas
de Normalización Lingüística.
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tado do concello de Muras, en
Viveiró. Alí, Cándida Bello re-
xenta, dende hai máis de tres
décadas, o local que leva o seu
nome. Herdou dos seus pais
unha tenda de toda a vida que
transformou en restaurante.
Ocorréuselle cando se cons-
truíu unha granxa nas proxi-
midades e ante a dificultade
dos obreiros de achegarse a
xantar a un lugar cercano. 

Dende o primeiro momen-
to, “a fartura”, como asegura a
propia Cándida, foi o medio e
tamén o obxetivo para manter
cheo o local. Non hai carta,

existe un xantar único que se-
guro que sorprende ao co-
mensal nobel. O menú sema-
nal custa dez euros e incluía o
pasado martes: lentellas, cos-
tela con patacas e cocido, a
maiores tres postres caseiros.
As fins de semana duplica o
prezo, pero se cabe tamén a
cantidade: para o que sexa ca-
paz, á mesa irán chegando,
por esta orde, entremeses, pa-
ella, ameixas, caldo, vitela asa-
da e cocido. Despois de horas
de inxesta, catro postres casei-
ros e seguro que un obrigado
paseo polo entorno. 

Alberte Rivero
Tres restaurantes galegos che-
gan a servir cada día máis de
trescentos churrascos. En Ca-
sa Manolo O Raxo, no Burgo,
na provincia da Coruña, a ava-
lancha é tal as fins de semana
que o sistema de ocupación de
mesas é semellante á dos su-
permercados. Un ticket retira-
do á chegada garante que nin-
guén se salte as eternas espe-
ras especialmente en domin-
go. É habitual observar diante
do local máis de cen persoas
agardando polo momento de
acceder o comedor. 

O atractivo do local está na
calidade do raxo e da tortilla.
Esta última, semicrúa, distin-
gue a este restaurante dende
hai décadas. Raxo con patacas
ensalada e tortilla por apenas
dez euros garanten o cheo. O
sistema de retirada de ticket é
aplicábel en calquera momen-
to que o comedor empeza a en-
cher, o que ocorre na maioría
dos casos, a pesar de que máis
de trescentas persoas poden
degustar o raxo ao unísono. 

No Churrasco de Ouro, na
Gudiña, a carne aínda se de-
gusta en prato de madeira.
Abastécese de materia prima
da comarca, pero coma reco-
ñece o seu responsábel Mar-
cos Fernández, ás veces teñen
problemas ante a gran de-
manda de vitela: “precisamos
ter a carne no conxelador un
par de días, para que endure e
colla gusto, temos ás veces
problemas de abastecemento
porque os gandeiros non dan
servido ao noso ritmo”.

Non serven prato do día, o
churrasco custa sete euros e

medio e raramente un menú
sobrepasa os doce. Aínda que
aos seus responsábeis se lle
antoxa imposíbel cuantificar o
número de cabezas de gando
subministradas ao longo do
ano, si recoñecen días de máis
de trescentos comensais, só ao
xantar. 

BEN E RÁPIDO EN SILLEDA. Comer
ben e rápido é unha das con-
signas actuais no Gaucho, en
Lamela, concello de Silleda.
Cúmpreno á perfección. Nada

máis sentar na mesa, o comen-
sal ten situado diante o “pack
churrasco”: carne, patacas friti-
das, ensalada e prebe. Acom-
pañado de viño da casa, o me-
nú achégase aos once euros.
En días de saturación, coma os
da celebración da Semana Ver-
de en Silleda, o restaurante
non serve nin postre, nin café,
a oferta é única, só churrasco,
pero esta circunstancia non
mingua a demanda. 

O paradigma de comer en
Galiza sitúase nun lugar afas-

Oito restaurantes exhiben en Galiza unha estrela Michelín,
pero carecen do fervor  público doutros negocios non tan visíbeis
nos medios de comunicación. En Casa Manolo O Raxo,no Burgo,
non hai reservas, a orde de comer vén establecida pola chegada
ao local mediante un ticket semellante ao dos supermecados.
En Casa Cándida,de Muras, por apenas dez euros cómense até
cinco pratos, o complicado é atopar oco. No Churrasco de Ouro
na Gudiña aínda se serve a churrascada en prato de madeira
por apenas once euros o xantar completo

Guía para comer ben, rápido e ba
OS RESTAURANTES MÁIS POPULARES

>>>
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non ter traballadores de fóra.
Sen día de descanso, a familia
afronta longas tardes de co-

mensais fartos pero contentos
de acudir ao alto da Gañidoira
para visitar Casa Candida.�

GALIZA.11.

A pregunta é obvia: non
perde cartos con esta iniciativa
tan pantagruélica? Segundo

Cándida Bello non: “ninguén
vai reventar comendo e algúns
comen lentellas, outros cocido,

pero non todos acaban coa po-
ta”. Engade a imposibilidade
de degustar todo o exposto, ao

ANOSATERRA
16-22 DE ABRIL DE 2009

o e barato

No Churrasco de Ouroda Gudiña, a carne aínda se degusta en prato de madeira. 

’’Perto do alto da Gañidoira,
está Casa Cándida,
un dos restaurantes
máis farturentos,
un auténtico buffet libre”

’’Ás veces, os gandeiros
da Gudiña non teñen carne
abondo para surtir 
O churrasco de Ouro”

Se os restaurantes antes no-
meados, apenas notaron a
crise, outros establecementos
hosteleiros empregan a baixa
de prezos no menús e pratos
buscando un revulsivo na
chegada de novos clientes. 

A iniciativa púxoa en mar-
cha, no pasado mes de no-
vembro, o restaurante O Parral
en Ourense. Os venres servía
un menú por tres euros, com-
posto de primeiro e segundo
prato, postre e café. Esta inicia-
tiva, que nun primeiro mo-
mento foi ben recibida polo
público, levou o dono do res-
taurante a trocar para os mar-
tes o día do menú económico. 

No restaurante O Parral
observaron que a crise da
construción repercutía nos
negocios da zona e esta ini-
ciativa pretendía ser un tram-
polín ante a caída diaria de
comensais nos últimos meses
do pasado ano. 

Nos primeiros momentos
surtiu o efecto esperado, tive-
ron que aumentar o número
de traballadores os martes e
serviron máis de cento sesen-
ta comidas algún día, non ha-
bía reservas, o sitio era asig-
nado segundo a chegada do
cliente. Repartiron números e
“cantábase á maneira do su-
permecado” como apunta o
dono Pepín Méndez. 

O custe do menú equili-
braba de maneira xusta os
gastos. Para o responsábel era

un bo investimento en publi-
cidade xa que agardaba que
máis de un repetise o resto
dos días da semana. Pero non
foi así. A avalancha non re-
percutiu de maneira decisiva
no restos dos días e, tres me-
ses despois, o negocio trocou

de responsábel e a fama efí-
mera do menú anticrise pa-
sou a mellor vida. A clientela
só aumentou de maneira
considerábel ante o reclamo
do baixo prezo, o resto da se-
mana un menú semellante
servíase a oito euros, pero a
gran demanda dos martes
non levou máis clientes o res-
to dos días da semana.

En Celanova tres restauran-
tes da rúa Celso Emilio Ferreiro
ofrecen os sabados un xantar
por cinco euros, tamén opta-
ron por abaratar o viño. En
determinadas ocasións, o vi-
ño e o pincho custan cincuen-
ta céntimos. Recoñecen os
donos que o prezo cúbrelle o
gasto “e a maiores o sábado
era un día morto, sen obrei-
ros. Desta maneira tes xente e
algún gasto a maiores sempre
farán”.  A proposta está previs-
to que siga todo o ano 2009,
pero pódese ampliar a anos

vindeiros e incluso a outras da-
tas, a maiores do sábado.

ARROZ CON POLO A DOUS EUROS. Un
restaurante oriental coruñés
ofrece un prato a base de arroz
e polo por dous euros. Unha
iniciativa que, como recoñe-
cen os seus responsábeis, mes-
tura o xesto dunha contribu-
ción á loita contra a crise e a in-
tención publicitaria de captar
novos clientes. 

A publicidade que habi-
tualmente realizan na rúa é
retirada con frecuencia. Se-
gundo Lisa Shen, responsá-
bel do local: “existen outros
negocios con envexa e por
iso, sempre que saímos con
folletos a rúa, retírannolos”. 

No establecemento deca-
táronse de que o cliente que
trouxo o “menú anti crise” di-
fire do habitual dos restau-
rantes chineses, xa que incor-
porou ao obreiro de a pé.�

A diferente sorte dos menús anti crise

’’A competencia retira
os nosos anuncios
por envexa”

>>>
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A OUTRA CARA
DE CORÍN TELLADO

A morte da escritora Corín Te-
llado colleu os medios de co-
municación moi instalados no
tópico da autora de novela ro-
mántica que editaba libros a
esgalla. Público, no entanto,
destacou o seu atrevemento en
pleno franquismo. “Indepen-
dente, feminista, lectora, cen-
surada e reivindicativa” son
cinco das súas características
que destaca en titulares. O dia-
rio tamén lembra a implica-
ción da escritora na recente
campaña para defender a ofi-
cialidade do asturiano.�

O EMBARAZO
DE CLARA ROJAS

O dominical de El País entrevis-
ta a CCllaarraa  RRoojjaass, compañeira de
IInnggrriidd  BBeettaannccoouurrtt  durante o seu
secuestro. As súas palabras reve-
lan que os outros reféns non
sempre tiveron un comporta-
mento axeitado. O texto asínao
PPaabblloo  OOrrddaazz. “Clara Rojas que-
dou embarazada durante o seu
cativerio. A finais de 2003, logo
dunha tempada na que os gue-
rrilleiros cambiaron frecuente-
mente as súas vítimas de cam-
pamento, Clara notou que, ade-
mais de sentirse mal, estaba au-
mentando de peso. ‘Comentei-
llo a algúns dos meus compa-
ñeiros, quen me aconsellaron,
con certo malestar, que llo co-
mentase á guerrilla. Notei xa en-
tón que non se querían implicar,
e aquela resposta deixoume un
mal sabor de boca. Decidín pe-
dir unha cita con Martín Som-
bra, o xefe dos guerrilleiros. Can-
do me recibiu, díxome: «Dona
Clara, cal é o problema?»’. Clara
Rojas contoulle os seus temores
e el mandou chamar a unha en-
fermeira. ‘Sorprendeume o seu
xeito de resolver o asunto, coma
se fose un médico, sen interesar-

se por chismes nin contos. Can-
do me ía, regaloume un par de
paquetes de galletas e dúas latas
de leite condensado’. Clara Ro-
jas non durmiu aquela noite.
‘Antes do secuestro pensara en
ter un fillo. Notaba desde había
un tempo que estaba correndo
o meu reloxo biolóxico. Por iso,
ao saber que estaba embaraza-
da, aínda que fóra nunha situa-
ción inverosímil e arriscada,
pensei que talvez se trataba da
última oportunidade de cum-
prir a miña aspiración de ser nai.
Descartei enseguida a idea de
non ter o neno’. Aos poucos dí-
as, Martín Sombra volveuna
chamar para que se fixese o test
do embarazo. ‘Cando resultou
positivo, o comandante e unha
enfermeira felicitáronme e tra-
taron de animarme. El reco-
mendoume que me untara na
barriga aceite de tigre e, ao deca-
tarse da miña angustia, díxome:
«Clara, non se preocupe máis da

conta. Non imos deixala morrer
a vostede, nin ao seu bebé. E re-
corde: ese bebé é seu e vaino
coidar como unha tigresa furio-
sa»’. É aquí onde, sorprendente-
mente, os papeis cámbianse. Ao
volver ao campamento coa no-
ticia, Clara Rojas só recibe indi-
ferenza –no mellor dos casos–
ou as críticas dos seus compa-
ñeiros”.�

A MINISTRA QUE
DEFENDE O CASTELÁN

Que non se preocupen polo
perigo de desaparición que co-
rre o castelán. Temos unha mi-
nistra de Cultura que pode in-
verter a situación. Público in-
forma de que a nova titular da
carteira de Cultura, ÁÁnnggeelleess
GGoonnzzáálleezz--SSiinnddee,,  asinou o Ma-
nifesto pola lingua común. O
diario botou man dunhas de-
claracións súas publicadas en
xullo de 2008 en El País nas que
aseguraba que “hai autonomí-
as onde os nenos só saben de-
senvolverse na súa lingua ma-
terna” e sinalaba que o caste-
lán está marxinado nalgunhas
comunidades, “aínda que po-
da soar politicamente inco-
rrecto”. Tras a súa elección, Pú-
blico púxose en contacto co
Ministerio de Cultura para que
valorasen a “sintonía” da nova
titular do departamento cun
manifesto que “defende a su-
premacía do castelán”. No Mi-
nisterio aseguraron que se tra-
ta dunha “etapa pasada” de
Ángeles González-Sinde.�

O LAZO BRANCO
NON LLE FAI A PASCUA
AO ABORTO...

Tamén lembra Público o fraca-
so do intento de politizar a Se-
mana Santa mediante a exhibi-
cións de lazos brancos contra o
aborto nas procesións. “Houbo
lazos brancos contra a reforma
da lei do aborto nas solapas pe-
ro ben poucos. Houbo lazos
brancos nos pasos, pero moi
contados”, asegura un artigo
asinado por RRaaúúll  BBooccaanneeggrraa.�

...MAIS SEGUE
SEN HABER
LIBERDADE RELIXIOSA

No mesmo artigo, Público ta-
mén sinala que “o Estado
aconfesional que sancionou a
Constitución de 1978 saíu un-
ha outra vez de profesión. Polí-
ticos de distinto signo, atavia-
das coas bandas e insignias ofi-
ciais, seguiron as estacións de
penitencia”. Non é para menos
nalgúns casos. Non crente, o
alcalde de Porriño, RRaaúúll  FFrraann--
ccééss, decidiu quedar na casa.
Porén, a cinco columnas, en
páxina impar, Faro de Vigo, fa-
cíase eco da crítica da confraría
da vila pola “ausencia do alcal-
de, Raúl Francés, e outros
membros do Goberno Local
nas procesións de Semana
Santa”. Xa non se trata de que
España sexa un estado laico,
parece ser que agora os alcal-
des non teñen dereito á liber-
dade relixiosa.�

ANOSATERRA
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CORÍN TELLADO
María Xosé Queizán

Acaba de falecer Corín Te-
llado, unha asturiana moi

lista, autora de best sellers.
Vendeu 400 millóns de libros.
Foi a autora máis lida en cas-
telán, despois de Miguel de
Cervantes. Considero que foi
unha astuta muller de nego-
cios, perigosa. Vendía libros
como churros porque, claro
está, os seus libros eran chu-
rros. Laiábase de non ter reco-
ñecemento crítico e de estar
excluída da pléade literaria.
En realidade, o que escribía
distaba moito de ser literatu-
ra, senón intoxicación. Reci-
biu, iso si, a Medalla ao Mérito
do Traballo, galardón cuestio-
nable de considerarmos o
proveito social dese esforzo.
Considero que o seu traballo
foi pernicioso. Os títulos dos
seus libros eran recorrentes:
Me apasiona tu obsesión,
Malditos besos, Te odio por
ser de otro, Busco marido, Ne-
cesito casarme, No podía ca-
sarme con el... así ata máis de
4.000 novelas nas que desen-
volvía unha noxenta melopea
sentimental coa que cultivaba
o imaxinario feminino espa-
ñol e hispanoamericano. Foi
determinante nos culebróns.
Era unha “literatura” de inte-
rese patriarcal para conseguir
que as mulleres reclamen o
rol para o que están destina-
das e o interpreten con agra-
do. Adoutrinaba as mulleres
para cumprir a esencia de ser
muller, vivir por e para amor,
fundamento da súa vida, aín-
da que para iso tivese que ac-
tuar con odio. Alentaba as
emocións máis baixas e os
instintos cegos nunhas nove-
las “eróticas” ao dicir dal-
gúns. Un dos escasos escrito-
res que a valoraba, Guillermo
Cabrera Infante, cualificou as
súas novelas como pornográ-
ficas. Estou completamente
de acordo. Ese erotismo,
mesmo se non é explícito, é
pornográfico. �

’’

Adoutrinaba as mulleres
para cumprir

a esencia
de ser muller”

ENPOLEIROALLEO

Clara Rojas.

’’Agora téñolle que lembrar
ao señor Blanco,
que foi compañeiro meu
en Dereito, que non o
volvín ver desde terceiro e
que, ademais, deixáballe
os apuntes e logo non
mos devolvía”

[Alberte Núñez Feixóo]
a Xosé Blanco na campaña do 2005.

’’O PP non ten ningún
interese en que se perda
o galego”

[Pilar Rojo]
Presidenta do Parlamento galego.

Corín Tellado.

Ángeles González-Sinde, ministra de Cultura. SERGIO PÉREZ / REUTERS

’’
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los e a universidade da ONU si-
nalounos como referente.
TTaamméénn  éé  cceerrttoo  qquuee  uunnhhaass  ccoonn--
sseelllleerrííaass  aappoossttaarroonn  mmááiiss  qquuee
oouuttrraass......
Se cadra faltou un empuxe
máis contundente, máis deci-
dido; ese aspecto podería ter
sido mellorado. Pero iso non
quita que o esforzo fique aí e
sexa aproveitábel para o novo
Goberno.
FFaallaa  ddoo  nnoovvoo  GGoobbeerrnnoo..  OO  pprroo--
ggrraammaa  eelleeccttoorraall  ddoo  PPPPddeeGG
aappoossttaabbaa  eessppeecciiffiiccaammeennttee  ppoo--
lloo  ssooffttwwaarree  lliibbrree......
Á vista do programa, a conti-
nuidade de Mancomun.org
non só non corre risco senón
que debe ser potenciado ne-
cesariamente; pois a aposta
que fai o PP non só require
usar os recursos existentes se-
nón multiplicalos, e por moi-
to. Temos unha aposta sobre
o papel, que nos fala dunha
implantación efectiva na ad-
ministración. Desexo que sexa
así e non temos porque des-
confiar. Iso si, as condicións
de mercado, da industria tec-
nolóxica galega e da adminis-
tración son as que son.

ware libre nas empresas somos
líderes no Estado. Os números
están aí e demostran que foi re-
almente de éxito. Ademais, a
Comisión Europea, chámanos
continuamente para asesora-

Manuel Vilas
Bocixa [FOTOGRAFÍA]

As campañas electorais das
tres grandes forzas políticas
coincidiron en apostar polo
software libre, as aplicacións
informáticas que calquera po-
de copiar e traducir. Suso Ba-
leato, coordinador do primei-
ro ente público galego a prol
destas ferramentas (Manco-
mún.org) explica porque o có-
digo aberto é clave para o fu-
turo da lingua.
QQuuee  vvaannttaaxxeess  tteenn  oo  ssooffttwwaarree  llii--
bbrree??
Os que non son técnicos, a pri-
meira vantaxe que ven é que se
pode descargar de internet gra-
tis. Tamén é importante a cues-
tión legal. Moita xente ten pro-
gramas na casa polos que non
paga licencia, de forma ilegal.
Ademais, a configuración legal
das licencias e a súa arquitectu-
ra aberta do código permíten-
nos traducir programas de for-
ma sinxela, rápida e a moi baixo
custe; o que non sucede nas
aplicacións de pago.
PPeerroo  iissoo  ddoo  ccóóddiiggoo  aabbeerrttoo,,  nnoonn
éé  ssóó  ppaarraa  iinnffoorrmmááttiiccooss??
O software libre non é só pro-
gramación. Tamén é comer-
cialización, difusión, tradu-
ción, etc. No caso de Galicia, o
traballo céntrase en dúas areas.
CCaalleess??
A de localización é a máis im-
portante. Os voluntarios traba-
llan con comunidades interna-
cionais para traducir progra-
mas, en colaboración coa Xun-
ta. A outra parte é o tecido aso-
ciativo, no que participan os
grupos de usuarios de Linux,
que fundamentalmente pro-
mocionan as ferramentas. Lo-
go están os xestores de nego-
cio, a Asociación Galega de
Empresas de Software Libre
(AGASOL), un ente pioneiro no
Estado e na UE. Ademais dos
interlocutores institucionais,
como Mancomun.org. e as ofi-
cinas universitarias.
CCoonn  MMaannccoommuunn..oorrgg  éé  aa  pprrii--
mmeeiirraa  vveezz  qquuee  aa  XXuunnttaa,,  aa  ttrraa--
vvééss  ddee  IInndduussttrriiaa,,  iinnvveessttiiuu  eenn
ssooffttwwaarree  lliibbrree..  CCoonn  qquuee  rreessuull--
ttaaddoo??
O éxito percibiuse nas empre-
sas, nos concellos e nos centros
educativos; onde se triplicou o
uso. Na implantación de soft-

Non, está baseado en estánda-
res abertos e pensado para tra-
ballar en rede. Isto permite
usalo con sistemas operativos
distintos, con ordenadores dis-
tintos e con versións distintas.
Por exemplo, o OpenOffice.org
–software libre– permítenos
abrir documentos de calquera
versión do Microsoft Word
–software privativo–. Todos es-
tes problemas de ‘non me
mandes en Word 2000 que eu
teño Word 97’ remataron.�

QQuuee  qquueerree  ddiicciirr??
As políticas de implantación
de software libre na adminis-
tración están moi estudadas e
non ten sentido inventar a
pólvora. Hai un camiño, que é
o que terá que seguir o novo
Goberno se efectivamente ten
pensado cumprir a promesa.
Por iso non hai outra alternati-
va que potenciar o que xa hai.
PPeerroo  ooss  qquuee  uussaann  ssooffttwwaarree  lliibbrree,,
nnoonn  tteeññeenn  ddeemmaassiiaaddooss  pprroobbllee--
mmaass  ddee  ccoommppaattiibbiilliiddaaddee??

Suso Baleato, coordinador do centro da Xunta de software libre

‘O PP non ten outra alternativa que potenciar
Mancomun.org’

’’O éxito percibiuse
nas empresas, nos
concellos e nos centros
educativos; onde se
triplicou o uso”

’’Na implantación desoftware
libre nas empresas
somos líderes no Estado”

’’Todos estes problemas de
‘non me mandes
en Word 2000 que eu teño
Word 97’ remataron”
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Non é que me pasara eu ao la-
tín, aínda que valoro moito esa
lingua, senón que quero ache-
garme con humor –“O latín
debe ser un idioma que man-
cha menos na opinión de Biei-
to XVI”, ANT dixit– a un tema
gravísimo: as últimas declara-
cións do Papa en África. Un-
has declaracións tan insensa-
tas, que mesmo Roma volveu
dicir –como en ocasións pasa-
das semellantes– que “se ma-
linterpretaran” as verbas do
Papa e que non quixera dicir o
que se dixo que dixera. 

Bieito XVI aterrou en Came-
rún alertando contra o uso do
preservativo: “A Sida non pode
solucionarse a través da distri-
bución de preservativos, que
agravan aínda máis o proble-
ma”. Para el, a abstinencia sería
o único medio válido para im-
pedir a transmisión da Sida; os
condóns facilitarían o crece-
mento da promiscuidade e o
contaxio, por iso compre unha
“humanización da sexualida-
de”. Como se fóra a protección
o que a deshumanizara! 

Estas verbas encheron de
desconcerto aos que aínda es-
coitan con interese ao Papa, e
de preocupación e carraxe a
moita xente, sobre todo aos ac-
tores da loita contra a terríbel
enfermidade, que é especial-
mente virulenta nos países
máis pobres da África; un conti-
nente onde se concentran 22
millóns de persoas infectadas (o
67% do total!), nenos incluídos,
xente que non pertence preci-
samente á “decadente” e “in-
moral” sociedade occidental. 

“Unha mensaxe de morte”,
“Non é unha metedura de pa-
ta, senón a cruzada de Bieito
XVI para unha nova orde
mundial”, titulaba a francesa
20 minutesalgúns dos seus ar-
tigos a este respecto. Francia e
outros países manifestaron a
súa preocupación polas con-
secuencias desta nova arrou-
tada de Ratzinger; o bispo galo
Jacques Gaillot dixo apenado
na súa páxina de Partenia: “En
África, onde a Sida segue a ser
unha praga, é moi perigoso
descartar o preservativo como
medio de loita… ¿Por qué cul-
pabilizar as conciencias afir-
mando principios desfasados
coa realidade?”.

Certamente, poucos, salvo
parte da xerarquía da Igrexa
católica e os seus sectores
máis reaccionarios, son quen
hoxe en día de negar a eficacia
do uso do condón para previr
a transmisión do virus da Sida.
A mensaxe do Papa é especial-
mente grave cando se ten en
conta o esforzo que realizan os
Gobernos locais, ONGs e or-
ganismos internacionais para
frear a expansión do virus, re-
comendando, entre outras
medidas, o uso do preservati-
vo. Mellor sería que dixese:
“Coidade a vosa saúde con to-

do o que poidades, filliños;
que Deus o que quere e que vi-
vades, non que morrades”.

Pero, alén disto, a mensaxe
do Papa ten detrás algo non
menos grave e que segue a fa-
cer sufrir a moita xente na Igre-
xa: a perenne e hipócrita rela-
ción negativa da xerarquía ca-
tólica co sexo; anatematizando
todo o relacionado con el, co-
mo algo malo ou, en todo caso,
orientado exclusiva ou primor-
dialmente á procreación. A pe-
sar de que, en teoría, isto non é
así na Moral católica e no mes-
mo Dereito Canónico. 

É certo que vivimos nunha
sociedade demasiado escravi-
zada polo sexo, convertido
nun dos primeiros obxectos
de consumo, moitas veces de
feito irresponsábel e fonte de
abusos. Pero é tamén certo
que a liberación sexual axu-
dou a que o exercicio da se-
xualidade puidese ser –ade-
mais de algo lexitimamente
pracenteiro e san– o que debe
ser en primeiro lugar: un dos
máis plenificantes encontros
de amor de dúas persoas que
se aman. Nese encontro, as
parellas teñen todo o dereito a
facer o amor de xeito aberto á
procreación, ou non; e para is-
to teñen o dereito a dispor dos
métodos anticonceptivos que,
de común acordo, consideren
mellor. É a xerarquía da Igrexa
a que non ten dereito nin a ne-

garlles isto, nin sequera a me-
terse na súa intimidade. Ade-
mais, a diferente distinción da
oficialidade eclesiástica na
cualificación moral como boa
ou “perversa” entre os mal
chamados métodos anticon-
ceptivos “naturais” e os “artifi-
ciais”, é unha doutrina tras-
noitada, feita por homes pre-
suntamente célibes, e que xa
non defenden a maioría dos
moralistas actuais. 

Certamente, a responsabili-
dade no exercicio da sexualida-
de e a educación sexual son al-
go moi bo, particularmente
pensando en tantos desastres
dos mozos; pero tamén é lexíti-
ma unha correcta política de
saúde sexual pública por parte
dos gobernos, que invite a
practicar o sexo con liberdade
responsábel, pero tamén con
hixiene e seguridade. Ademais,
certamente, os métodos anti-
conceptivos “artificiais” son a
mellor garantía fronte a emba-
razos non desexados, fonte po-
síbel de fillos non ben acollidos,
e, sobre todo, fronte ao drama
do aborto, do que falei no meu
artigo anterior. E o condón,
ademais dun método lexítimo
para isto, é unha medida nece-
saria para previr contaxios. E
por moito que os Papas cha-
men á abstinencia, esta nunca
deberá nin poderá imporse;
sempre ha ser unha excepción
libremente acollida.�

BIEITO XVI:
PRAESERVATIVUM ANATEMA SIT!

TRIBUNA �Vitorino Pérez Prieto.
Escritor e teólogo.

’’A mensaxe do Papa ten
detrás a perenne e hipócrita
relación negativa da
xerarquía católica co sexo”

Protesta polas vítimas da SIDA na Praza de San Pedro do Vaticano, o 23 de marzo do 2009, criticando as declaracións de Bieito

XVI opoñéndose ao uso do condón durante a súa recente viaxe a África.                                                                       ALESSIA PIERDOMENICO / REUTERS

Xosé Manuel Sarille

M al amaño terá o BNG se
prospera ese documen-

to político da Asemblea extra-
ordinaria. Parece unha redac-
ción estudantil, oca, moi beata
e cargada de falsa virtude es-
querdista. Porque os burócra-
tas administran virtude es-
querdista só nos documentos
internos e nas celebracións.
Nos gobernos fan centrismo
mal imitado. 

O documento evita os te-
mas esenciais, como a pésima
xestión na Xunta de Galicia e o
enorme enfado dos simpati-
zantes, non dos que se abstive-
ron, que iso é outra cousa, se-
non dos que votaron co nariz
tapado, que foi a maioría. 

Consideran que a actual
perda de votos do nacionalis-
mo débese sobre todo a causas
externas, ao xornal odiado e á
ruindade da dereita. Cando fa-
lan de si mesmos só acertan a
imaxinar unha mala transmi-
sión da  mensaxe. Parece que
están de carallada, pero están
anticuados, cansan, son unha
fartura distante da realidade,
que só acertan de verdade can-
do din que tiveron unha caída
de votos constante nos últimos
nove anos. Até agora nin men-
cionaran o caso, porque lles
abondaba con formar parte
dos gobernos, aínda que per-
desen apoios. Por iso Anxo
Quintana nunca analizaba os
resultados, chegáballe con ga-
ñar espazos de poder. Por que
perdían votos entón? Só pola
conxuntura externa? Talvez
nunca pensaron no que me di-
xo o outro día un meu amigo de
Vigo: o problema central da or-
ganización é a perda dos prin-
cipios cidadáns; convertéronse
nun tinglado de poder que evi-
ta comprometerse e avanzar,
como fan os movementos ver-
dadeiros, representando os in-
tereses públicos e afrontando o
que é necesario e xusto. �

CADA VEZ PEOR’’

’’Están anticuados, cansan,
son unha fartura distante
da realidade”

’’É máis grave cando se ten
en conta o esforzo de
Gobernos locais, ONGs e
organismos internacionais
para frear o virus”
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TRIBUNA �Afonso Eiré.

XOSÉ BLANCO, UN ALDEÁN NA CORTE DE MADRID
A toma de posesión de Xosé
Blanco como Ministro de Fo-
mento foi a máis concorrida
de todas as celebradas na Se-
mana Santa madrileña. Nela
déronse cita non só múltiples
dirixentes socialistas, minis-
tros, ex ministros e militantes
de base, senón tamén altos di-
rectivos e executivos das prin-
cipais empresas, que deixa-
ron as súas familias e inte-

rromperon as vacacións para
estar presentes na reválida
política dun dos homes que
ten máis poder hoxe no Esta-
do: Don Xosé Blanco.

Tamén foi a máis emocio-
nante. O Ministro galego fixo
un dos discursos máis amplos
de todos os entrantes no novo
cargo e, tamén, con máis refe-
rencias persoais. Tentou que
a emoción non o embargase,

que a felicidade que, sen dú-
bida, estaba machicando nos
seus adentros de rapaz da al-
dea, non se translucise. Por-
que ese tamén é un xeito moi
de comportarse dos que van
subindo desde abaixo, co seu
propio esforzo e a súa valía, e
teiman en presentalo como
algo normal. Tan normal co-
ma para que non se lles note.
E a enxurrada de sentimentos

é tan fonda que, mesmo dan
atuado as manifestacións ex-
ternas que delaten ese ego sa-
tisfeito, para si e para os seus,
que, moitas veces, están máis
contentos aínda que o prota-
gonista.

Todas as emocións que
tentou conter Xosé Blanco,
transluciunas cando lembrou
que o seu pai fora traballador
“desta casa”. Non fixo falta
máis. Nin que dixera que o seu
proxenitor fora peón camiñei-
ro, e máis tarde “palista” e, lo-
go, condutor... A min emocio-
noume, se cadra, por que o
meu pai tamén foi peón cami-
ñeiro e as nosas respectivas al-
deas de nacenza non están tan
distantes. Non fun o único.

Poda que o ser aldeán e fi-
llo dun obreiro sexa o que non
lle perdoan en Madrid. Pero
non só iso. O que menos lle
anuzan aínda é o ser galego.
Se nacese noutra comunida-
de o seu afán de superación
(“aquí ninguén é máis ca nin-
guén”, era unha das frases sei-
ca repetidas polo seu pai can-
do era camiñeiro), sería un
mérito para gabar. Pero para
un galego non. A un galego así
non só non lle perdoan na
Corte a súa procedencia, se-
nón que o xeito de mancalo,
de denigralo, mesmo de ridi-
culizalo e de lembrarlle de on-
de ben: “Pepiño”.

E “Pepiño”, diminutivo
que nunca lle chamaron nin
en Ferreira, parroquia de Pa-
las, nin en Lugo (o diminutivo
non ía co seu carácter, nin se-
quera de neno), foi non em-
bargante o cualificativo usado
pola maioría das emisoras de
Madrid que un tivo que aturar
estes días na capital de Espa-
ña, mentres aos demais
membros do gabinete lles po-
ñían o “don”.

Foi o ministro máis vilipen-
diado, máis denigrado, máis
atacado coa mesma cantilena:
“Pepiño, é un ninguén”. 

Pois Don Xosé Blanco, non
só escribe agora no BOE e ma-
nexa as cifras máis millonarias
de todo o Goberno, dependen-
do del a maioría das empresas
que sosteñen os medios de co-
municación que o escarnecen,
senón que é o único home que
ten poder para dicirlle “non” a
Rodríguez Zapatero. 

O abrazo que se deron am-
bos ao rematar a toma de po-
sesión era todo un contrato.�

José Antonio Griñán, próximo presidente andaluz.O até agora vicepresi-

dente segundo e conselleiro de Economía da Junta de Andalucía José Antonio

Griñán, é o escollido polo PSOE de Andalucía para substituír na presidencia da

comunidade a Manuel Chaves, agora vicepresidente terceiro no goberno cen-

tral. Griñán será elixido polo parlamento grazas á maioría absoluta que os socia-

listas teñen na cámara de Sevilla. O próximo presidente andaluz (Madrid, 1946)

foi ministro en dúas ocasións. Primeiro no departamento de Sanidade e Consu-

mo (1992-1993) e logo no de Traballo e Seguridade Social (1993-1996) .�

O NOVO GOBERNO

O ministro de Fomento, Xosé Blanco,camiño da Moncloa.            SUSANA VERA/REUTERS

’’Foi o ministro
máis vilipendiado, máis
denigrado, máis atacado
coa mesma cantilena”
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César Lorenzo Gil
“A esquerda abertzale xa non ti-
ra da manga do PNV coma o fi-
llo pródigo co pai senón que
chegou á conclusión de que ten
que salvar as súas propias fabas
políticas”. Así define a situación
actual da ilegalizada Batasuna
un dos que foran os seus líderes
na década do 1980, o avogado
Txema Montero.

Na entrevista para El Diario
Vasco,Montero confirma que a
esquerda abertzale xa non cre na
loita armada. “É como se o Papa
se ergue unha mañá convencido
de que xa non cre en Deus e pre-
gúntase como llelo ten que dicir
aos seareiros desde a praza de
San Pedro”. Segundo o letrado, a
derrota da ETA no plano xudicial
e policial é completa e o primeiro
paso para calquera acordo de
paz é a entrega das armas e a di-
solución do grupo armado. “Al-
gúns pensan que se se condena
a ETA están a negar o seu propio
pasado político e ademais hai te-
mor a que un sector “auténtico”
poida seguir. A cuestión non é
que queden brasas, que poden
quedar senón que aqueles que
por coñecementos e liderado te-
ñen que tomar decisións non fi-
quen á espera de que os demais
decidamos por eles e lles colo-
quemos unha pista de aterraxe.
Debería ser o parlamento vasco
o que buscase a maneira de rein-
tegrar social e politicamente to-
da esa xente”.

Contra o que se vén falando
nos últimos tempos, Montero
non considera que sexa Arnal-
do Otegi o mellor preparado
para encabezar ese proceso. “É
unha persoa moi ziguezague-
ante. Prefiro que falen os que
estiveron calados”.

O PNV, MAL PERDEDOR. Montero
considera que a esquerda
abertzale está neste momento
contra o PNV e cre falaz o argu-
mento que asegura que de non
estaren ilegalizadas as listas de
Askatasuna e D3M, Ibarretxe
sería lehendakari. “Emanci-
pouse do PNV e se volve á lega-
lidade non vai coincidir coa di-
námica formulada entre nacio-
nalismo e antinacionalismo. A
esquerda abertzale do futuro
non vai ser a aliada do PNV”.

Na súa opinión, o PNV tra-
búcase ao non aceptar a lexiti-
midade do resultado do 1-M.
“Empeza a recordarme moi
desagradabelmente a posición
do PP despois do 14 de marzo
do 2004”.

Para o avogado, o principal
legado que deixa o PNV nestes
30 anos de goberno é a madu-
rez institucional (a bandeira, a
EiTB, a Ertzaintza...) pero fraca-
sou “na conversión do parla-
mento nun foro do debate na-
cional” como xeito de estender
a democracia participativa á
sociedade civil. Asemade, é
moi crítico co Plano Ibarretxe.
Sen aludir a el directamente en
ningún momento da entrevista
que lle deu ao xornalista Alber-
to Surio, Montero subliña que
“houbo propostas revolucio-
narias deseñadas desde arriba
que non estaban asumidas por
unha gran parte da cidadanía.
Incluso aos que lles parecía ben
non querían comprometerse.
Faltaba entusiasmo.”

Preguntado polo xornalista
se ve posíbel que o PNV acabe
por renunciar ao independen-
tismo como fin último, Monte-
ro pensa que ese paso só debe-
ría dalo se hai unha alternativa.

“Non hai outra cousa que revele
con claridade o feito diferencial
vasco que a constatación de que
Euskadi é o único sitio onde se
poñen de acordo o PSOE e o PP.
Para min o obxectivo pasaría
por ter a nosa propia planta ins-
titucional dentro do Estado es-

pañol constitucionalizando o
nacionalismo dentro da Consti-
tución española desenvolvendo
a Disposición Adicional dos de-
reitos históricos e por outro lado
recoñecendo a nosa institucio-
nalidade dentro do proceso de
constitución europea”.�

ANOSATERRA
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O avogado e ex dirixente de HB Txema
Montero analiza nunha entrevista para
o xornal guipuscoano El Diario Vasco
o novo panorama que se lle presenta
ao nacionalismo tras a derrota do 1-M

Txema Montero, avogado
‘O PNV queda como un mal perdedor’

Dani Álvarez

Antonio Basagoiti logrou
varias cousas por darlle os

seus votos a Patxi López. Por
exemplo, cando a tradición
mandaba que ese cargo o ocu-
pase un bilingüe, puxo de pre-
sidenta do parlamento unha
monolingüe en español que
ademais é do Opus, e asinou un
documento no que se recollen
todas as demandas ideolóxicas
do PP, desde a “liberdade de
elección lingüística” no ensino
até reducir a esixencia de éus-
caro no acceso á administra-
ción. Pero o máis sorprendente
é unha décima parte do conti-
do está adicada aos medios pú-
blicos de comunicación.

Basagoiti dixo por dúas veces
que en EiTB se lle dá “bóla á
ETA”. Por “dar bóla” entende
que lle fagamos entrevistas a Ar-
naldo Otegi ou que na lexislatura
anterior EHAK participase nos
debates parlamentares co resto
de grupos tal e como se acordou
no Consello de Administración
no que, evidentemente, tamén
está o PP. En Madrid acúsannos
de cometer o gran pecado de de-
señar un mapa do tempo no que
se inclúen a Navarra e a Iparral-
de, e o PP e o PSE tamén falan do
mapa do tempo no seu acordo.
Ocultan que ETB en Navarra ten
unha moi elevada audiencia, e
que moitos navarros a senten
como súa.

Basagoiti non explicou, e
tampouco o fixeron os socialis-
tas, que modelo de medios pú-
blicos queren. Quizais o de Te-
lemadrid, exemplo universal de
veracidade? A TVE de Alfredo
Urdaci e do Prestige? A TVG que
ocultou o das vacas de Mesía?
Sabemos que queren mudar o
mapa do tempo, pero non se
manterán os debates que en
Radio Euskadi e ETB abren as
portas a todas as sensibilidades.

Por certo, darlle bóla á ETA
significa que nos poñan unha
bomba na sede de EiTB como
aconteceu en decembro? �

DARLLE BÓLA Á ETA
’’

Asturias non quere un AVE cantá-
brico.Logo de Núñez Feixóo adian-

tar que recuperaría todas as obras do

Plan Galicia, o goberno asturiano

apurouse a rexeitar o proxecto de

AVE cantábrico que contiña a propos-

ta. O principado considera que a alta

velocidade ferroviaria danaría de xei-

to irreparábel a paisaxe. Asturias de-

fende reforzar o tren de vía estreita. �

’’O PP e o PSE falan
do mapa do tempo
de Euskal 
Telebista
no seu acordo”

EUSKADI DESPOIS DAS ELECCIÓNS

Txema Montero. FUNDACIÓN SABINO ARANA

‘O goberno de López
non será flor dun día’
Nada contracorrente Txema

Montero na análise do futuro

do novo goberno vasco. Segun-

do as súas palabras, o pacto en-

tre socialistas e populares é es-

tratéxico, “a longo prazo”.

Con todo, Montero advirte

da “mala compañía” que o futu-

ro lehendakari Patxi López leva

consigo. “O PP sabe que non se

pode facer algo substancial-

mente diferente nas políticas

económicas e sociais. Vai incidir

sobre elementos de alto capital

simbólico: os catro E: éuscaro,

Ertzaintza, EiTB e Educación”. A

pesar de manterse cauto á es-

pera das decisións reais que to-

me o novo goberno, o avogado

critica a escolla de Arantza Qui-

roga como nova presidenta do

parlamento. “Que teña ese per-

fil católico integrista dáse de

puntapés perante unha socie-

dade vasca que é cada vez máis

laica e aberta”, afirma. �
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problemas como o narcotráfico
e a inmigración ilegal.

AS RELACIÓNS CON CUBA. Cuba será,
igualmente, outro escenario de
interese. Chávez acaba de estar
na illa caribeña onde, tras reu-
nirse con Fidel e Raúl Castro,
afinou unha estratexia concreta
cara a Obama quen, pola súa
banda, tenta afrontar este reto
cun xesto conciliador: recente-
mente levantou as restricións ás
viaxes e remesas cara a Cuba.

Reforzar o eixe conformado
por Venezuela, Cuba, Bolivia e
Nicaragua como epicentro do
ALBA, con Chávez como líder
visíbel, servirá como colchón
amortecedor de calquera estra-
texia hemisférica do novo presi-
dente estadounidense. Un día
antes da inauguración do cu-
mio en Trinidad celebrarase en
Cumaná (Venezuela) un en-
contro do ALBA, que asentará
unha forte posición conxunta.

Todas estas variábeis que de-
finen os cambios que están oco-
rrendo entre os EE UU e Améri-
ca Latina estarán presentes no
cumio de Trinidad. Obama de-
berá pulsar a súa vocación desti-
nada a fortalecer o Brasil como a
potencia rexional sen que isto
provoque unha maior crise con
Chávez. Mentres, o presidente
venezolano experimentará até
que punto a súa influencia he-
misférica está consolidada ou
ben, polo contrario, está amo-
sando sinais de debilidade. �

Roberto Mansilla Blanco
analista do IGADI (www.igadi.org)

Probabelmente a maior atrac-
ción do próximo Cumio das
Américas, a celebrarse en Trini-
dad e Tobago entre os próximos
17 e 19 de abril, estará concen-
trada na presenza do presiden-
te estadounidense Barack Oba-
ma e do venezolano Hugo Chá-
vez. A interrogante está dirixida
en saber se será así posíbel ob-
servar un maior enfrontamento
ou, polo contrario, verificarase
neste cumio un audaz achega-
mento entre Washington e Ca-
racas, dentro dunha nova estra-
texia hemisférica deseñada
dende a Casa Branca.

Diversos sinais e declara-
cións afondan esta interrogan-
te. O cumio de Trinidad signifi-
cará o primeiro termómetro he-
misférico para Obama, cuxa
política está claramente con-
centrada en fortalecer lazos con
potencias emerxentes como o
Brasil e socios estratéxicos co-
mo México e Colombia. Alén
destas perspectivas de orde xe-
opolítica, Obama deberá tamén
amosar unha amplitude de ca-
rácter global para o contexto la-
tinoamericano.

ESTRATEXIA CHAVISTA. Chávez, pola
súa banda, deseña minuciosa-
mente a súa estratexia cara
Obama. Diversos xestos conci-
liadores amosados polo presi-
dente venezolano unha vez
Obama gañara as eleccións pre-
sidenciais estadounidenses dé-
ronlle paso a un maior nivel de
enfrontamento dialéctico, pro-
babelmente persuadido polo
interese do novo goberno na

Casa Branca cara a países como
o Brasil e México. Hai un mes,
Chávez chegou a anunciar que
“afiaba a súa artillaría” neste cu-
mio cara a Obama.

Abrir unha nova páxina en-
tre Washington e Caracas será
un dos maiores retos do próxi-
mo Cumio das Américas. Den-
de os EE UU, diversos políticos
de influencia como o demócra-
ta Bill Richardson explicaron
que un “Chávez illado non é do
noso interese”. Diversos analis-
tas especulan cun achegamen-
to de Obama cara Chávez e o
mandatario boliviano Evo Mo-
rales, países onde os respectivos
embaixadores estadouniden-
ses foron expulsados en setem-
bro pasado. 

A MATERIA PENDENTE. Fortalecido
pola súa triunfante xira europea,
Obama espera repetir un resul-
tado similar no próximo cumio
de Trinidad. América Latina é
unha materia pendente para
Washington, tomando en conta
o escaso interese que a anterior
administración de George W.
Bush lle deu a esta rexión, en re-
lación con Oriente Próximo e
Asia Central. Escenarios que,
igualmente, están no epicentro
das prioridades de Obama. 

Está por ver se Chávez terá o
escenario idóneo para surtir de
capacidade histriónica coa fina-
lidade de persuadir os seus veci-
ños latinoamericanos na nece-
sidade de premer a Washington
dunha nova estratexia hemisfé-
rica. O pulso entre o ALCA de-
fendido polos EE UU e o ALBA
impulsado por Chávez terá así
un novo capítulo neste cumio
de Trinidad. 

Pero a perspectiva pode ser
diferente nesta ocasión: a crise
económica global, o cariz máis
multilateral de Obama e a nece-
sidade de afrontar un novo en-
foque hemisférico dende Was-
hington, poden permitir un
aparente achegamento entre
Obama e Chávez. Pero as priori-
dades xeopolíticas dos EE UU
seguirán concentradas en paí-
ses como o Brasil, a segunda
potencia económica hemisféri-
ca, e México, país co que os EE
UU comparten unha ampla
fronteira, lastrada por graves

A xuntanza de
Trinidad e Tobago
servirá para
reestabelecer
as relacións
entre Washington
e os países
latinoamericanos
menos proclives
ás súas políticas

Obama e Chávez, cara a cara
X.L. Franco Grande

No mes que vén cúmpren-
se 61 anos do Congreso

de Europa de Den Haag de
1948, orixe da UE. Nel consta-
touse a crise do nacionalismo,
albiscáronse as institucións
supranacionais e botouse a
andar a idea da unidade euro-
pea nun claro intento de supe-
ración duns Estados envelleci-
dos.

O Congreso presidiuno
Winston Churchill e participa-
ron nos debates personalida-
des como Adenauer, Deladier,
Bertrand Russell ou Anthony
Eden, entre  outros moitos. Pe-
ro non podemos esquecer o
activismo cultural que desen-
volveron Denis de Rouge-
mont, Alexandre Marc, Ray-
mond Aron, Henry Brugman,
Altiero Spinelli ou Emmanuel
Mounier.

Nunca ata ese día foi tan
consciente Europa de que a
estrutura do Estado nación era
un aparello político do pasado
e que, por iso mesmo, o futuro
esixía a superación do nacio-
nalismo. Este foi un invento
europeo para unha realidade
caducada. Cumpría, pois, in-
ventar outro aparello que ser-
vise á realidade actual e futura.

O soño dunha Europa fede-
ral –idea pola que tan brillan-
temente loitou o suízo De
Rougemont– non prosperou.
Tan só se acadou a creación
dun Consello de Europa e un
Tribunal de Dereitos Huma-
nos. Pero o Congreso é un an-
tes e un despois na idea da uni-
dade de Europa.

Relendo agora algúns libros e
escritos de De Rougemont que-
da claro que foi un adiantado ao
seu tempo. As súas ideas sobre a
riqueza da complexidade de-
mocrática ou do amparo das
minorías están hoxe tan vivas
coma onte. E, queiramos ou
non, haberá que volver a elas. Os
políticos quedaron entón moi
atrás, como de costume.�

LATEXOS

SESENTA E UN
ANOS DESPOIS

’’

Queda claro que Denis
de Rougemont foi
un adiantado
ao seu tempo”

’’

’’O pulso entre o ALCA
defendido polos EE UU
e o ALBA impulsado
por Chávez terá un novo
capítulo en Trinidad”

’’Hai un mes, Chávez
chegou a anunciar
que “afiaba a súa artillaría”
neste cumio cara
a Obama”

CUMIO DAS AMÉRICAS

Barack Obama. Hugo Chávez.
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provocando rotundas protes-
tas dos líderes rexionais, filma-
das e filtradas pola Televisión
Venezolana. Nas rúas houbo
masivas protestas contra a
presenza do presidente norte-
americano. 

Por tanto, cando Obama
afirma que “Non hai unha
América branca, outra afroa-
mericana e outra hispana, se-
nón unha soa América”, evo-
ca a cooperación solidaria,
distánciase de Bush. Cando
asegura querer unha relación
de igualdade e respecto co
resto dos líderes, axudando a
desenvolver políticas zonais,
sen ditar o que deben facer,
construíndo intereses mu-
tuos... está a virar a metodolo-
xía anterior. 

Pode haber cambio de me-
todoloxía, feiticeiras habelen-
cias diplomáticas, pero non
cambio de socios estratéxicos.
Felipe Calderón, Álvaro Uribe e
Inácio Lula da Silva xa foron re-
cibidos na Casa Branca para
deixar ben marcadas as alian-
zas preferenciais.

O PROBLEMA DA INMIGRACIÓN. A ou-
tra pedra enterrada que pode
encornar a primacía política de
Obama é a inmigración. A me-
tade dos case 40 millóns de in-
migrantes nos EE UU son lati-
nos. A metade dos 12 millóns
de indocumentados proceden
dun país socio preferencial:
México,  quen se resiste a que
só figuren na axenda as estrate-
xias para evitar a emigración
ilegal, mesmo co despregue do
exército, tal como propuxo o
Xeneral Víctor Renuart.

Obama ten ao seu favor a
proximidade. Lula asegura
que se atopase este home
tranquilo e humilde en Salva-
dor, pensaría que era un baia-
no máis. Se coincidise con el
no Rio de Janeiro, confundirí-
ao cun carioca. 

LÍMITES Á DIPLOMACIA DO DÓLAR. Hai
coincidencia en que é unha
oportunidade para recondu-
cir as relacións de América
Latina co seu primeiro socio
comercial, pero ninguén que-
re arriscar prognósticos opti-
mistas. Abordar a crise econó-
mica sen dispoñer de recur-
sos para aplicar xenerosa-
mente a diplomacia do dólar
limita o poder de Obama.

Por se acaso, o presidente
do Banco Interamericano de
Desenvolvemento, Luis Alber-
to Moreno asegura desconfia-
do: “O que realmente importa
é o día despois”. Imos ver! �

ras dos teléfonos móbiles.

CONTRA A LEMBRANZA DE BUSH.Oba-
ma terá que facer esquecer o
deplorábel episodio protago-
nizado polos EE UU no IV Cu-
mio das Américas celebrado
no 2005 na cidade arxentina
de Mar del Plata. A temática
oficial axendada era: Crear tra-
ballo para enfrontar a pobreza
e fortalecer a gobernabilidade
democrática; pero George
Bush, e os seus peóns, El Salva-
dor, Colombia e México, alte-
raron a axenda pactada para
introducir o debate da Alianza
Libre Comercio das Américas
(ALCA), impulsada principal-
mente polos Estados Unidos,

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX) 

No camiño cara ao Cumio das
Américas estaban soterradas
dúas  pedras con arestas nas
que podía tropezar o liderado
continental de Barack Obama:
Inmigración e Cuba.

O presidente dos EE UU non
deu oportunidade a que se mi-
nase o novo rumbo diplomáti-
co. Tomou a iniciativa para
marcar a axenda no tema de
Cuba. Tímidos pasos, pero his-
tóricos os que van permitir via-
xes familiares á illa sen restri-
cións de tempo, o envío de re-
mesas a familiares en Cuba ou
pagar dende o exterior as factu-

O encontro panamericano serviralle
á diplomacia estadounidense para reparar
os danos da anterior Administració
e tamén para buscar novas alianzas,
especialmente co Brasil

Os papeis do Brasil e
Cuba, claves da axenda

DISTURBIOS / TAILANDIA

Á ESPERA DAS ELECCIÓNS
ANTICIPADAS

Os “camisas
vermellas”,
opositores
tailandeses
ao goberno
de Abhisit
Vejjajiva e
partidarios
do ex pri-
meiro mi-
nistro Thak-
sin Shinawatra, agora exilia-
do, seguen a demandar elec-
cións anticipadas como úni-
co xeito de acabar as violentas
protestas que manteñen a
Bangkok en estado de sitio
desde hai máis dunha sema-
na. O goberno, que tivo que
suspender un cumio de paí-
ses do Sueste Asiático, deulle
amplos poderes ao exército a
cambio de que este non
apoiase a revolta.

MANIFESTACIÓNS / CÁUCASO

TENSIÓN POLÍTICA EN 
XEORXIA 

Continúan as manifestacións
en Tblisi (Xeorxia) contra o
presidente Mikheil Saakashvi-
li. Os principais lemas das pro-
testas: acusacións de malgasto
e de mala estratexia na guerra
contra Rusia do verán do 2008.
Saakashvili acusou a Moscova
de patrocinar os manifestan-
tes e insinuou que o exército
ruso estaba a mover as súas
tropas nas repúblicas separa-
tistas de Abkhasia e Osetia do
Sur. Malia as protestas, o presi-
dente xeorxiano conta con
apoios suficientes para per-
manecer no poder até o 2013.

GUERRA/ COLOMBIA

AS FARC PODERÍAN ACEPTAR
UN ALTO AO FOGO

As FARC co-
lombianas
p o d e r í a n
a n u n c i a r
nas próxi-
mas sema-
nas unha
tregua de va-
rios meses
para posibilitar o inicio de
negociacións políticas co go-
berno de Álvaro Uribe. O pre-
sidente colombiano propú-
xolle ao grupo armado un al-
to ao fogo co compromiso de
sentar nunha mesa “para
buscar a maneira de chegar a
un acordo de paz”. A propos-
ta foi benvida por Hugo Chá-
vez. Venezuela podería facer
de interlocutor no conflito. �

Manifestantes tai-

landeses
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Alvaro Uribe

’’Non hai unha América
branca, outra
afroamericana
e outra hispana, senón
unha soa América”

[Barack Obama]
Presidente dos EE UU.

Un inmigrante tenta pular o valado que delimita a fronteira mexicano-estadounidense en Ciudad Juárez-El Paso.         REUTERS

’’A metade dos case 40
millóns de inmigrantes
nos EE UU son latinos.
A metade dos 12 millóns
de indocumentados
son mexicanos”

18-19 mundo.qxd  15/4/09  23:23  Página 3



ECONOMÍA.20.

Xurxo González
A oposición a técnico comercial
e economista do Estado é unha
das probas máis duras a través
das que se pode entrar a formar
parte da Administración. As
persoas que integran este corpo
especial conforman unha se-
lecta elite con pouco menos de
600 membros que, distribuídos
en diversas dependencias e ins-
titucións dos ministerios de In-
dustria e Economía e Facenda,
ocupan altos cargos de respon-
sabilidade política.

Un dos integrantes máis
destacados deste colectivo é Pe-
dro Solbes (Alicante, 1942), re-
centemente substituído por
Elena Salgado á fronte do mi-
nisterio de Economía. Até o pa-
sado día 7 de abril, o político va-
lenciano levaba 18 anos case
ininterrompidos na primeira
liña política e máis de 35 en pos-
tos de responsabilidade dentro
da Administración. É de domi-
nio público o seu desempeño
como ministro de Agricultura
(1991-1993), Economía (1993-
1996, 2004-2009) e Comisario
Europeo de Asuntos Económi-
cos e Monetarios (1999-2004).

O ascenso cara estes cargos
de relevancia estivo precedido
pola experiencia derivada da
profesión de técnico comer-
cial, oposición que aprobou en
1968. O primeiro encargo de
importancia que asumiu mar-
caría a súa carreira posterior,
en especial no que respecta á
política comunitaria: entre
1971 e 1978 foi conselleiro co-
mercial (máximo órgano eco-
nómico nas embaixadas espa-
ñolas) da misión de España

ante a Comunidade Europea.
A pesar de que o seu nome

quedará ligado ao do PSOE,
nunca se afiliou a este partido.
Durante a presidencia de Calvo
Sotelo, foi asesor de Relacións
coa CEE e director xeral de Polí-
tica Comercial. A chegada dos
socialistas ao poder colocouno
como secretario xeral técnico
do ministerio de Economía e un
dos sete negociadores da unión
de España á CEE.

ELIMINOU DIFERENCIA CO PP EN POLÍ-
TICA ECONÓMICA. A propaganda
do PP asume de xeito unívoco
que o principal artífice do cha-
mado “milagre económico”
entre 1996 e 2004 foi Rodrigo
Rato. Non obstante, a maioría
dos economistas coinciden en
sinalar que as medidas aplica-
das por Solbes entre 1993 e
1996 non presentan diferen-
cias significativas coas promo-
vidas polos conservadores
(agás as reiteradas devalua-
cións da peseta para mellorar a
competitividade exterior nos
últimos anos do felipismo, que
non era posíbel co euro).

Responden en todo caso a
unha política caracterizada
pola redución do gasto público

e a baixada de impostos direc-
tos, o que lle ten valido numero-
sas críticas por parte dos econo-
mistas de esquerda. O obxec-
tivo consistía en cumprir co
“déficit cero” imposto por Bru-
xelas para a entrada no euro.

O equipo de Rato gábase de
ter cumprido os criterios para a
entrada de España no euro en
1999, pero foi Solbes, baixo a
presidencia de Romano Prodi,
quen pilotou no ámbito euro-
peo a implantación da nova
moeda como comisario de
Asuntos Económicos. O seu
celo en canto á estabilidade or-
zamentaria levouno a enfron-
tarse cos gobernos de Francia e
Alemaña, que romperon o
Pacto de Estabilidade a finais de
2003, a pesar de que as súas eco-
nomías sustentan a moeda
única. Non obstante, ao final da
súa vida política tivo que rectifi-
car: o déficit público español en
2008 achegouse ao 4% do PIB e,
segundo o ex-ministro recoñe-
ceu, en 2009 roldará o 6%. O es-
talido das burbullas especulati-
vas facilitadas en parte polas
súas propias políticas tomba-
ron, ao final, o soño de ‘serie-
dade’ e ‘liberalismo’ da elite eco-
nómica do Estado.

A súa carreira quedará mar-
cada pola súa actitude nos últi-
mos meses, con varias insinua-
cións sobre o desexo de aban-
donar a política e de que a Ad-
ministración (personificada nel
mesmo) era incapaz de comba-
ter a crise económica. A oposi-
ción aproveitou estas declara-
cións para atacar a credibilidade
do Goberno e a capacidade de
xerar confianza na poboación.�

ANOSATERRA
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Manuel Cao

N estes días sucédense os eventos no eido político e
económico orientados á redefinición do capitalismo

tanto no ámbito internacional, estatal ou autonómico. Así,
a reunión do G-20 trata de reactivar a economía global in-
troducindo cambios importantes dende o punto de vista
institucional, o goberno español tenta recuperar a inicia-
tiva político-electoral remodelando o equipo ministerial e
na Xunta de Galicia estase a empezar a oitava lexislatura.

No G-20 puxéronse as bases da nova arquitectura polí-
tico-económica aceptando a realidade multipolar e as in-
terdependencias entre axentes, empresas e actores políti-
cos avanzando cara a unha estratexia coordinada para res-
taurar o crecemento e o emprego. A adopción do modelo
keynesiano como método para superar a crise inclúe cam-
bios nas institucións de supervisión e control mediante a
creación do Consello de Estabilidade Financeira e unha re-
afirmación da liberdade comercial e de investimento frente
ao proteccionismo. Pero, sobre todo, inclúe unha medida
de estímulo global coa achega de 1,1 millóns de dólares
para o FMI dirixida ás economías máis afectadas pola crise
financeira e o estrangulamento do crédito como ás de Eu-
ropa do Este, Asia Sudoriental e América Latina. Barack
Obama resultou efectivo asumindo o seu rol de tecedor de
alianzas coa China, Rusia, o Brasil e a UE. Abandonou o li-
derado insidioso e aventureirista do trío dos Azores.

Á volta do G-20 e coas bendicións de Obama, o presi-
dente Zapatero lanzou as liñas do seu cambio ministerial
tratando de poñer en práctica as políticas keynesianas si-
tuando os pesos pesados do PSOE nos ministerios clave
(Economía, Fomento, Administracións Autonómicas) que
haberán de executar as políticas de gasto e reactivación
crediticia que poderán no medio prazo darlles pulo ao cre-
cemento e ao emprego. A prevista redución de carteiras
non se levou a cabo para non anoxar colectivos que consti-
túen capital electoral fundamental para o PSOE.

A idea forza do novo goberno é poñer en marcha un
novo modelo de crecemento substitutivo do ladrillo e é
complicado albiscar agora as estratexias e medidas que se
van utilizar. O máis probábel é a opción por políticas de de-
manda a curto prazo e o mercado xa definirá no medio
prazo os campos nos que a economía española se especia-
lizará de acordo coas vantaxes competitivas. Quizais sexan
as actividades de ocio, medio ambiente e servizos sociais
as que teñen máis posibilidades pola dotación de recursos,
capital humano e experiencia acumulada. Unha decisión
clave será a aprobación dun sistema de financiamento au-
tonómico que dote as comunidades autónomas de capa-
cidade para encarar os retos dun mercado global máis
aberto e competitivo.

As crises económicas son diferentes entre si, non hai
unha metodoloxía única para superalas pero si maior coñe-
cemento das causas e posíbeis solucións mais correspónde-
lles ás sociedades decidir as preferencias e deseñar as estra-
texias e instrumentos axeitados para cada situación. �

A idea forza do novo goberno
é poñer en marcha un novo
modelo de crecemento
substitutivo do ladrillo”

’’

’’
MOMENTO 
DE CAMBIOS

A crise vence a Solbes,
un economista ortodoxo

CAMBIO DE GOBERNO

Moi criticado
nos últimos meses,
Pedro Solbes,
que nunca se afiliou
ao PSOE, insinuou
en repetidas ocasións
que non se vía
capacitado para
seguir no Goberno

’’O estalido das burbullas
especulativas facilitadas
en parte polas súas propias
políticas tombaron o seu
soño de  serio e liberal da
elite económica do Estado”

Pedro Solbes [á dereita]

e Rodrigo Rato.
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que o Plano está en proceso de
redacción, e que o “novo go-
berno pode tirar interesantes
conclusións da conferencia
para o seu desenvolvemento.
Pola contra, se o que pretende
é deixar morrer de inanición a
Lei da Minería, como xa fixo en
etapas pasadas con outras, te-
rallo que explicar á sociedade é
contará coa nosa oposición”.

Os axentes implicados coin-
ciden en que a minería é un
sector estratéxico para o pro-
greso da economía galega,
pero na súa evolución deberá
adaptarse a novos modelos de
respecto ao medio e ás comu-
nidades onde se implanta. En-
xeñeiros e ecoloxistas pensan
que esta conferencia interna-
cional, que nace con vontade
de continuidade, se a Adminis-
tración a apoia, pode ser un bo
punto de partida.�

ver a Lei da Minería aprobada
polo bipartito en xullo de 2008.
Pedro Arias, director da Escola
de Enxeñería de Minas, afirma
que “esta conferencia enmár-
case no concepto de responsa-
bilidade social que promovía o
goberno saínte”. Eirexas con-
corda en que a norma supón
“un fito na lexislación do sec-
tor, xa que o resto do Estado ré-
xese por unha lei de 1973 que
provocou durante décadas o
caos e a anarquía no sector”.

O cambio de goberno na
Xunta pode afectar á aplica-
ción da nova lei, por que o bi-
partito non tivo tempo de
aprobar o Plano da Minería e
os decretos necesarios para
concretar as disposicións xe-
rais que estabelecía a norma,
que no momento da súa apro-
bación contou coa oposición
do PP. Os ecoloxistas afirman

Xurxo González
Unha conferencia internacio-
nal celebrada en Santiago de
Compostela do 15 ao 17 de
abril, e promovida pola admi-
nistración, empresariado e
universidade galegas busca
novos camiños para reducir o
impacto ambiental e social das
explotacións mineiras e a recu-
peración dos terreos afectados.

Os organizadores son a Di-
rección Xeral de Minas, a Cá-
mara Oficial Mineira e a Escola
de Enxeñeiros de Minas da
Universidade de Vigo, entre
outros organismos galegos. Pe-
dro Arias, director da Escola,
considera que un encontro
destas dimensións, dirixido a
profesionais empresas e admi-
nistración do sector, é pioneiro
no conxunto do Estado, e que
mesmo hai poucos exemplos
no resto do mundo.

Francisco Aréchaga, presi-
dente da Cámara Oficial Mi-
neira e director da mina de En-
desa nas Pontes, salientou a im-
portancia da conferencia para
“intercambiar experiencias de
restauración e coñecer as últi-
mas técnicas que se están a de-
senvolver en diversos países,
como o Canadá, EE UU ou
Reino Unido”. O directivo con-
sidera que “o descoñecemento
que existe sobre a actividade mi-
neira fai que se considere excesi-
vamente agresiva. As explota-
cións precisan dun estudo am-
biental que inclúe un proxecto
de restauración que se vai exe-
cutando ao tempo que se de-
senvolve a extracción”, afirma.

Non obstante, Pedro Arias
considera que o peso da tradi-
ción condiciona a actitude dun
amplo sector do empresariado,
que non acepta con facilidade
as novas técnicas. “Pero non co-
ñecemos ningún empresario
que diga que cos métodos ante-
riores a súa explotación era
máis produtiva”, sinala o direc-
tor da escola técnica.

A POLÉMICA DA RECUPERACIÓN DAS
PONTES.As explotacións minei-
ras, en especial as realizadas a
ceo aberto, teñen un grande
impacto no entorno e nas co-
munidades en cuxos terreos se
localizan. En Galiza hai exem-
plos destacados e polémicos,
como a mina de lignito de En-
desa, nas Pontes. O proxecto
de recuperación, tanto da pro-
pia mina como da entulleira
adxacente, é, polas súas di-
mensións, un dos máis impor-
tante de Europa. Mentres os
directivos de Endesa conside-
ran que se trata dun exemplo
de rehabilitación, a Asociación
para a Defensa Ecolóxica de
Galiza (ADEGA) denuncia que
o proxecto para a creación dun
gran lago non contou cos estu-
dos científicos necesarios. As
principais críticas céntranse no
nivel de acidez que terán as au-
gas, o desvío de parte do caudal
do Eume e a posibilidade de
que o enchido da mina provo-
que terremotos.

O PP DEBERÁ DESENVOLVER A LEI DA
MINERÍA.Fins Eirexas, secretario
executivo de ADEGA, felicitou
os organizadores por impulsar
esta conferencia. “Neste país
sabemos moito de prácticas
non sustentábeis. Estamos se-
guros de que neste encontro
entre Administración, enxe-
ñeiros e empresas se proporán
moi boas ideas, o problema é
que se leven á práctica”.

Na posta en marcha dun
modelo de xestión ambiental e
social diferente ten moito que

ECONOMÍA.21.
ANOSATERRA
16-22 DE ABRIL DE 2009

O metal de Pontevedra acorda non realizar horas extras.Preto de 500

delegados de toda a provincia decidiron tomar esta resolución nunha

asemblea celebrada en Vigo o día 15. Trátase dunha medida que ten como

obxectivo desbloquear a negociación do convenio colectivo, no que se in-

clúen os cadros de persoal do naval. Os paros están apoiados por CIG, UGT e

CCOO. A patronal insiste en reclamar a conxelación de salarios.�

A minería busca camiños
para reducir o impacto ambiental
O sector analiza nunha conferencia internacional
en Santiago a aplicación de novas técnicas.
Os ecoloxistas aplauden a iniciativa pero
lembran que queda moito por reparar

DESENVOLVEMENTO SOSTIDO

UERE SABER MÁIS?
� Web da Conferencia Interna-
cional 2009 Minería Sostíbel :
www.cims2009.com 
�Reportaxe en A Nosa Terra Dixi-
tal sobre o impacto e proxectos
de recuperación da mina de En-
desa nas Pontes: www.anosate-
rra.org/nova/da-mina-ao-lago-
das-pontes.html

?

Nunha entrevista concedida a A

Nosa Terra en xullo de 2008, Fran-

cisco Aréchaga, presidente da Cá-

mara Oficial Mineira afirmaba que

“o aumento do prezo dos minerais

fai rendíbeis en Galiza produtos

que antes non o eran”. A crise fi-

nanceira internacional provocou

fortes vaivéns na cotización destas

materias primas, que descendeu

nos últimos meses, eliminando

esa posibilidade. As dificultades

que atravesa a construción afec-

tan, ademais, ás explotacións de

granito e lousa, os máis relevantes.

En total, a Cámara Mineira es-

tima que o sector factura 700 mi-

llóns de euros ao ano e representa

o 1,5% do PIB galego. Os cadros

de persoal das empresas do sector

suman 9.000 empregos directos.

Segundo Fins Eirexas (ADEGA),

“o parón na construción pode su-

poñer unha oportunidade para

reordenar o sector”, aínda que ta-

mén pode supoñer problemas:

“moitas louseiras están pechando

sen iniciar os proceso de restaura-

ción dos terreos”.�

Un sector no que a crise internacional
bateu con forza

’’O parón na construción
pode supoñer
unha oportunidade
para reordenar o sector”

Georgina Pearman, José A. Domínguez (subdirector xeral de Industria), Daniel Lafuente e Ricardo Castroviejo  [desde a esquerda].

’’A Lei da Minería supón
un fito para o sector, xa que
o resto do Estado réxese
por unha norma de 1973”

[Fins Eirexas]
Secretario de Adega.

’’Este encontro, dirixido
a profesionais, empresas e
a administración do sector,
é pioneiro no conxunto
do Estado”

[Pedro Arias]
Director da Escola de Enxeñería de
Minas de Vigo.
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O Arousa converteríase nun
clásico da terceira división,
sendo o segundo equipo gale-
go, detrás do Lemos, que máis
temporadas estivo nesta cate-
goría, até un total de 45. 

Dos 30 partidos que xoga na
campaña 1949-50, o Arousa
acada sete vitorias, tres empates
e perde 20. Remata coma o pe-
chacancelas da competición e
descende xunto ao Erandio e a
Ximnástica Lucense a terceira
categoría, na que permanecerá
outras cinco campañas, nos que
se produce un novo descenso,
aínda que en 1955-56 consegue
un ascenso por decisión admi-
nistrativa. Volven 13 tempora-
das na “división de bronce” do
fútbol do Estado, até que baixa
outra vez a finais da década dos
sesenta. En 1975 regresa a ter-
ceira división na que permane-
cerá até 1983. Ese ano consegue
un dos maiores éxitos ao ascen-
der a Segunda B, composta da-
quela unicamente por dous
grupos. Nos anos oitenta vive
unha das mellores etapas da súa

historia, xa que os arousáns es-
tarán seis temporadas alternati-
vas na terceira categoría teórica
do balompé español, coa excep-
ción da campaña 1986-87, tem-
porada ese na que produce un-
ha nova reestruturación do or-
ganigrama futbolística e a Se-
gunda B redúcese a un único
grupo de 22 equipos.

Chano Rodríguez, medalla de ouro ao mérito deportivo. O Sebastián

Chano Rodríguez foi condecorado coa medalla de ouro ao mérito deporti-

vo. Esta distinción outórgaselle despois dunha longa traxectoria de éxitos en

competicións internacionais que o levaron a ser considerado coma o mellor

nadador paralímpico do mundo. Rodríguez acadou once medallas, oito de-

las de ouro, en tres Xogos Paralímpicos.�

cende de novo. Dende entón e
até a actualidade, o Arousa non
regresa a elite do fútbol. Incluso,
no ano 2000 volve á Preferente
autonómica, malia que regresa
a campaña seguinte e, dende
entón, acumula oito tempadas
consecutivas na Terceira , nun
grupo composto exclusivamen-
te por equipos galegos.�

Antonio Cendán
Cúmprense agora 60 anos da
que en teoría foi a mellor cam-
paña do Arousa na súa longa
peregrinaxe polo mundo do
fútbol. Naquel entón, a tempo-
rada 1949-50, o fútbol era o
único espectáculo de masas
que había en Galicia.

Ao tempo que se cumpría
unha década do remate do con-
flito bélico e comezaba o asen-
tamento da ditadura franquista,
Galicia vivía a primeira época de
esplendor do seu fútbol, xa que
contaba con dous equipos na
primeira categoría e catro na se-
gunda. Entre estes últimos esta-
ba a Sociedade Cultural Arousa,
que acada o ascenso nun en-
contro memorábel no Estadio
de Riazor. Alí vence por 0-2 ao
Xuvenil da Coruña o 17 de abril
de 1949. Con esta vitoria acada-
ba o subcampionato da, entón,
denominada serie rexional A
(terceira división), detrás da Ou-
rensana e ascendían os Cidade
das Burgas e os das Rías Baixas á
Segunda división do fútbol es-
pañola, na que entón militaban
32 equipos divididos en dous
grupos de 16. O cadro galego
quedaría encadrado no grupo
norte xogando contra equipos
de gran tradición en grandes ca-
tegorías coma o Rácing de San-
tander, o Xixón ou o Zaragoza,
ademais dos galegos que hai
seis décadas militaban na divi-
sión de prata que eran o Ferrol, a
Ximnástica Lucense e a men-
cionada Ourensana. 

PASO FUGAZA POR SEGUNDA DIVI-
SIÓN. Non embargante, o paso
do cadro vilagarcián sería fu-
gaz. Non retornaría a unha ca-
tegoría de gran nivel até os
anos oitenta nos que chegaría
a xogar en Segunda División B.

O equipo das Rías Baixas militou na categoría
de prata en 1949-50, converténdose logo
nun ‘clásico’ da Terceira división

O ‘ETERNO’ TERCEIRA. Dende co-
mezos dos noventa, o principal
combinado deportivo do Salnés
tan só abandonará unha tem-
porada a súa “tradicional” cate-
goría. Será en 1992-93, que aca-
da o título de Terceira división e
retorna a Segunda B, aínda que
a volta a Terceira será case in-
mediata xa que en 1993-94 des-

A 60 anos do ascenso do Arousa á Segunda
MEMORIA DO FÚTBOL

Nos máis de 60 anos de histo-
ria que ten detrás o cadro das
Rías Baixas pasaron polas sú-
as filas grandes xogadores,
entre eles Mon Búa, que fi-
charía polo Real Madrid en
1966 e que tamén xogaría no
Celta. Así mesmo, unha das
grandes promesas do fútbol
galego dos anos noventa sai-
ría da súa canteira, Paulo Coi-
ra, que en 1996 ficharía polo
Compostela cando estaba na
máxima categoría do fútbol
estatal, sendo campión mun-
dial sub 20 en Nixeria. Outra

gran figura do panorama ba-
lompédico español que saíu
de Vilagarcía foi o ex-xogador
do Sporting de Xixón, Manolo
Jiménez, que estivo durante
13 temporadas no club astu-
riano, entre 1976 e 1989, che-
gando a ser internacional ab-
soluto en distintas ocasións.

Estes son tan só algúns dos
exemplos máis salientábeis
da gran canteira arousanista
ao longo da historia, que sem-
pre se caracterizou polas súas
grandes achegas aos restan-
tes equipos galegos e tamén

do resto do Estado. Pero, ade-
mais, dos mencionados tam-
pouco se pode esquecer a An-
tonio Castellanos, que defen-
dería as cores do Celta e do
Betis, entre outros, a Fonten-
la, que formaría parte dos
“onces” do Zaragoza e o Gra-
nada respectivamente e ta-
mén a Cholo Dapena, que se
convertería nun dos ídolos da
afección galega dos anos se-
senta formando parte do mí-
tico e inesquecíbel Ponteve-
dra, do “hai que roelo”. A can-
teira continúa.�

Grandes xogadores saídos da ‘Lomba’

Paulo Coira.
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Antonio Cendán
Ezequiel Mosquera (Teo, 1975)
é un dos grandes ciclistas gale-
gos do momento. Despois dun
ano 2008 magnífico, no que aca-
dou o cuarto posto na Volta a
España, vén de principiar unha
prometedora temporada na
que xa conseguiu o terceiro pos-
to no Gran Premio de Llodio, a
tan só un segundo de Samuel
Fernández, campión olímpico
de fondo en estrada. O corredor
do Xacobeo é consciente da “di-
ficultade de repetir os éxitos da
anterior campaña”, pero non lle
falta ambición para facelo.
CCaalleess  ssoonn  aass  ssúúaass  aassppiirraacciióónnss??
Depende un pouco da compe-
tición. A que teño en mente é a
Volta a España, na que o ano
pasado fixen un bo papel. Foi
unha pena quedar tan preto do
podio, pero logo dáste conta
dos grandes ciclistas que que-
daron diante de ti e había dous
gañadores do Tour de Francia e
Valverde quedou atrás de min.
Sei que é moi difícil meterse en-
tre os cinco primeiros, pero hai
que ter ambición para todo. Es-
te ano entendo que é posíbel
subirse ao podio, pero iso de-
pende de como me encontre
nese momento e do estado de
forma doutros ciclistas.
EE  oo  GGiirroo  ddee  IIttaalliiaa??
Vamos coa mesma ilusión e as
mesmas aspiracións que á Vol-
ta a España. Hai que pensar en
facer unha boa carreira, aínda
que non me gustan os prog-
nósticos sobre o posto en que
podo quedar,   esas quinielas
fallan. A carreira italiana carac-
terízase polo seu trazado es-
pectacular. Alí as chegadas fan-
se en circuítos onde hai que dar
unhas cantas voltas as rúas das
cidades en que rematan as eta-
pas, o que lle da moito colori-
do. Tamén a súa montaña ten
unha espectacularidade que a
min me fai gozar do ciclismo.
CCoommoo  vvaaii  sseerr  aa  ccaarrrreeiirraa  iittaalliiaannaa??

DEPORTES.23.ANOSATERRA
16-22 DE ABRIL DE 2009

Hai que ter en conta que os ci-
clistas italianos son moi habili-
dosos, especialmente nas che-
gadas e nos sprints. Considero
que a guerra vai estar entre os
propios corredores transalpi-
nos, aínda que isto pode benefi-
ciar aos que imos de fóra, xa que

ao vixiarse tanto entre eles cabe
que, indirectamente, nos estean
a facilitar o traballo. Ademais, alí
valoran moito o ciclista forastei-
ro polos resultados acadados en
grandes carreiras. De todos xei-
tos, sen aventurarse a facer
prognósticos, penso que entre
os favoritos encóntranse Baso,
Di Luca, Simoni...
CCoommoo  vvee  ooss  ccrriitteerriiooss  ppaarraa  ppaarr--
ttiicciippaarr  nnoo  TToouurr  ddee  FFrraanncciiaa??
A normativa que se segue é moi
propia dos franceses. Recoñezo
que é a carreira máis importan-
te do mundo, na que me queda-
rá un certo mal sabor por non
participar, pero non é menos
certo que os galos non fan as
cousas polo ben do ciclismo nin
dos corredores senón para van-
gloriarse eles mesmos. Parece
que co Tour queren facer gran-
des aos ciclistas, cando son os
deportistas que cada ano to-
man parte na ronda francesa os
que a fan cada vez máis grande.
QQuuee  ppeennssaa  ddoo  ddooppaaxxee??
Poderíase escribir un libro. Asa-
ñáronse moi inxustamente con
este deporte. Se falas de dopaxe

acabas discutindo con todo o
mundo, cando son unha mino-
ría os corredores que toman
substancias prohibidas. Remí-
tome a un recente estudo da
Axencia Francesa Antidopaxe e
ao que se lle deu unha divulga-
ción moi escasa. Nel apuntába-
se que o ciclismo ocupaba o
quinto posto por consumo de
produtos dopantes. En primei-
ro lugar está o fútbol, cunha por-
centaxe superior ao 25 por cen-
to. Non embargante, o trato que
se lles está a dar aos distintos de-
portes non é o mesmo.
ÉÉ  ppoossííbbeell  aaffrroonnttaarr  aass  ttrreess  ggrraann--
ddeess  ccaarrrreeiirraass??
O que se di posíbel, si é, pero re-
sulta unha auténtica salvaxada.
Se se intenta facer acaban ab-
sorbéndote as competicións. Ao

principio de cada temporada
aconséllase competir un máxi-
mo de 50 días. Carlos Sastre fixo
algunha vez as tres carreiras e ta-
mén hai xa tempo Marino Leja-
rreta, pero acabas moi castiga-
do. Saber dosificarse é moi im-
portante para cada proba. Ese
foi un dos principais aspectos
que soubo coidar Alberto Con-
tador. Non é a idade o peor ini-
migo dos ciclistas, senón que o
que te limita máis é a lonxevida-
de da competición. O ano pasa-
do, cando afrontei a Volta a Es-
paña, estaba desexoso de que
rematase a tempada.
CCoommoo  eessttáá  oo  cciicclliissmmoo  ggaalleeggoo??
A pesar da crise que se está a vi-
vir no resto do Estado, o noso
ciclismo pasa por un bo mo-
mento. Desgraciadamente
moitos equipos doutras comu-
nidades tiveron que pechar as
portas, mentres que aquí for-
mamos un combinado xenui-
namente galego, no que co-
rren ciclistas galegos, do resto
de España e tamén estranxei-
ros. O feito de contar cun cadro
da nosa terra xera máis intere-
se nos afeccionados, ademais
hai corredores dun gran nivel
que poden afrontar calquera
carreira en condicións.
QQuuee  pprrooxxeecccciióónn  tteenn  oo  nnoossoo  ccii--
cclliissmmoo??
Bastante boa. Xa nos últimos
anos tivemos bastantes éxitos.
Pereiro gañou o Tour, pero ta-
mén David García se impuxo na
Volta a Turquía. Logo están os
neo profesionais que teñen un
gran porvir. Moitos deles estan-
se a forxar nas filas do Xacobeo.
No noso equipo temos corredo-
res da talla de Serafín Martínez,
Xan Mourón ou Delio Fernán-
dez, que para min contan cun
gran futuro. Atrevéronse a dar o
salto ao profesionalismo, que
sempre é un aspecto complica-
do. Non sería nada estraño velos
en podios de grandes carreiras
nos próximos anos.�

Nicolás García e Serxio Rodrí-
guez, campións de España de ve-
la. Os regatistas galegos Nicolás Gar-

cía e Serxio Rodríguez veñen de pro-

clamarse campións de España de

vela, na clase 420, na competición

que se celebrou en augas catalás do

Balís. Pola súa banda, os tamén gale-

gos Roi Rogel e Xoán Luís Millán aca-

daron o subcampionato estatal na

mesma clase en categoría cadete.�

Ezequiel Mosquera, ciclista
‘Este ano aspiro a estar no podio da Volta a España’

O LÍDER DO XACOBEO, CON MÁIS GANAS QUE NUNCA

’’Hai máis dopaxe no fútbol
pero fálase máis
do ciclismo”
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Ezequiel Mosquera
durante unha etapa.
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dosas”, explica Calviño. No
primeiro bloque de interven-
cións, as achegas foron dende
a paideia da Grecia clásica (da
man de Carlos Gual) até “O sis-
tema educativo e elitista occi-
dental: adestramento e venda
subliminal de valores”, título
da conferencia de Pedro Gar-
cía Olivo, ou “A educación ho-
xe: entre o corporativismo e o
cambio cultural”, de Marina
Subirats. Julia Varela achegou-
se á Ilustración e Rafael Jerez
Mir a Karl Marx. 

En canto ás perspectivas
sobre Galiza, viñeron da man
de Narciso de Gabriel, cun re-
paso histórico dos diferentes
tipos de escola; Goretti San-
martín acometeu o tema da
lingua, Marcial Gondar, cues-
tións de economía política, e
Domingos A. García Fernan-
des, o ensino da filosofía. Por
último, na mesa do venres, as
traballadoras sociais María J.

CULTURA.24. ANOSATERRA
16-22 DE ABRIL DE 2009

Lara Rozados
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

‘N a Aula Caste-
lao preocúpa-
nos a educa-
ción”, afirma o

seu presidente, Carlos Calviño.
“Tratárase transversalmente
noutras edicións, pero o punto
de vista deste ano non ten que
ver coa pedagoxía senón con
outros problemas que a socie-
dade detecta”.

A Semana estivo organizada
en cinco xornadas con tres se-
sións cada unha. “As mañás es-

tiveron dedicadas a achegar o
punto de vista filosófico. As se-
sións da tarde contemplaban o

que acontece en Galiza, e ás
noites tentamos achegarnos a
novas perspectivas máis novi-

Cortizas e Eva López falarán
sobre a educación en contex-
tos difíciles.

OS NOVOS PROBLEMAS. Se atende-
mos ás novas olladas, partici-
paron na Semana o an-

A educación,
campo de batalla das ideas
A XXVI Semana de Filosofía ocupou, dende o 13 até o 17 de
abril, o centro Caixanova de Pontevedra coa presenza de
destacados conferenciantes que se achegaron ás relacións
entre educación e pensamento dende diversas disciplinas

A SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

Profesor titular de Filosofía
na Universidade Complu-
tense de Madrid, Carlos Fer-
nández Liria é autor, xunto
con Luis Alegre Zahonero,
Miguel Brieva, e Pedro Fer-
nández Liria, de Educación
para la Ciudadanía. Demo-
cracia, Capitalismo y Estado
de Derecho (Akal). El ofre-
ceu a conferencia da noite
do martes, “Cidadanía e
Educación: o proxecto polí-
tico dun Estado de dereito”.
CCaall  éé  aa  ssúúaa  ccrrííttiiccaa  ddee  EEdduuccaa--
cciióónn  ppaarraa  aa  CCiiddaaddaannííaa??  
Chamou moito a atención a
oposición por parte da derei-
ta, nos medios, pero tamén
existe unha oposición de es-
querdas, e dende o move-
mento antiglobalización. O
currículo da materia é un
canto ao politicamente co-
rrecto, ao pensamento único
e polo tanto neoliberal. Se
pensamos que se van solu-
cionar os problemas da moci-
dade por explicarlles que te-
ñen que estar moi contentos
de vivir nunha monarquía
constitucional, mal vamos.
CCeerrttooss  sseeccttoorreess  ffaallaann  ddee
aaddoouuttrriinnaammeennttoo..
A materia é un pastiche insul-
so e baleiro de contido. A críti-
ca da dereita é dunha hipocri-
sía sen límites, pretender que
esta materia se fixo para
adoutrinar mentres a dereita
e a Igrexa, cando tiveron o
monopolio da educación,
adoutrinaron dende a educa-
ción máis homófoba, ma-
chista, racista e clasista que
puideron.
CCaall  sseerrííaa  aa  vvííaa  ppaarraa  uunnhhaa
eedduuccaacciióónn  ccrrííttiiccaa,,  llooggoo??  ÉÉ
nneecceessaarriiaa  uunnhhaa  mmaatteerriiaa  eess--
ppeeccííffiiccaa  oouu  sseerráá  uunnhhaa  ccuueess--
ttiióónn  ttrraannssvveerrssaall??
O único que dá capacidade

Carlos F. Liria, filósofo

‘A Igrexa control

Carlos Calviño, presidente da
Aula Castelao, que organiza a
Semana, advirte da mercanti-
lización da ensinanza e do
seu enfoque exclusivo cara á
inserción laboral. “En calque-
ra caso, o ensino non pode
restrinxirse a un lugar onde se
esixe aprobar exames para
obter títulos. A cuestión non é

que os rapaces e rapazas poi-
dan sobrevivir, a cuestión é
como van vivir. Entenderán a
realidade en que viven? Van
poder transformala? Ou pen-
sarán que é normal cobrar
600 euros por traballar máis
de 10 horas diarias? Aí entran
en xogo a filosofía, a historia, a
literatura, a arte”.�

O mercado entra na aula

>>>
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loga e autora marxista chilena
Marta Harnecker. “Harnecker
veu xa en varias ocasións, pero
merecía unha clausura. Signifi-
cou o descubrimento dunha
perspectiva distinta”, afirma
Calviño.�

achegou pistas sobre o labor
educativo do proxecto Gran Si-
mio, e Montserrat Galcerán,
sobre a crise educativa da uni-
versidade. Por último, a confe-
rencia de clausura, o venres 17
ás 20.00, será a cargo da soció-

tropólogo Manuel Delga-
do, cunha intervención titula-
da “O racismo cosmopolita.
Novas retóricas para a exclu-
sión social”; o filósofo Carlos
Fernández Liria, sobre cidada-
nía e educación; Paula Casal

CULTURA.25.ANOSATERRA
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A profesora de Filoloxía Ga-
lega na Universidade da Co-
ruña, Goretti Sanmartín Rei,
ofreceu unha das conferen-
cias máis esperadas: trataba
o tema da lingua. 
RReellaacciioonnaa  aa  aapprreennddiizzaaxxee  ddaa
lliinngguuaa  ccooaa  vvoonnttaaddee  ttrraannssffoorr--
mmaaddoorraa..
Non é só por unha cuestión
identitaria, senón de xustiza,
o galego é unha lingua con
dereito a ser falada. Hai ta-
mén unha responsabilidade
individual, entra en xogo a
vontade de construción, a
cultura do esforzo.
““TTooddooss  ee  ttooddaass  ssoommooss  nneeoo--
ffaallaanntteess””,,  aaffiirrmmaa  ee  rreexxeeiittaa  ooss
eesseenncciiaalliissmmooss..
É absolutamente indefendi-
bel hoxe que se nos poida di-
vidir entre quen fala galego

de sempre, quen se incorpo-
ra... Nada nos é dado de for-
ma supostamente natural,
todos temos problemas de
léxico, de sintaxe ou de foné-
tica. Nese sentido, tamén
por calidade da lingua, as
políticas tiñan que fortalecer
o sector que xa está instala-
do no galego, armalo de dis-
curso.
CCaall  éé  oo  mmooddeelloo  ddee  lliinngguuaa  qquuee
pprrooppóónn??
Cómpre que se valore a cali-
dade, o esforzo por recupe-
rar modelos antigos que se
diferencian do castelán, que
non teñamos que pagar o
imposto da coloquialidade.
O galego foise aproximando
cada vez máis ao español.
QQuuee  ppaappeell  ddeesseemmppeeññaa  oo  eenn--
ssiinnoo  nnaa  ffoorrmmaacciióónn  ddaa  ccoonnss--
cciieenncciiaa  lliinnggüüííssttiiccaa??
Sabemos que un dos índices
para a recuperación do gale-
go é o ensino. Pero tamén é
importante para a cohesión
social, para formar os alum-
nos criticamente.�

Goretti Sanmartín, filóloga
‘Todos temos
problemas co galego
e todos podemos
axudar a que mellore’

UERE SABER MÁIS?
Goretti Sanmartín Rei.
Nos camiños do entusiasmo.
Calidade da lingua e planifica-
ción. Editorial Xerais.

?

crítica é unha boa educación.
As materias ben explicadas for-
man alumnado crítico. O que é
un verdadeiro cancro é o ensi-
no concertado coa Igrexa: máis
da metade do profesorado do
país é nomeado a dedo por sei-
tas (entre elas, a Igrexa católica),
e ese sistema está a filtrar o
alumnado, a elitizalo, a través
de taxas. E iso como se reme-
dia? Cunha materia que ensine
“valores constitucionais”? Non,
con educación pública de ver-
dade. Non podes denunciar o
goberno se quedas en paro ou

se o banco che embarga casa,
aínda que os artigos da Consti-
tución falen de dereito ao tra-
ballo e á vivenda. Educar á mo-
cidade na idea de que temos
que alegrarnos por contar cun
papel mollado que “nos ampa-
ra” é unha estafa.
AAttéé  qquuee  ppuunnttoo  ssee  eessttáá  aa  mmeerr--
ccaannttiilliizzaarr  oo  eennssiinnoo??
É un proceso de mercantiliza-
ción moi grave, peor que a pri-
vatización: as empresas conse-
guen que os cartos destinados á
universidade pública se poñan
ao seu servizo, e ter unha lexión

de bolseiros traballando gratis.
As carreiras que non teñan in-
terese empresarial están con-
denadas a desaparecer. Ese
diagnóstico fíxoo o movemen-
to estudantil, mentres o profe-
sorado e as autoridades educa-
tivas néganse a velo. En Francia
fíxose un chamamento inter-
nacional ás universidades eu-
ropeas asinado por 13 reitores,
denunciando o proceso de
mercantilización, e hoxe xa son
30 universidades as que están
en folga indefinida e segura-
mente non entreguen actas.�

Liria, filósofo

xa controla a metade do profesorado’

’’A solución non é
unha materia de educación
constitucional senón que
haxa un bo ensino público”

’’A Igrexa adoutrina e fai elites
a través das taxas”

’’As carreiras que non teñan
interese empresarial están
condenadas a desaparecer”

’’O único que dá capacidade
crítica é unha boa
educación”

>>>
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lle usurpan a súa xeografía e
transfórmase na súa referencia
mítica. Resume nun accidente

persoal e mítico do personaxe
central do libro. 
EEnn  qquuee  ssee  iinnssppiirroouu??
En parte ten que ver coa histo-
ria de varios membros da miña
familia, sobre todo a parte ini-
cial, pero basicamente é pro-
duto da invención...
SSuuppóónn  uunn  ccaammbbiioo  nnaa  ssúúaa  ttrraa--
xxeeccttoorriiaa??
Os cambios veñen dados co pa-
so do tempo polas experiencias
persoais que un acumula e hai
un proceso de maduración e se-
dimentación. Pero ademais, o
estilo das historias depende un
pouco do que se queira contar.
Non é o mesmo unha historia
coral como Expediente Artieda,
que transcorre en poucos días
na Coruña, que esta, que é o se-
guimento dun único protago-
nista que se ve acompañado
doutros personaxes que cobran
desigual importancia ao longo
do libro. As novelas piden elas
mesmas a súa propia estrutura
o argumento, tipo de persona-
xes, o tempo no que están con-
tadas  e mesmo a voz narradora.
E este libro é distinto a outros.�

CULTURA.26. ANOSATERRA
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xeográfico como é o Monte
Louro que está na boca da Ría
de Muros, o territorio familiar,

Eva Estévez
Monte Louroé o título da última
novela de Luís Rei Núñez que
vén de ser distinguida co Pre-
mio ‘Blanco Amor’. Considéraa
a súa obra “máis ambiciosa”.
AA  nnoovveellaa  eessttáá  aammbbiieennttaaddaa  nnaa
ppoossttgguueerrrraa......
O libro divídese en catro partes.
A primeira transcorre en Muros
nos anos 40, unha segunda en
Barcelona nos 50, e o resto é a vi-
da do protagonista na Arxenti-
na, a onde ten que fuxir, dende
finais dos 50 até a actualidade.
TTeenn  ccoonnttiiddooss  ppoollííttiiccooss??
En certo modo si. Ese segui-
mento que se fai ao longo da
vida do protagonista serve pa-
ra trazar un friso histórico do
tempo que lle toca vivir e como
pano de fondo sae a Guerra Ci-
vil e o franquismo  e tamén a
historia convulsa da Arxentina
en Bos Aires.
ÉÉ  uunnhhaa  nnoovveellaa  ddrraammááttiiccaa??
É unha novela das de sempre.
PPoorr  qquuee  eessttee  ttííttuulloo??
Monte Louro é a paisaxe da in-
fancia do protagonista que ve
como as circunstancias da vida

Fasero
‘Cómpre
redeseñar
o consumo
de música’
M.B.
Produtor, compositor e arran-
xista, Fasero está a ultimar o seu
novo disco, que verá a luz en
maio baixo o título Tres(Zouma
Records).
CCoonn  qquuee  ssee  vvaaii  ttooppaarr  oo  ppúúbblliiccoo??
Se os anteriores eran ao redor
das composicións propias, des-
ta vez preferín temas asinados
por outros músicos e arranxos
de temas tradicionais, pero
mantendo o meu estilo de sem-
pre, enclavado na world music.
É o meu primeiro disco sen gaita
e terá menos temas cantados.
CCaaeeuu  aa  pprroodduucciióónn  ddee  ddiissccooss  eenn
ffoorrmmaattoo  ccoonnvveenncciioonnaall  ppeerroo  ccaa--
ddaa  vveezz  ssaaee  mmááiiss  mmúússiiccaa..  CCoommoo
ddiirreeccttoorr  ddee  ZZoouummaa  RReeccoorrddss,,  ccaall
éé  aa  ssúúaa  vviissiióónn??
Zouma nunca foi unha disco-
gráfica ao uso, seguiu sempre o
camiño que empezan agora a
transitar as discográficas. Con-
cibímola como unha empresa
cun concepto global, que ade-
mais de sacar discos procurara
potenciar os músicos. Cinco
anos despois de que comezase
a crise do disco, tras o fenóme-
no da piratería e o peche das
multinacionais, despréndese
que o consumo de música au-
mentou. O problema é a difu-
sión. A maioría das revistas es-
pecializadas pecharon porque
ninguén pon publicidade. Cu-
riosamente, aínda que hai máis
música que nunca é máis com-
plicado que a xente a coñeza. O
consumidor ten menos capaci-
dade de discriminación e de asi-
milación. Cómpre redeseñar o
consumo do público. As com-
pañías seguen moi perdidas.
QQuuee  nnoovviiddaaddeess  tteenn  ZZoouummaa  ppaarraa
eessttee  aannoo??
Pronto sairá o disco de pop de
Eva Carrera. Óscar Ibáñez está
gravando, ao igual que Anxo
Lorenzo. Despois do verán lan-
zarase o álbum do violinista Ri-
cardo Morente.�

Luís Rei Núñez, premio Blanco Amor

‘Monte Louro é unha referencia mítica’

A. PANARO / Arquivo ANT

Eva Estévez
A escritora viguesa An Alfaia
acaba de conseguir o XVI Pre-
mio ‘Lueiro Rey’ de novela curta
con Area Quente, unha historia
dramática ambientada nun es-
pazo desértico que escribiu ins-
pirándose nunha fotografía. 
CCaall  éé  oo  aarrgguummeennttoo??
Unha fuxida. O protagonista é
un fotógrafo que vive na cida-
de, que ten problemas persoais
e profesionais e decide escapar
cara a un lugar desértico, in-
hóspito e alí se atopa con xente
que o desconcerta.  
LLeevvoouullllee  mmooiittoo  eessccrriibbiillaa??
Escribo rápido. Maduro moito
as historias na cabeza e unha
vez que me poño non me levan
tempo. Neste caso levoume
dous ou tres meses. 
IIddeennttiiffííccaassee  bbeenn  ccoonn  ppeerrssoonnaa--
xxeess  mmaassccuulliinnooss??
Son bastante empática cos
personaxes. O sexo, o xénero e
a idade non me supoñen nin-
gún atranco. Neste caso o pro-
tagonista é un home que pode-
ría ser da miña idade, duns 45
ou 50 anos.

CCoommoo  aa  ccuuaalliiffiiccaarrííaa,,  ccoommoo  uunnhhaa
nnoovveellaa  eexxiisstteenncciiaall,,  ddrraammááttiiccaa......??
Como case todo o que escribo,
ten un corte dramático porque o
humor dáseme mal. Os temas
que me interesan case sempre
son os de personaxes cunha psi-
coloxía complexa, perdedores,

que buscan a identidade, xa se-
xan adultos, infantís ou xuvenís. 
PPoorr  qquuee  oo  ttííttuulloo  AArreeaa  QQuueennttee??
É un espazo, ao que o protago-
nista foxe, un espazo inventa-
do por min, pero pode ser cal-
quera lugar desértico que está
no meu imaxinario. 

EEssttáá  ccóómmooddaa  nnaa  nnoovveellaa  ccuurrttaa??
Necesito espazos nos que se
concentre a información. Eses
espazos nos que se conserva
esa sensación de intensidade,
tanto como lectora como co-
mo escritora, provócanme,
fanme sentir ben á hora de en-
frontarme a un texto. 
ÉÉ  ccoommoo  mmeelllloorr  eessccrriibbee??
O espazo curto responde ao tipo
de mundo que quero contar e
recrear e ao dos personaxes que
reflexo. Espazos íntimos, moi
pequenos onde non hai grandes
aventuras, senón que as aventu-
ras son interiores, emocionais.
EEnn  qquuee  ssee  iinnssppiirroouu  ppaarraa  eessccrrii--
bbiirr  AArreeaa  QQuueennttee??
Nunha fotografía que unha
amiga me regalou hai anos. É a
sombra dela mesma proxectada
cunha áncora sobre algo que
parece unha praia. E sempre
que vía esta imaxe pensaba: ‘Es-
ta foto suxíreme unha historia’ e
non acababa de saber que histo-
ria ía suxerirme... A foto leva
anos pendurada nunha parede
da miña casa e estivo durmida
até que a historia xurdiu.�

An Alfaia, premio Lueiro Rey de novela curta

‘Os espazos curtos fanme sentir ben’

PACO VILABARROS
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Redacción/ilustracións: 

Gonzalo Vilas

Unha delegación de Bule-Bule (ah, si, e do seu

suplemento para público adulto, A Nosa Terra)

tivo a honra de ser convidada a participar na Se-

mana da Prensa que a Biblioteca Caja Madrid de

Compostela organizou entre o 6 e o 11 de abril

na súa sede das Casas Reais. Cativos e cativas de

entre 4 e 10 anos estaban investigando como é

que se fabrican as noticias, cal é o proceso para

facer un xornal... 
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Unha delegación de Bule-Bule (ah, si, e do seu suple-

mento para público adulto, "A Nosa Terra") tivo a honra

de ser convidada a participar na Semana da Prensa

que a Biblioteca Caja Madrid de Compostela organi-

zou entre o 6 e o 11 de abril na súa sede das Casas Re-

ais. Cativos e cativas de entre 4 e 10 anos estaban in-

vestigando como é que se fabrican as noticias, cal é o

proceso para facer un xornal... E quixeron saber como

é un ou unha xornalista e como desenvolve o seu tra-

ballo.

E non dun medio calquera, senón da única

revista infantil galega con suplemento

para adultos... Explicámoslles alí cales

son as seccións dun periódico,

de que formas diferentes

se pode preparar a infor-

mación (noticias, entre-

vistas, reportaxes), e tamén reci-

bimos suxestións, preguntas e

parabéns, amais de certificar

que os Bolechas son un fenómeno (un dos pequenos

periodistas aseguraba “unha vez vin a Pepe Carreiro

tomando un café!” con todo o orgullo do mundo). 

Seguimos compartindo experiencias,

e logo tocounos aprender a nós: eles e

elas ensináronnos como decidiron fa-

cer o seu xornal ("Informativos Caja

Madrid"), ensináronnos un exemplar

do do ano pasado (daquela chamá-

base "Xóvenes xornalistas"), e amosá-

ronnos como o levan. Son un equipo

ben completiño e moi organizado: hai

quen fai pasatempos, hai fotógrafos e

fotógrafas, hai quen fai entrevistas, hai

grandes cronistas do deporte, incluso

detallada información de sucesos so-

bre terribles accidentes de tráfico...

(nos cochiños de choque da Ala-

meda). 

Para rematar, fixéronnos unha entre-

vista! E abofé que son grandes investi-

gadores: querían saber dende que

cousas temos enriba da nosa mesa de

traballo até se coñecemos persoal-

mente a Zapatero ou se temos fillos,

pero, sobre todo, que é o que máis nos

gusta do noso traballo. E con grava-

dora, coma profesionais! 

Marchamos de alí sabendo que hai

unha fornada de xornalistas con moito

futuro... Quen sabe? Calquera día esta-

rán canda nós redactando páxinas, sa-

cando fotos, ou perseguindo a noti-

cia!!!

Unha mociña fotoreporteira realiza o seu traballo.

Abaixo, a nosa reporteira atende o chaparrón de preguntas dos

curiosos/as xornalistas.

Os nenos estaban debidamente acreditados,

provistos duns vistosos carnets de prensa ela-

borados por eles mesmos.

Texto e fotos: Lara Rozados

Fotos: Nerea Couselo

Os xóvenes xornalistas, moi concentrados na

lectura de diversos xornais.

Os e as cativas da Biblioteca Caja Madrid elaboran o

seu propio xornal (Xóvenes Xornalistas), que venden

ao módico prezo de cero euros.
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Antonio García Teixeiro 

EEscoito a Brahms (dirixe
Bernstein,un xenio e

gran pedagogo musical)
mentres decido que nas dú-
as próximas columnas non
vou opinar. Deixarei que fa-
len outros. Ninguén mellor,
para comezar, que Agustín
Fdez. Paz, a quen atopo mer-
cando música nuns grandes
almacéns. Falamos da saú-
de, (xa se sabe, cousas da ida-
de) e tamén de literatura.
Cóntame que “nos libros es-
tá gardada a memoria afecti-
va da humanidade”. E enga-
de: “Os libros: ríos de pala-
bras que se nos ofrecen con
xenerosidade para axudar-
nos a aprender o oficio de vi-
vir, para cambiarnos a vida e
implicármonos na transfor-
mación do mundo e enten-
delo en toda a súa complexi-
dade”. Entrañable e lúcido,
coma sempre, Agustín.

Paso toda unha mañá nun
colexio de Asturias. Encon-
tros felices cos rapaces. As
paredes, cheas de traballos
escolares. Hai vida no cen-
tro, ben se nota. Entre tanto
debuxo e texto escrito, un
cartel chama a miña aten-
ción. Conmemora o Día do
Libro do ano pasado. Leo nel
unha fermosa frase do poeta
arxentino Juan Gelman: “Ler
é viaxar por un mesmo”. En-
cántame. Rosa Serdio, a cul-
pable do que ocorre nesa es-
cola, decátase do meu inte-
rese, despégao e dámo.
Grazas, amiga.

Preséntase na Libraría Ae-
nea en Compostela o meu
poemario Bolboretas no pa-
pel. Antes do acto pérdome
polos andeis e folleo libros.
Daquela, dou cunha frase es-
crita nun cartón. É de Günter
Grass: “ Non hai espectáculo
máis fermoso cá ollada dun
neno que le”. Intelixente,
non si? Como xa se acaba o
espazo, deixo outras gusto-
sas opinións para dentro de
quince días. Ata ese momen-
to podemos reflexionar, abrir
un libro e mergullarnos nas
súas páxinas.�

OPINIÓNS (I)

Ler é viaxar  
por un 
mesmo”
(Juan 

Gelman)

’’

A Monstroescola.

Autor:  Anxo Fariña

Editorial: Edicións A Nosa Terra

Para a maioría dos cativos o feito de ir
á escola, facilítalles a sociabilidade xa
que é onde manteñen, á marxe da fa-
milia, as súas primeiras relacións so-
ciais. Ademais de  adquirir dun xeito
directo a conciencia de ser un mem-
bro máis dentro dun conxunto de se-
res da mesma idade, aínda que con
diferentes referentes culturais, fami-
liares e, mesmo nalgúns casos, afecti-
vos. Disto ben saben os pequenos
protagonistas desta historia, Lidia e

Xan, pois á parte de seren irmáns, son
os únicos alumnos da escola da súa
pequena e, aparentemente, tran-
quila vila de Quintopiñeiro. Eles dous
xunto coa súa mestra Katia idearán
un plan que, grazas a unha miste-
riosa axuda, conseguirá novos, aínda
que estraños alumnos. A chegada
destes, contra todo prognóstico, vai
mellorar as relacións entre a veci-
ñanza, dando mostras de apoio e so-
lidariedade nos momentos precisos.
Ao longo dos nove capítulos en que
está estruturado o libro, Anxo Fariña
é quen de cativar a atención do pú-
blico infantil non só polo emprego

d u n h a
p r o s a
fluída, con-
ducida a
través de
expresivos
d i á l o g o s
salferidos
cunha lin-
guaxe hu-

morística, senón tamén por mesturar
dunha maneira natural e, xa que logo
verosímil, o mundo real dos adultos
co da irrealidade máxica creada pola
fantasía dos nenos.�

Alba Piñeiro

Unha escola diferente

Solucións aos
pasatempos:
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Neste barullo de letras están ocultos seis nomes de equipos

de baloncesto. A descubrilos!

Descubre

o camiño

para che-

gar aquí..

Nesta mapa de África hai unha serie

de nomes de lugares, dos que tres

deles non están nese continente.

Sabes cales son?
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próxima ao nacionalismo ga-
lego e ao esquerdismo. A asun-
ción para ingresar no PSOE veu-
lle dunha situación persoal moi
concreta, na ruptura coa UPG,
mais nunca abdicou dos seus
principios nacionalistas, de ga-
leguista de esquerdas. Aínda
queda moito por publicar,
como o poemario satírico Ca-
bronario, ou un epistolario que
botaría moita luz sobre as súas
relacións persoais e literarias.
CCoommoo  ssee  ccoonntteemmppllaabbaa  aa  ssii
mmeessmmoo  nnoo  ppaannoorraammaa  ddaa  ttrraaddii--
cciióónn  lliitteerraarriiaa  ggaalleeggaa??
Era plenamente consciente da
tradición do sistema literario.
Tivo unha fonda influencia de
Rosalía de Castro e de Curros,
bebe das fontes do Rexurdi-
mento, pero existe tamén unha
liña moi directa con parte da
modulación da poesía da tradi-
ción lírica medieval. Tamén
Novoneyra cultivou unha poe-
sía satírica moi próxima ás can-
tigas de escarnio e maldizer.
Con todo, hai que destacar a
pluralidade da súa voz. Sería
errado identificalo exclusiva-
mente como poeta socialrea-
lista e reivindicativo: tamén foi
un extraordinario poeta inti-
mista, do amor, do sentimento.
Vémolo en Onde o mundo se
chama Celanova.
FFaallaa  ttaamméénn  ddaass  xxeerraacciióónnss  nnoovvaass,,
ddee  FFeerrrríínn,,  ddee  MMaannuueell  MMaarrííaa......
Fala con moita devoción de Fe-
rrín, de Novoneyra, de Manuel
María, e amosábase moi inten-
samente identificado co ouren-
sán Manoel Luís Acuña.
Mesmo con xente moi nova,
coma Cesáreo Sánchez, Xosé
Ramón Pena, o colectivo Cravo
Fondo, tivo unha actitude que o
honrou. Líaos e espallábaos, es-
taba pendente do novo que ía
xurdindo.
PPoorr  úúllttiimmoo,,  qquuee  oouuttrrooss  pprrooxxeecc--
ttooss  eeddiittoorriiaaiiss  hhaaii  eenn  mmaarrcchhaa
aarrrreeddoorr  ddee  CCeellssoo  EEmmiilliioo??
De cara ao seu centenario (para
o 2012), pénsase nun congreso
e na publicación de varios títu-
los, sobre todo recollendo a súa
obra ensaística, xornalística e
epistolar. Esta última é moi in-
teresante: dá fe das súas filias e
fobias, e serve para resituarmos
parte do nacionalismo de pos-
guerra. Ao cabo, sempre é unha
figura que está de actualidade.�

QQuuee  ppeerrcciibbiimmooss  nnoo  lliibbrroo  ddaa  ssúúaa
eevvoolluucciióónn  ppoollííttiiccaa??
El afírmase, e de feito dá título a
un dos capítulos, como “gale-
guista de esquerdas formado no
marxismo como método de
análise”. Era unha persoa moi
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gou, a través de pequenos arti-
gos, reflexións moi claras. E ta-
mén foi moi afeccionado aos li-
bros de historia. Hai anos dei a
coñecer unha serie de artigos
publicados en Faro de Vigo,
nun libriño editado en Xerais
(Semblanzas, crónicas e artigos
de Celso Emilio Ferreiro), e
aínda queda bastante del por
publicar, sobre todo de pregue-
rra (cando escribía en Guieiro,
das Mocidades Galeguistas).

Lara Rozados
Da man do historiador e crítico
literario Ramón Nicolás, conta-
mos na colección Crónica, de
Xerais, cunha compilación de
entrevistas, organizada temati-
camente, a través da cal ache-
gármonos ao pensamento do
poeta de Celanova, no ano en
que se fan tres décadas do seu
pasamento. Conversas con
Celso Emilio Ferreiroafonda en
cuestións relacionadas coa lin-
gua, a política, a intelectuali-
dade e a cultura, ou a emigra-
ción. Falamos con Ramón Ni-
colás, biógrafo e editor do autor. 
EEnn  pprriimmeeiirroo  lluuggaarr,,  ccoommoo  ddeesseenn--
vvoollvveeuu  eessttee  ttrraabbaalllloo  ddee  ccoommppiillaa--
cciióónn??  CCoonnttoouu  eexxcclluussiivvaammeennttee
ccoonn  ffoonntteess  eessccrriittaass..
Son basicamente textos publi-
cados en revistas e xornais. Ha-
bía un libro dedicado integra-
mente a el, de conversas, de Ma-
ría Xosé Porteiro e Antonio Pe-
rozo, e unha entrevista de Víctor
F. Freixanes en Unha ducia de
galegos. Pero quixen prescindir
dese modelo. Empreguei entre-
vistas que tiña xa localizadas, e
contei cunha extensa achega da
Fundación Celso Emilio Fe-
rreiro. Fun ordenando a súa voz
a través dun criterio temático:
primeiro biografía, despois opi-
nión con respecto a literatura,
lingua, política...
QQuuee  eevvoolluucciióónn  ppeerrssooaall  ee  iiddeeoo--
llóóxxiiccaa  aattooppaammooss  nnoo  CCeellssoo
EEmmiilliioo  qquuee  rreessppoonnddee  aa  eessttaass
eennttrreevviissttaass??
Manexei sobre todo entrevis-
tas dos 60 e dos 70. Había al-
gunhas previas, pero notába-
selles certa modulación das
preguntas e mesmo certa auto-
censura. Percíbese unha evo-
lución salientábel cando volve
de Caracas, e non agocha a
acedume. El sentiuse exiliado,
o seu non foi unha migración:
a situación en Vigo era imposí-
bel de manter. Os seus proxec-
tos eran botados abaixo por
presións policiais, pinchában-
lle o teléfono... O seu foi exilio.
EEnn  qquuee  mmeeddiiddaa  aabbrriiuu  ddeebbaatteess
qquuee  sseegguueenn  vviixxeenntteess  ee  aannttiiccii--
ppoouu  oouuttrrooss  qquuee  ccuummpprrííaa  rreevvii--
ssaarr  hhooxxee??  PPeennssaannddoo  nnaa  lliinngguuaa,,
ppoorr  eexxeemmpplloo......
É un capítulo en que demostra
o seu criterio de autoridade: so-
bre o tema da lingua tiña opi-

nións moi válidas aínda hoxe.
Asume a súa importancia non
só como vehículo de comuni-
cación, senón coma ben e te-
souro fundamental. Debería ser
un capítulo de lectura obrigato-
ria para moitos...
TTeenn  uunnhhaa  ppoossiicciióónn  ccoonn  rreess--
ppeeccttoo  áá  lliinngguuaaxxee  mmooii  ppaarraalleellaa  áá
qquuee  ttiiññaa  ccoonn  rreessppeeccttoo  áá  ppooeessííaa::
sseenn  aarrccaaííssmmooss  nniinn  eexxqquuiissiitteecceess..
É un paralelismo moi evidente:
el nunca quixo que a lingua difi-
cultase a transparencia da súa
voz. A validez da súa obra radica
nesa extraordinaria transparen-
cia e no seu ritmo, o que favore-
ceu a enorme difusión a través
da música. Como docente, tiven
a experiencia de ofrecerlles a lec-
tores adolescentes unha antolo-
xía de lírica galega, e o que máis
lles chama é a obra de Celso
Emilio. Destaca tamén a validez
do que el expresa, os temas que
teñen carácter universal.
DDeeffeennddee  uunnhhaa  ppooeessííaa  ppaarraa  oo
ppoobboo,,  qquuee  ssee  ppooiiddaa  ttrraannssmmiittiirr  aa
ttrraavvééss  ddaa  mmúússiiccaa  ee  ddoouuttrraass  eexx--
pprreessiióónnss..  MMeessmmoo  ffaallaa  ddaass  ppoossii--
bbiilliiddaaddeess  ddaa  eerraa  eelleeccttrróónniiccaa..  UUnn
vviissiioonnaarriioo??
El é moi consciente da necesi-
dade de transmitir a poesía a
través doutras artes e outras for-
mas, e si, nese sentido é un vi-
sionario. É de salientar a rotun-
didade das súas respostas, a súa
sinceridade.
EEnn  ccaannttoo  áá  lliinngguuaa,,  eerraa  ccoonnssttaann--
tteemmeennttee  iinntteerrrrooggaaddoo  ppoollaa  ssúúaa
eessccoollllaa..
Si, de feito é difícil atopar entre-
vistas extra galegas que non
cuestionen por qué escribe en
galego. El desenvolveu un labor
moi paciente, nada doado se
che preguntan o mesmo 400
veces. Tiña unha posición moi
clara e defendeuna sempre con
coherencia.
DDeessccuubbrriimmooss  uunn  CCeellssoo  EEmmiilliioo
ppoouuccoo  aabboorrddaaddoo::  oo  eennssaaííssttaa,,  eenn
ccoonnccrreettoo  ccoommoo  bbiióóggrraaffoo  ddee  CCuu--
rrrrooss..
Totalmente, é unha faceta en
que cumpría afondar máis.
Amais de estudar a Curros, ten
escritos de carácter político que
darían para máis dun libro,
dende a súa posición clara-
mente arredista de preguerra
até a clandestinidade, sobre
todo en Venezuela, el foi un
pensador e ideólogo que ache-

Ramón Nicolás, biógrafo e editor do poeta

‘Celso Emilio é moi actual
pola súa transparencia e ritmo’

PACO VILABARROS

Celso Emilio Ferreiro.

’’A súa obra segue sendo
moi ben recibida hoxe
en día polos rapaces,
polos temas universais
que trata e
pola súa musicalidade”
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ñe doutro, Déixanse levar, ac-
tualización poética para o mes-
mo obxectivo.

E, agora, Santiago Lopo, en
Peaxes, ocúpase doutra desas
profesións estáticas e, a maio-
res, claustrofóbica, a de cobra-
dor de peaxes de autoestrada.
Que tamén vén definida, coma
a da caixeira, polo
contrato precarizado,
pola explotación labo-
ral (e non te queixes) á
que se ve obrigado un
mozo con prepara-
ción universitaria. E se
antes lembrabamos o
poemario manuelan-
toniano é porque no
discurso de Santiago
Lopo pode observarse
a crónica de escrita da
propia novela. Novela
que comeza coa nece-
sidade de encher os
ocos de silencio e inactividade
entre cobrar este e cobrarlle ao
seguinte. Podía escoller algun-
ha outra distracción, mais este
noso caixeiro escolleu a de dei-
xar soñar a mente desde as
poucas (e monótonas) expre-
sións pronunciadas no acto,

crítica
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Manuel Antonio escribiu o seu
De catro a catro nos vagantíos
solitarios das súas gardas, dán-
dolle un uso creativo a ese tem-
po de silencio e soidade. E, con
ser esa unha
actividade ple-
na de estatis-
mo na que só o
sangue por
dentro e o cere-
bro en plena
fervura te dife-
rencian dunha estatua, hoxe
pódense contar outras profe-
sións tamén definidas polo es-
tatismo. Alberte Momán, ho-
menaxeou unha delas en O
alento da musa (Difusora,
2007), a muller da caixa do sú-
per, esa presenza de move-
mentos precisos e uniforma-
dos, dona dun sorriso, punto
de confluencia de todas as mi-
radas e á que todos ansiamos
chegar canto antes, esa vida
que sempre nos agarda, esa
profesional explotada, mal pa-
gada, de contrato precarizado,
diante da cal pasan ducias e
ducias de persoas cada día,
persoas que a observan, que lle
adiviñan os soños e os pousos
da canseira, persoas que están
uns segundos diante dela para
que ela lles cobre as súas nece-
sidades e llelas empaquete en
coridas bolsas, a muller da cai-
xa do súper, esa persoa humil-
de disfrazada de icona impolu-
ta, esa muller ten unha vida, ou
ten unhas vidas, que é, que son,
o tema deste curioso título pre-

cadas polo nome do automó-
bil que conducen, tecen un fío
narrativo central. Mais a carón
de Ibiza, Grad Cherokee, Matiz
(masculino e feminino), Clío e
Golfiña, outros, de aparición
ocasional, complementan a
nómina. Deica que chegue o
momento en que o cobrador
da peaxe se xunte con todas
esas personaxes, nunha apote-
ose final que indica o remate
da novela-aventura, pois que
esas personaxes que vimos de
mentar, ao se actualizaren per-
den o seu status de personaxes
de ficción e pasan a ser perso-
naxes da vida real, o cal volve
imposíbel a continuidade das
anotacións. 

É a explicación que se dá,
aínda que ao noso ver, non re-
sulta convincente e o autor
perde unha boa ocasión de
comprobar até que punto eran
ficción antes e deixan de selo
agora, ou como o seu compor-
tamento (sendo entes de fic-
ción e sendo personaxes da re-
alidade) chega a afectar ao do
narrador-cobrador. 

Nesta renuncia áchanse
parte dos motivos que fan de
Peaxes unha novela curta, co-
mo vemos, mais nela tamén
está implícita outra renuncia, a
de marxinar todo acontece-
mento que teña lugar fóra da
cabina da peaxe. É dicir, en re-
alidade podíase tirar moito
máis partido da idea, mais pre-
feriuse deixala como un expe-
rimento antes que explorar os
recovecos e implicacións que
dela se podían derivar. Eis a
conclusión a que chegará o
lector, minimamente esixente,
que verá neste proxecto unha
idea simpática mais que non
transcende, nin sequera chega
a adentrarse no estudo da cre-
ación e caracterización das
personaxes aínda que si se dea
noticia desta percepción e a
súa importancia, tema, como
tivemos ocasión de compro-
bar nestas páxinas, moi dos
nosos tempos.

En canto á ausencia de índi-
ce, véxase que  estorbará sobre
todo ao lector que fragmente a
lectura, como é de agardar, vis-
to que nos convida a un

Rexina Vega

En breve volverán os agri-
mensores europeos a cali-

brar as competencias dos nosos
estudantes. Os resultados do In-
forme Pisa tornarán, con certe-
za, a ser nesgados, inexactos, in-
completos, pero, tamén de no-
vo, axudarán a dar cun perfil,
cunha imaxe do noso sistema
de valores e do seu xeito de
transmisión.  Entre os ámbitos
de sombra dos datos, salientará,
con dura teimosía –a ben segu-
ro– a deficiencia na competen-
cia lectora. E eu ficarei, coma
sempre, sorprendida ao com-
probar que as estatísticas non
reflicten a bondade de contar
con dúas culturas. Por que o fei-
to de ter dobradas materias que
se centran na análise e com-
prensión de textos non se tradu-
ce nunha vantaxe máis clara da
comunidades “históricas”? Pro-
bablemente haxa erros –graves–
de formulación dos currículos.
Con demasiada frecuencia dáse
unha mera repetición de conti-
dos gramaticais e de nocións ex-
cesivamente vagas de historia li-
teraria. Os manuais de lingua e
literatura galega e española
comparten a mesma concep-
ción do saber: historicista, de-
clamatoria, afastada dos textos.
Neste estado de cousas cumpri-
ría que reflexionásemos, que fó-
semos quen de poñer en valor o
noso legado, evitando o neuróti-
co mimetismo que sempre nos
condena. Probablemente non
teña excesivo sentido ampliar
nos libros  etapas históricas nas
que o noso relevo é cativo, ofre-
cer até a náusea panorámicas
sociolingüísticas, entefebrar a
redacción académica con as-
pectos que entran de cheo na
valoración ideolóxica. Máis tex-
tos para ler e transformar, me-
nos autores, pero olladas máis
densas e completas sobre os
grandes. Unha vía posible –e de-
sexable– para aumentar a nosa
competencia.�

AGRIMENSORES

’’

NARRATIVA.

Ollo, na cabina
da peaxe
hai un novelista
escondido

Peaxes
AAuuttoorr::  Santiago Lopo.

EEddiittaa::Xerais.

’’Máis textos para ler 
e transformar, menos

autores,
pero olladas
máis densas”

>>>

desde iso e desde aqueles deta-
lles que se van manifestando á
percepción adestrada do cai-
xeiro. Por exemplo a música. O
tipo de música que chega aos
seus oídos (ou a súa ausencia)
é un dos trazos que o caixeiro
emprega para tratar de carac-
terizar as personaxes que pa-

san diante dos seus
ollos. Música, indu-
mentaria, idade apro-
ximada dos conduto-
res, obxectos do auto-
móbil que olla desde a
súa posición, actitu-
de… poucos máis de-
talles se lle ofrecen,
mais son os suficien-
tes.
O deseño editorial, no
que non se preveu do-
talo de índice, non nos
deixa observar a estru-
tura da novela breve

que, como xa adiantamos, ten
moito de caderno de campo
no que se van anotando as ob-
servacións do cobrador, ao
longo de case dúas semanas.
Como novela breve que é, o
abano de personaxes é limita-
do. Esas personaxes, identifi-

’’Podíase tirar
moito máis
partido
da idea,
pero o autor
preferiu
deixala
como un
experimento”

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

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

Santiago Lopo.
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dado disciplinado, magnífico
tirador, home austero e sobrio,
carente dos vicios habituais
–xogo, alcol, mulleres– dos
seus compañeiros de acuarte-
lamento. Estes, de facto, consi-
deran que tanta mo-
deración e exemplari-
dade non poden ser
máis que manifesta-
cións da homosexuali-
dade de Chrisostome
e, en consecuencia,
argallan unha estrata-
xema para tentalo co-
as belezas nativas. Ao
mesmo tempo, o rei
Leopoldo anuncia un-
ha visita ao Congo pa-
ra coroar como raíña
do país a unha bailari-
na norteamericana,
impulsado polo “desexo de
conquistar o seu corazón e ou-
tras partes do seu corpo”. A via-
xe real é vista polos máximos
responsábeis do rexemento
como unha oportunidade… 

En fin, estas son soamente
unhas poucas pinceladas dun
argumento que, paulatina-
mente, vai enriquecéndose e
revirándose até converter o
conxunto nunha verdadeira
obra coral, moi próxima ao hu-
mor absurdo, na que se combi-
nan degradación sexual, vio-
lencia cómica e protagonistas

CULTURA.33.

acto lector único. Debe
terse en conta que cada capítu-
lo é fragmentario xa en si, com-
ponse de varios fragmentos
unidos por teren un protago-
nista común, o cobrador-na-
rrador que nos expón as súas
impresións. O discurso rapida-
mente prende o interese do
lector, certamente, o habitual é
que os clientes observen tanto
á caixeira de Momán como a
este cobrador, e menos que se-
xan eles os observantes. Mais
nós recomendamos a lectura
fragmentada, que dispón de
máis tempo para a reflexión
sobre o lido e axuda á familiari-
zación coas personaxes. E para
esta lectura sería ben útil o ín-
dice, máis inclusive que a longa
relación de música aludida que
pon cabo ao libro, que sería
máis doado consultar en nota a
pé de páxina.�

Xosé M. Eyré

Leopoldo II de Bélxica, como
soberano do estado “indepen-
dente” do Congo, protagoni-
zou un dos ca-
pítulos máis ab-
xectos e crueis
no desenvolve-
mento do colo-
nialismo. O
monarca dedi-
couse á explota-
ción sistemática das súas pose-
sións declarando que todas as
terras eran propiedade do Es-
tado ?é dicir, do propio rei?,
monopolizando o trafico co-
mercial e as explotacións de
caucho e de marfil e implan-
tando un dos réximes de escra-
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CONTADELIBROS.
Conto con aire clásico

A boneca e a castañeira, de Ro-
berto Aliaga e Maja Celija, é un
conto de aire clásico sobre as

aparencias e
os afectos con
final inespera-
do. Todo no li-
bro nos
conduce a un
tempo xa
pasado, desde

o tipo de debuxo á
ambientación e aos
personaxes. A tradución é de
Antón Fortes. Edita Oqo.

Galaxia para novos

A editorial Galaxia presenta
dous novos títulos pensados
para crianzas. O branco país
sen neve, de Encarna Otero

con ilus-
tracións
de Elisa
Gallego
Picard,

unha fábula so-
bre as cores e a
maxia da natu-
reza. A fada
das lapas, de

Manuel Janeiro con
ilustracións de Zita Delaco, é
unha historia mitolóxica que
narra o amor entre o fillo dun
ferreiro, Victus, e unha
divindade que xorde do lume,
Venefica.

Eduardo Galeano infantil

Eduardo Galeano presenta en
galego Historia da

resurrección
do papagaio,
traducida por
Xosé Balleste-
ros e con
ilustracións de
Antonio

Santos. O afamado escritor
uruguaio recupera un mito su-
damericano sobre o
nacemento das cores da
plumaxe desta ave singular,
cun prosa chea de poesía, pen-
sada para os primeiros
lectores. Edita Kalandraka. �

vitude máis atroces e inhuma-
nos da historia. O resultado foi
un auténtico xenocidio que
deixou dez millóns de vítimas
entre os habitantes daquel te-
rritorio. Ese foi o tétrico marco
que inspirou a varios escritores
para reflexionar sobre a natu-
reza humana –entre outros, a
Joseph Conrad, que situou
aquí a sobrecolledora O cora-
zón da escuridade– e o que eli-
xe agora Bernardo Atxaga para
a súa última novela. Mais acla-
remos dende o principio que o
impulso que move a Atxaga
non é tan sombrío como o dos
seus predecesores: o seu é un
movemento que o leva a crear
unha comedia satírica a través
dun cáustico sentido do hu-
mor que, sen renunciar á refle-
xión moral, procura unha obra
máis fresca e accesíbel. 

A trama de Sete casas en
Francia desenvólvese na beira
do río Congo, nun destaca-
mento militar cuxa misión é
organizar a extracción de cau-
cho. No interior do ambiente
cuarteleiro propio dun escena-
rio destas características, o au-
tor introduce un personaxe
que desentoa e que serve de
contraste con todos os demais.
Este é o acabado de chegar Ch-
risostome Liège, un xove oficial
da Force Publique do rei, sol-

extravagantes. Atxaga é un
gran narrador que sabe como
enlazar escenas que relacio-
nan os personaxes entre si con
desenvoltura e ateigar o relato
coa abundancia de detalles ca-

se disparatados pro-
pio desta caste de co-
media. Neste sentido,
é xusto destacar a vita-
lidade e potencia da
que fai gala na crea-
ción de caracteres, un-
ha galería de monstros
mediante os cales se
escarnece toda unha
serie de tipos e costu-
mes sinalados pola co-
rrupción, a hipocrisía,
o abuso de poder e a
podremia moral, mais
sen caer no manique-

ísmo nin no estereotipo. Son
personaxes que actúan de ma-
neira desapiadada e brutal e
que nos amosan a estarrecedo-
ra cara escura do ser humano,
pero que, ao mesmo tempo,
manteñen o seu atractivo co-
mo seres reais, contraditorios,
verosímiles.

O lector non pode deixar de
arrepiarse ante os detalles de
fondo sobre os que se debuxa
esta xocosa comedia. Por exem-
plo, cando, para combater o
aburrimento, os soldados se en-
treteñen disparando con-

Manuel Rivas presenta A desaparición da neve.O poemario tetralingüe

–galego, castelán, catalán e euskera–, editado por Alfaguara, foi presentado

polo autor o pasado martes en Madrid e o mércores en Compostela. O volu-

me inclúe un CDno que Rivas recita moitos dos 40 poemas do libro, acompa-

ñado pola música de Pulpiño de Viascón e César Morán. Continúa así a anto-

loxía que dera comezo c’O pobo da noite (1997), cunha obra que se constitúe

como “unha aposta pola diferenza” e que recorre ao acervo da ecoloxía para

falar a través dunha poesía “antitransxénica”, a prol da “biodiversidade”.�

’’Atxaga crea
unha obra
de denuncia
a través
da comedia
sen renunciar
á reflexión
moral”

Sete casas en Francia
AAuuttoorr::    Bernardo Atxaga.

TTrraadduucciióónn::  Ramón Nicolás.

EEddiittaa::Factoría K, 274 pp.

Comedia
con fondo
de denuncia

>>>

Bernardo Atxaga. GORKA SALMERÓN

>>>
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Chus Pato e Marcos S. Calveiro, propostos para os Premios da Crítica.
A sección de Crítica da Asociación de Escritores en Lingua Galega acordou

propor Hordas de escritura, de Chus Pato, e Festina lente para os Premios de

poesía e narrativa galegas, respectivamente, que a Asociación Española de

Críticos Literarios resolverá o 18 de abril en Santander. O xurado destacou de

Calveiro  a riqueza lingüística e “a capacidade de darlle vida á Compostela

dos séculos XVI e XVII”. En canto ao poemario de Chus Pato, valorou a solidez

do discurso vangardista e a “construción dunha poesía que se articula como

unha loita contra a propia linguaxe literaria”.�

Na estela de Pimentel, de
Neruda e do seu admirado Avi-
lés, os textos da autora procla-
man a cinza do pasar dos días,

as cicatrices florecidas
dos soldados de todas
as guerras e os solpo-
res do Tempo que
acaba coas estatuas.
Elexías marítimas on-
de a razón dos arga-
zos, das buguinas e as
areas litorais o son to-
do, como no arkhé de
Tales.
Hoxe dicir Ana Roma-
ní é lembrar os exce-
lentes Das últimas
mareas (1994), Arden
(1998) ou Love me

tender(2005). Ora ben, esa súa
poética, gobernada pola fonda
indagación sobre o xenérico, a
humanización dun mar do
que emerxen as libertarias e o
amor como razón vital última,
fora xa preconfigurada naquel
vivificante Palabra de Marque,
dúas décadas despois, segue
resultando unha máis que su-
xestiva lectura.�

Armando Requeixo

A estrea poética de Ana Roma-
ní predestinábaa. O seu pri-
meiro poemario, Palabra de
Mar(1987), contaba cunha no-
ta de presenta-
ción de Antón
Avilés de Tara-
mancos, un
prólogo de Pi-
lar Pallarés e
ilustracións de
Alfonso Costa.
Con compañeiros de viaxe así,
a boa fada estaba asegurada.

Pasaron máis de vinte anos
dende aqueles primeiros ver-
sos autoeditados. A poeta, que
era entón estudante en Com-
postela, só publicara ata ese
momento algúns textos en re-
vistas, así que aquel primeiro li-
bro por forza tivo que constituír
unha agradable sorpresa para
os escolleitos lectores de poesía
galega de finais dos oitenta.

Palabra de Mar compóñeno
dúas ducias de poemas mari-
ños. Literatura oceánica, pois é
o atlántico da súa Noia natal a
paisaxe protagonista destes
versos. Textos, amais, que se
incardinan nunha tradición de
escrita de muller que ten en
Rosalía a súa raíz e referente in-
discutible. De feito, o poema co
que se abre a obra, “Rosalía, tan
amiga”, é unha homenaxe ex-
plícita á autora de Follas novas.

Nas páxinas de Romaní hai
todo un mundo de íntima reve-
lación: o mar como un útero
inmenso que nos rodea, que
contempla a nosa loita contra a
soidade, a favor sempre do
amor, tentando acabar coa dis-

tra mazás que colocan so-
bre as cabezas dos nenos nati-
vos. Atxaga presenta o feito fu-
xindo dos subliñados, coa mes-
ma naturalidadecoa que viven
a situación os personaxes, dei-
xando patente o cotián salvaxis-
mo dos presuntamente civiliza-
dos. Baixo unha ironía suave e
delicada agóchase unha feroci-
dade que se dirixe ao seu obxec-
tivo sen rodeos e, así, outórgalle
á narración un regusto satírico
moi na liña de Sterne ou Swift,
aínda que o que primeiro vén á
mente son as novelas de Tom
Sharpe que ironizaban co apart-
heid sudafricano.

Este rexistro propicia, sen
dúbida, que as consideracións
éticas do lector se liberen do di-
rixismo do autor e da moralina.
O problema de Sete casas en
Francia, ao meu parecer, reside
na propia exuberancia narrativa
de Atxaga. O seu talento para
encadear historias, a súa inven-
tiva, a súa comicidade… acaban
por devorar a obra. Cara á se-
gunda metade, o libro comeza a
darlle relevo a personaxes até
entón secundarios, a introducir
outros novos cuxo papel na tra-
ma principal non resulta moi
claro, a enlealos en accións pa-
ralelas… de xeito que, se o senti-
mento que activa esta novela é o
da indignación ante a barbarie
empregada polo colonialismo
baixo a coartada do progreso ci-
vilizatorio, a enxurrada imaxi-
nativa do autor remata por facer
esquecer esta idea, obrigando o
lector a centrarse nas innume-
rábeis peripecias dos persona-
xes e transformando a obra nun
vodevil no que se percibe a ca-
rencia dun asunto dramático
que guíe a historia. 

O que temos entre mans,
daquela, é unha sátira de de-
senvolvemento axustado, bri-
llante, incisiva e non demasia-
do profunda. O relato acaba
por ser previsíbel, mais é entre-
tido e está contado con soltura
e cunha enorme eficacia narra-
tiva. Ademais, ofrece unha vi-
sión demoledora dos delirios
imperiais que guiaron a políti-
ca europea durante demasiado
tempo. Non é pouco.�

Manuel Xestoso

tancia que nos afasta do ser
querido. Unha poesía de luz
contra a tristura, que se reafir-
ma na procura da felicidade,
malia a melancolía in-
finda que destila. Ver-
sos nos que a palabra
esconxura os silencios
que se cernen sobre a
vida, onde só a vonta-
de de seguir adiante e
de dicir as coitas son
quen de anular as
sombras témeras da
derrota.

Mais non só no te-
mático foron refres-
cantes as achegas da
poeta, senón que den-
de o formal tamén se
percibe unha clara intención
anovadora. A alternancia entre
a composición breve de apenas
dúas, tres ou catro liñas versais
e o poema longo, así como a in-
clusión de poemas múltiples
ou de brindes, moldes líricos
tan pouco frecuentados na no-
sa literatura, amosan nidia-
mente ata que punto esta escri-
ta pretendía abrir novos espa-
zos para as nosas letras.

crítica

CONTADELIBROS.
Galicia hai 20 anos

Xerais publica na súa colección
de ‘Crónica’ Un país a medio
facer, de Fran Alonso, un
conxunto de 18 entrevistas pu-
blicadas hai ao redor de 20

anos nas páxi-
nas do Diario
16 de Galiciae
máis cinco
perfís de artis-
tas que viron a
luz no
suplemento

“Luces”, sobre cultura galega,
de El País. Reflexión sobre o ca-
miño andado no labor cultural.

O Ano Piñeiro

Ramón Piñeiro é o persoeiro
ao que se lle adica o Día das Le-
tras 2009 e comezan a aparecer
nas librarías traballos que

recordan o seu
labor. Galaxia
publica

Filosofía da
saudade, da
autoría do
propio Piñei-
ro, conxunto
dos ensaios
que o

lancarense fixo sobre a sauda-
de. Vida e obra de Ramón
Piñeiro, de Beatriz García Tur-
nes, percorre os momentos
clave da súa biografía.

Enciclopedia dos barcos

As embarcacións tradicionais.
Do Arco Ártabro a Ribadeo,de
Bernardo Máiz e Henrique Frei-
re, é un compendio
enciclopédico sobre os modelos
e tipos de embarcacións que se

empregaron
durante
séculos no arco
norte-nordeste
do Atlántico
galego. Así

coñecemos as chalanas, os
botes, as lanchas, as traiñeiras,
as bucetas... Tamén o xeito no
que se construían e os núcleos
máis activos de carpentaría de
ribeira. Edita Embora. �

’’Na estela
de Pimentel,
de Neruda
e de Avilés,
os textos
proclaman
a cinza
do pasar
dos días”

LIBROSDEFONDO.

Os versos
mariños
de Ana Romaní

Palabra de mar
AAuuttoorraa::  Ana Romaní.

EEddiittaa::Edición propia, 1987.

>>>

Ana Romaní.

Marcos Calveiro.

32-37 critica.qxd  15/4/09  22:01  Página 4



CULTURA.35.

Hai series de televisión que
parecen ir en contra do pro-
pio medio. A pantalla pensa-
da para a difusión masiva de
cando en vez recolle formatos
cun claro enfoque minorita-
rio, alleo aos cálculos estraté-
xicos de sumar públicos sexa
como sexa.

“Breaking bad” (Descubrín-
dose malo, poderiamos tradu-
cir) é unha serie que ou entra
mansiña polas enxivas ou non
se atura de ningún xeito. A his-
toria ten comedia: un profesor
de Química tan apurado de
cartos que se pluriemprega co-
mo dependente dun túnel de
lavado convértese en narcotra-
ficante novato tras detectarlle
un cancro de pulmón.

Pero ten moito drama ta-
mén. O fillo do protagonista
paede parálise cerebral (o actor
que interpreta o mozo sofre
esa doenza), a súa muller ab-
sórbeo completamente e os
seus alumnos óllano con cara
de noxo cando explica as reac-
cións do hidróxeno ao se mes-
turar co paladio.

Tres cousas chaman a
atención nesta serie, creada
polo guionista dos considera-
dos 30 mellores capítulos de
“Expediente X”, Vince Gilli-
gan. A primeira, a naturalida-
de dos disparatados argu-
mentos. Todo é absurdo pero
posíbel, cunha coherencia
que tomaran calesquera ver-
sións do “CSI”. Ao xeito >>>

ANOSATERRA
16-22 DE ABRIL DE 2009

Fotobiografía sonora de Avilés de Taramancos.Ouvirmos publica esta

obra que se achega a unha das voces líricas máis destacadas da literatura ga-

lega, a través de máis de cen fotografías do álbum familiar, reproducións das

máis importantes portadas das obras, ilustracións e poemas recitados e musi-

cados. O seu fillo, Luís Avilés Baquero, foi o encargado de introducir a selec-

ción de fotografías comentadas por Martín Veiga. Acompañan esta escolma

dous CDs, un deles, analizado por Ana Romaní, que recolle a voz do autor reci-

tando os seus textos. O outro ofrece unha escolma dos poemas de Avilés de

Taramancos musicados por Rodrigo Romaní.�

TELEVISIÓN.

Unha vida
tan triste
que dá a risa

Breaking bad
CCrreeaaddoorr::  Vince Gilligan.

EElleennccoo::Bryan Cranston, aaron Paul, An-

na Gunn, R.J. Mitte, Dean Norris.

CCaannllee  Paramount Comedy (de pago),

mércores as 22h20. EE UU, 2008.

Fotograma de Breaking bad.

32-37 critica.qxd  15/4/09  22:01  Página 5



CULTURA.36. ANOSATERRA
16-22 DE ABRIL DE 2009

crítica

Homer Simpson, que ve como
o seu mundo se afunde, os
seus fillos quéreno meter nun
asilo, o seu barrio estase a en-
cher de orientais, e o presente é
un mundo hostil, so o seu

norteamericana. “Breaking
bad” está ambientada en Albu-
querque, Novo México. Imaxi-
nan unha serie española cuxos
escenarios estean fóra de Ma-
drid? Só hai unha: “Doutor Ma-
teo” (Antena 3). Os estadouni-
denses non precisan ver conti-
nuamente Nova York para re-
forzar a súa identidade. É por
iso que coñecemos cidades co-
mo Cincinatti ou Scranton gra-
zas á tele.�

C. Lorenzo

bad” non poderá igno-
rar nunca máis unha
máscara antigás, sím-
bolo da serie.
De fondo da trama, ve-
mos un panorama que
abafa. Un culto profe-
sor que debe vender
ambientadores para
poder vivir, unha mo-
cidade que en todo o
Medio Oeste, desde
México até Indiana, ri-
lla no “cristal”, unha
droga barata, rura-
lurbana e moi da-
niña.
É admirábel a

ausencia de centra-
lismo da televisión

de Fargo, dos
Coen, a torpeza con-
vértese en humor ne-
gro deixando un ras-
tro no padal de traxe-
dia cotiá.

É moi interesante
comprobar como na
televisión se pode tra-
tar o silencio e a “in-
terpretación non ver-
bal” a grande altura.
Non estraña que o
protagonista, Bryan
Cranston –famoso en
Galiza por ser o pai de
“Malcolm in the
middle”– gañase o
emmy. É pura contención; é o
espectador o que ten que mer-
gullarse nos seus ollos para en-
tender por que decide espre-
mer as súas derradeiras sema-
nas de vida fabricando metan-
fetamina con tal de que á súa
familia lle quede unha boa
morea de dólares.

Por último, destaca a capa-
cidade do guión para crear per-
sonaxes complexos pero asimi-
lábeis rapidamente polo es-
pectador. O descerebrado
Pinkman (interpretado por Aa-
ron Paul), o socio traficante do
protagonista, ten un cento de
matices e Hank Schroeder, o
axente de aduanas antidroga
cuñado do profesor precisa de
varias olladas para capturalo
por completo. E ao lado diso,
quenquera que vexa “Breaking

Ás veces, as perlas cinemato-
gráficas agáchanse nos re-
cunchos, sen grandes alardes
nin propagandas. Un gran di-
rector como é Clint Eastwood
acaba de deixarnos esta, cua-
lificada de “obra menor”, e
que para min é unha das me-
llores películas da temporada.
Unha historia simple, sen re-
tóricas, un conto ou novela
breve, que garda dentro au-
téntica dinamita. 

Por partes: a historia dun
vello combatente laureado en
Corea, viúvo, fungón e un pun-
to asocial, a encarnación de

Estréase a nova coprodución do
CDG,Eco.O espectáculo, a cargo de

Iván Marcos en coprodución co Cen-

tro Dramático Galego, estará esta fin

de semana no Salón Teatro de San-

tiago (venres 17 ás 21h, sábado 18 ás

20h30 e domingo 19 ás 18h). Esta

proposta para un único actor investi-

ga o momento en que unha figura,

un son, un ente, se libera da superfi-

cie e acada a propia independencia.

O espectáculo mestura imaxe, son e

movemento en combinación co uso

das diferentes tecnoloxías dixitais.�

’’É moi
interesante
comprobar
como na
televisión se
pode tratar o
silencio e a
‘interpreta-
ción non
verbal’ a
grande
altura””

Dous fotogramas de Gran Torino.

CINEMA.

Harry
o xubilado,
non ten
a Magnum 44

Gran Torino
DDiirreeccttoorr::  Clint Eastwood.

GGuuiióónn::  Nick Schenk.

MMúússiiccaa::  Alberto Iglesias.

EElleennccoo:: Clint Eastwood, Bee Vang, Ah-

ney Her, Christopher Carley.

Bryan Cranston
en Breaking bad.

>>>

>>>
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caba a súa Magnum 44 e partí-
alle os miolos a un asasino en
serie; agora, en tempos violen-
tos, o heroe de Corea enfrón-
tase ás bandas armadas a man
limpa, para defensa dos seus
veciños e da comunidade pa-
cífica. 

Aquel Harry cínico, marxi-
nal, heterodoxo, violento, con-

vértese nun xubilado duro, pe-
ro non o tópico de corazón
sensíbel; o heroe é duro por
dentro e por fóra, e cando se
achega á relixión faino como
un requisito burocrático, con-
fesa catro parvadas co cura, pe-

ro con quen
se confesa
realmente é
cun rapaz a
quen quer
guiar pola vi-
da, en recor-
do daqueles
que matou
nunha gue-
rra perdida
no tempo. 
O protago-
nista é un
home con
cabeza e coa

lóxica dos vellos tempos, e o
achegamento aos veciños
asiáticos, cerimoniosos e pe-
sados, é o achegamento ao
mundo dos “outros”, bastan
catro miradas para entender
que o mundo occidental con-
sumista manda aos vellos pa-
ra residencias, mentres que o
oriental tradicional mantén a
avoa na casa, na familia; e esa
escena chea de miradas de
porche a porche dinos máis
que un tratado sociolóxico. 

Xa digo, ás veces, estas
“obras menores” son as que
nos devolven a un cine de pe-
dra, sólido e ben feito, o cine
no máis puro estilo clásico,
que o mestre Eastwood sabe
aproveitar para presentarnos
aqueles vellos personaxes que
saben que o mundo cambiou,
que os inmigrantes son a nova
raza que poboa as nosas rúas e
que, realmente, sempre fo-
mos emigrantes nalgún sitio.
Eastwood redime así a violen-
cia dos tempos pasados e con-
vértea en cine de primeira.

PROPOSTA: Buscar a can-
ción “Gran Torino” que se es-
coita nos créditos do final, un-
ha pequena peza composta
polo fillo de Eastwood, Kyle,
autor da banda sonora, na que
cantan Clint e Jamie Cullum. E
rever “A morte tiña un prezo” e
“Harry o Sucio”.�

J.A. Xesteira

Ford Gran Torino, inmacula-
do, que el montou na cadea da
factoría, queda como resto dun
pasado que tampouco tivo
grandes cousas. E nesas, co-
meza a relacionarse coa familia
do lado, uns asiáticos da etnia
hmong, das montañas de Laos
e Cambodia, e comezan os
problemas e a violencia, e as
estruturas sociais van creban-
do, ao mesmo tempo que a sa-
úde do vello vaino levando ca-
ra a un cancro anunciado. 

Con eses poucos condi-
mentos e a man dun mestre
como Eastwood, constrúese a
película máis progresista des-
te momento, no que o racis-
mo, a relixión, os prexuízos
sociais, a soidade dos vellos, a
violencia americana de culto
ás armas, a necesidade dun
mínimo orden moral e social
como ferro ardendo para non
desaparecer… Todo iso e
máis (a película é un manan-
cial de detalles para estudo)

manexa Eastwood con escri-
tura de clásico. 

E iso faino aquel que fora o
pistoleiro do poncho ou Harry
Callahan “O Sucio”, o paradig-
ma do home das pistolas co-
mo alternativa moral a unha
xustiza inexistente. Aquí é un
heroe a contrapelo; nos tem-
pos de “paz e amor” Harry sa-

Xabier López López

M ircea Eliade ficou a me-
dias: Cantas veces se

debe repetir o rito para que es-
te se converta en tradición?
Unha xeración? Dúas? Na mi-
ña vila non houbo xamais de-
masiada querenza pola Sema-
na Santa, non sendo nos de
sempre, os que se apertan bai-
xo as bóvedas de San Domin-
gos nas funcións votivas a San
Roque, alá polo 16 de agosto.
Con todo, haberá seis ou sete
anos que un coñecido conce-
lleiro socialista, sancristán na
infancia, e case que estou cer-
to que calculando o déficit tu-
rístico por non contarmos
cuns pasos coma os de Ferrol,
decidiu darlle un bo impulso á
cousa, mesmo desempoando
documentos sobre vedrañas
confrarías desaparecidas, e lo-
go de falar cos de sempre, pór
a andar, con profusión de
anuncios e carteis, unha Se-
mana Santa con todas as bei-
zóns. Ao primeiro non o tivo
doado. Os de sempre non
chegaban sequera para os tro-
nos, e nas primeiras edicións
houbo quen viu, baixo os ca-
puchos dos costeleiros, varios
membros de Protección Civil
e outros traballadores munici-
pais, medio convencidos, tal-
vez, polos petiscos de fin de
festa pagos polo Concello. A
cousa foi –tempus fugit– que a
unha Semana Santa sucedeu-
na outra, e que por razóns de
aritmética electoral entraron a
mandar os amigos dos de
sempre. Triplicáronse daque-
la as mantillas españolas.
Contratáronse as artes dunha
cantaora de saetas. O balcón
consistorial inzouse de cres-
póns. A corporación enteiriña
–agás os dous concelleiros do
Bloque– botouse alegremente
a desfilar tras o párroco e os
pasos. Cando a un destes disi-
dentes se lle deu por pregun-
tar –aconfesional, entendeulle
alguén–, a resposta, madía le-
va, xa estaba dada:“Tradición,
querido”.“Tradición”.�

TRADICIÓN’’

Triplicáronse daquela
as mantillas españolas.
Contratáronse as artes
dunha cantaora
de saetas”

’’

’’Ás veces,
estas obras
menores
son as que
nos devolven
a un cine
de pedra,
sólido
e ben feito”

Morre o cineasta Eloi Lozano.O pasado 14 de abril o cine galego perdía o

director e realizador Eloi Lozano, autor da primeira curtametraxe galega, Re-

greso a Tagen Ata (1975) e director da longametraxe Belas durmintes,a adap-

tación cinematográfica da novela do xaponés Yasunari Kawabata. Lozano foi

tamén un dos fundadores do Festival de Cine de Ourense e quen recompuxo

O carro e o home,unha das fitas fundamentais da filmografía galega, realizada

por Xaquín Lourenzo. O cineasta desenvolveu ao longo da vida unha desta-

cada actividade tamén como artista plástico, fotógrafo e publicista.�

. ANTHONY MICHAEL RIVETTI

ANTHONY MICHAEL RIVETTI
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destacado. Así o seu séquito fú-
nebre foi acompañado polas
notas do actual grupo de gaitas
e baile local, e no intre da súa in-
humación, antigos alumnos e
amigos tocaron con emoción o
himno galego como despedida
do inesquecíbel gaiteiro e ami-
go que nos deixaba despois de
toda unha longa e fértil vida en-
tregada á música da súa terra.�

Marcos Seixo
O pasado 1 de abril falecía na
súa casa da Patela (Cuntis) aos
91 anos de idade o que fora o
máis popular gaiteiro e artesán
de instrumentos tradicionais
do seu concello. Trátase de Xo-
sé Raído, máis coñecido como
O Patelas, unha persoa que era
sobradamente coñecida e que-
rida non só no seu Cuntis natal
senón en todo o ámbito dos
gaiteiros do noso país. Foi fun-
dador de varios grupos de mú-
sica tradicional, que ameniza-
ban as ruadas das aldeas do
seu concello. Estivo durante
anos en Ponferrada traballan-
do no taller de carpintaría de
ENDESA, un tempo en que
chegou a formar na cidade leo-
nesa até cinco grupos de gaitas.
Cando a empresa comezou
coa liña que ía das Pontes de
García Rodríguez a Ponferrada
abriu unha axencia en Lugo,
onde se instalou o gaiteiro. Na
cidade das murallas estreitaría
entón a boa amizade que o
unía aos membros dunha das
máis emblemáticas forma-
cións galegas de música tradi-
cional do momento, Os Mon-
tes, que contaba entre os seus
integrantes con Antón Corral.
E precisamente Patelas, en-
gaiolado pola habilidade inna-
ta de Antón no manexo do tor-
no e as gubias, sería o que o
animou máis teimosamente
para que se dedicara profesio-
nalmente á construción de ins-
trumentos, facilitándolle o seu
primeiro torno. 

De regreso á terra fundou o
grupo de música e baile tradi-
cional de Cuntis, que acadaría
grande prestixio nas súas ac-
tuacións por toda Galiza. O tra-
ballo desinteresado do Patelas
durante anos non caíu en bal-
dío. Ademais de que Cuntis
contou cun magnífico grupo
tradicional, moitos dos seus
membros formaron parte pos-
teriormente de distintas for-
macións (algúns aínda hoxe): a
banda de música de Cuntis, a
da Estrada, grupos folk, grupos
e bandas de gaitas (algunhas
incluso de centros galegos no
estranxeiro, sobre todo en Suí-
za)... Ademais disto outra das
maiores achegas que fixo á
música tradicional galega foi a
recuperación do charrasco, un
instrumento de percusión moi
usado antano en Cuntis pola

época de Antroido e Reis, e que
estaba esquecido. Patelas re-
construíuno a partir dun vello
enxeño de madeira topado hai
perto de corenta anos nunha
corte da casa de Camilo Núñez
(en Cardecide-Cuntis). Hoxe é
un instrumento que foi incor-
porado por distintas agrupa-
cións galegas. 

Como non podía ser
doutro xeito e tal como
el o tiña demandado,
no seu funeral as gai-
tas tiveron un papel

Fina O Patelas,
un gaiteiro popular

Xosé Lois García

Amílcar Cabral naceu en Bafatá (Guiné-Bissau), en
1924, e foi asasinado pola PIDE en Conacri, en 1973.

Fundador do Partido Africano da Independência de Gui-
ne-Bissau e Cabo Verde (PAIGC). Considérase o fundador
destes dous Estados  africanos. Cabral foi o ideólogo do
nacionalismo africano e o propulsor anticolonial dos cin-
co países africanos baixo dominación portuguesa. A súa
análise nunca ficou restrinxida a un canon determinado
ou a conceptos únicos no contexto nacionalista, na loita
de clases e no papel que xogou nestes países a pequena
burguesía fronte ao fundamentalismo neocolonial. O seu
nacionalismo susténtase no proceso histórico particulari-
zado en cada contexto sen alterar ou manipular as diver-
sas frecuencias, tanto no estudo de cada espazo nacional
como nos obxectivos que merecen ser tratados en cada
unha das colonias en vías de liberación nacional.

No ámbito das teorizacións nacionalistas, Cabral de-
mostrou ser un dos precursores dun modelo de organiza-

ción cuxa loita fundaméntase
en determinadas accións e ac-
titudes, aplicadas dun modo
particular aos diversos contex-
tos africanos e non dun xeito
estático e igualitario. As condi-
cións de cada xeografía africa-
na foi vista por Cabral dunha
maneira dinámica e aplicando
a cada necesidade un proxecto
diferente. Nesta teorización
deslexitimou o sistema colo-
nial e a metodoloxía da imita-
ción de modelos nacionalistas
e revolucionarios que tenta-
ban outros símiles, conside-
rando que os contextos histó-
ricos e os procesos de análise
son diversos co fin de comba-
ter o sistema de opresión.
O problema nacional, na loita
de liberación nacional de Gui-
né-Bissau e Cabo Verde, re-

presentou para Cabral comprender os principios dialécti-
cos do proceso de descolonización e a formación dunha
serie de condutos sobre a identidade nacional que permi-
tise acceder á autodeterminación nacional. Nos seus es-
critos temos materia suficiente para comprender que o
principio de autodeterminación ten en Cabral unha parti-
cularidade orientadora, que permite a posibilidade dos
movementos anticoloniais percibiren que o nacionalismo
debe ser o motor fundamental na liquidación total da
opresión dunha nación por outra.

O nacionalismo revolucionario era, para Cabral, o mo-
tor indispensábel de cambio, capaz de normalizar varias
expresións verificadas no internacionalismo proletario.
Pois, neste apartado, Cabral non tiña confusión entre o
nacionalismo e o internacionalismo. O seu proxecto na-
cionalista non excluía o papel que podía desempeñar o
proletariado e a pequena burguesía autóctona. Para el, o
problema nacional dentro da loita de clases representaba
a percepción dos principios dialécticos do proceso de des-
colonización desde unha obxectividade nacionalista. �

O NACIONALISMO
DE AMÍLCAR CABRAL

’’ ECOS LUSÓFONOS

’’As maiores achegas que fixo
á música tradicional galega
foi a recuperación
do charrasco, un
instrumento de percusión
moi usado antano”

? UERE SABER MÁIS?
www.blogoteca.com/cuntis/in-
dex.php?cod=38205
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Manuel Xestoso
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Acaba de saír do prelo Pequeno
panteón portátil(Laiovento), un
libro no que Alain Badiou, un
dos grandes filósofos do noso
tempo, rende homenaxe a un
grupo de pensadores que coin-
cidiron en París na década de
1960 e entre os que se atopan
Jacques Lacan, Jean-Paul Sartre,
Jean Hyppolite, Louis Althusser,
Jean-Françoiz Lyotard, Gilles
Deleuze, Michel Foucault, Jac-
ques Derrida, Gilles Châtelet…
Francisco Sampedro, tamén fi-
lósofo e amigo de Badiou, é o
tradutor deste volume.
PPooddee  iinntteerrpprreettaarrssee  eessttaa  hhoommee--
nnaaxxee  ddee  BBaaddiioouu  aaooss  sseeuuss  mmeess--
ttrreess  ccoommaa  uunn  rreettoorrnnoo  aaoo  ““ppeenn--
ssaammeennttoo  ddoo  6688””??
Este é un libro que aparece en
Francia no ano 2008 e que, efec-
tivamente, pode situarse no
contexto das celebracións do
corenta aniversario do maio
francés xa que todos os pensa-
dores dos que se fala coincidiron
en París na década de 1960 e to-
dos xogaron algún papel, por
activa ou por pasiva, naqueles
acontecementos. A propia se-
lección dos autores –aínda sen-
do tan dispares– apunta nesa di-
rección. Trátase dun libro moi
heteroxéneo, no que respecta á
relevancia dos autores escolli-
dos e á intención de cada un dos
textos (hainos de circunstan-
cias, escritos co gallo da morte
dalgún destes persoeiros, a ca-
rón de estudos máis elaborados
sobre a obra dalgún deles).
Mais, sobre todo, é unha home-
naxe á filosofía entendida como
pensamento crítico contra o
presente, a un concepto da filo-
sofía que entende –como Pla-
tón– que a intervención sobre a
realidade forma parte das tare-
fas do filósofo, que nin a ética
nin a política lle son alleas.
AA  ffaavvoorr  dduunnhhaa  iiddeeaa  ddaa  ffiilloossooffííaa
iimmpplliiccaaddaa  ppoolliittiiccaammeennttee  ccooaa  rree--
aalliiddaaddee……
Si. Unha das grandes críticas de
Badiou contra certa filosofía ac-
tual é que se confunde coa esté-
tica e que, daquela, perde a súa
vocación de universalidade, de
pensamento forte, como el
mesmo di. Ademais, existe unha
reacción contra o rebaixamento
do termo filosofíados chama-

dos “novos filósofos” (Bernard-
Henri Lévy, André Glucks-
mann…), que chegaron a pro-
pagar a especie de que chegara
“a fin da filosofía”, o que supón
unha vocación de consenso que
se aparta dos obxectivos do pen-
samento filosófico, que, por de-
finición, debe ser crítico coa rea-
lidade que analiza. Se analiza-
mos a historia do pensamento,
vemos que os que permanecen
son aqueles que se comprome-
teron, dun xeito ou doutro, coa
realidade que os circundaba. O
resto é un intento de levar a filo-
sofía ao espazo mediático que
nin é novo nin é filosófico. 
AA  iimmppoorrttaanncciiaa  qquuee  llllee  ddáá  BBaaddiioouu
áá  tteeoorrííaa  lléévvaaoo  aa  ddeeccllaarraarr  qquuee  ccaall--

qquueerraa  eerrrroo  ddaa  pprrááccttiiccaa  ppoollííttiiccaa  éé,,
nnoo  ffoonnddoo,,  uunn  eerrrroo  ddoo  ppeennssaa--
mmeennttoo  qquuee  aa  ssoossttéénn..
Segundo Badiou, unha das con-
dicións da filosofía é a política.
Sen teoría non pode existir a
práctica. Nese sentido, el mes-
mo predica tamén co exemplo e
utiliza o seu corpo teórico para
sustentar un activismo político
militante nunha organización
concreta e que ten unha visión
moi clara de como hai que ac-
tuar no seo da sociedade. A fun-
ción do filósofo, para el, é recor-
dar que a práctica política non
se reduce á táctica do día a día,
que debe estar fundada en con-
viccións fundamentadas.
NNeessee  sseennttiiddoo,,  nnoonn  eexxiissttee  uunnhhaa
bbrreecchhaa  eennttrree  qquueenn  ccrreeaann  aa  tteeoorrííaa
ee  ooss  ppaarrttiiddooss  qquuee  ddeebbeenn  ccoonnvveerr--
tteerr  eessaa  tteeoorrííaa  eenn  pprraaxxee  ppoollííttiiccaa??
Si, a partir de finais dos anos se-
tenta hai unha ruptura entre a
teoría política e a práctica dos
partidos de esquerda. Non é que
exista contradición entre elas,
pero van por camiños diferen-
tes. Isto, a miúdo, dexenerou
nunha perda de referentes ideo-
lóxicos que fixo particularmente
difícil o deseño de estratexias e,
en xeral, o traballo político. Eu
persoalmente penso, con Ba-
diou, que é imprescindíbel re-

cuperar a unidade do pensa-
mento sobre a práctica política e
a práctica mesma. E coido que
imos vivir ese momento: a reali-
dade está desenmascarando o
discurso liberal que imperou
durante os últimos anos e iso
creará á necesidade de guías te-
óricas que nos axuden a ler esa
quebra e a reaccionar ante ela.
EE  qquuee  ppooddee  aappoorrttaarr  aa  lleeccttuurraa
ddeessttee  lliibbrroo  nneessaa  ttaarreeffaa??
Para empezar, pode aclarar
moitas cousas sobre toda unha
xeración de filósofos cuxo pen-
samento aínda non foi ben asi-
milado pola sociedade. A filoso-
fía non é unha cuestión de mo-
das, pero o sistema propicia que
sexa entendido así: hoxe parece
un pouco fóra de lugar discutir
sobre a psicanálise lacaniana ou
sobre Foucault. Non embargan-
te, os autores perduran porque a
súa obra segue explicándonos
cousas do mundo que nos arro-
dea. Como dicía Sartre a respec-
to de Marx “hai que ser marxis-
tas porque as condicións que
xeraron o seu pensamento aín-
da non están superadas”. Ben,
pois eu penso que as condicións
que deron lugar ao discurso des-
tes autores –Derrida, Deleuze,
Lacan, o propio Sartre…– aínda
non foron superadas, aínda po-

den esclarecer aspectos da nosa
vida. Son pensadores dos que se
falou moito nos medios pero
que, en realidade, son uns gran-
des descoñecidos. Un exemplo
moi claro que calquera enten-
derá é o de Lyotard, un autor
que quedou falsamente etique-
tado como abandeirado da
postmodernidade, cando o que
fixo foi describila en termos bas-
tantes críticos.  Por outra banda,
este libro fai parte das obras
máis divulgativas de Badiou, das
máis comprensíbeis para as
persoas que non posúen unha
formación filosófica específica.
E daquela, pode ser unha panca
formidábel para iniciarse no
pensamento destes autores e
mesmo para comprender me-
llor a historia cultural do século.
SSoorrpprreennddee  aa  xxeenneerroossiiddaaddee  ccooaa
qquuee  ttrraattaa  BBaaddiioouu  aa  ffiigguurraass  ccooaass
qquuee  eenn  vviiddaa  mmaannttiivvoo  ppoolléémmiiccaass,,
eenn  ooccaassiióónnss,,  mmooii  aaggrreess..  
Hai unha grande xenerosidade
e unha gran honestidade inte-
lectual neste libro. Badiou fai es-
tes retratos dende un escrupu-
loso respecto aos principios
destes filósofos. Non cae nesa
indecencia, tan habitual na ac-
tualidade, de manipular o pen-
samento dun morto para soster
as posturas propias.�

Francisco Sampedro, tradutor do filósofo Alain Badiou

‘Hai que recuperar a unidade
do pensamento coa práctica política’

’’Os filósofos que pasan
á historia son os críticos”

’’Lyotard quedou etiquetado
como abandeirado da
postmodernidade, cando
o que fixo foi describila en
termos bastantes críticos”
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Xavier Castro
Autor de Hª da vida cotiá na Galicia
contemporánea (NigraTrea),
e A rosa do viño, de próxima
aparición en Galaxia.

NNas antigas tendas, e
tamén nas tabernas
rurais nas que había
á venda un pouco de

todo, a compravenda facíase
consonte a unhas regras e un
xeito peculiares. Cobrábase ao
contado pero tamén se admitía
o fiado, previa anotación a lapis
(bolígrafos ninguén tiña entón)
nunha libreta. Dábanse casos
nos que só o tendeiro tiña a li-
breta. Mais tamén se practicaba
o sistema de doble libreta: o ten-
deiro tiña unha e a clienta outra,
que servía de contraste, pois
non eran poucas as mulleres
que, quizais por escarmentadas
(dos escarmentados nacen os
avisados, dicía un refrán), des-
confiaban da honradez dos ten-
deiros e sospeitaban que anota-
ban de máis. Atíñanse a fórmula
que se recomendaba practicar
verbo dos antigos contables que
levaban a cabo asentos nos li-
bros, e os correspondentes ar-
queos: “Hay que vigilar con es-
mero al señor del lapicero”.

Pero tamén se daba o caso
contrario. As malas pagadoras
facían chanchullo ou “chafulla-
da” na casa, borrando cunha
goma algunhas das débedas, e
ao estar escritas a lapis non se
notaba, de xeito que logo non
coincidía coas anotacións da
tendeira (ou taberneira). Por
certo que os homes que queda-
ban a deber chiquitas na taber-
na non adoitaban preocuparse
de levar libreta de contraste. Po-
lo xeral, gastaban con maior
despreocupación que as mulle-
res. E mesmo facían chanzas co
tendeiro, dicíndolle: Apúntas-
mo na tina de auga. Diante do
cal, o outro retrucaba: Si, ou se
che parece na barra de xeo.

Con iste sistema, para a xente
humilde, que era a maioría, pa-
gar todo por xunto, cando che-
gaba á hora resultaba un peno-
so esforzo. Non eran poucas as
mulleres que non acababan de
reunir os cartos para poder sa-
tisfacer a débeda. E, natural-
mente, eran morosas. Unha pa-
nadeira escoitoulle dicir a súa

avoa que: “O que come fiado ca-
ga mazarocas”. As mazarocas
son volutas de lá de certo tama-
ño. Quérese significar co dito

que o que se apunta ao fiado ten
que pagar ao final con moito es-
forzo todo xunto, unha impor-
tante cantidade de diñeiro, ár-

dua de cagar ou despachar.
A acreedora tiña moitas ve-

ces que recordarlle á clienta a
súa débeda, instándoa a pagar.

Cando a débeda medraba de
máis chegaba mesmo a amea-
zar con cortarlle a subministra-
ción. ¿E que facía cando sabía
de certo que a debedora pasa-
ba por apuros económicos e
non había expectativas de que
mellorase a situación? A avoa
da informante cando ollaba
que unha clienta non acababa
de pagar a débeda trataba de
que lle fose a traballar a xornal
nas súas leiras, para ila descon-
tando. Pero había algunha re-
calcitrante que non se prestaba
a este xeito de pago en servizos.
E nunca pagou. En termos xe-
rais, o sistema de fiado ía fun-
cionando cos seus máis e os
seus menos; as mulleres adap-
tábanse ao presuposto que ti-
ñan e ían pagando aos poucos,
cando tiñan posibles. Había
poucas chafulleiras ou desver-
gonzadas que non pagaban.

Á RUÍNA POR IMPAGOS.Pero tamén
se teñen dado casos de locais
que foron á ruína e tiveron

MA A INE.40.ZG

Comprar ao fiado ou os segredos da
A VIDA Á VELLA USANZA

>>>

Tenda en Lugo capital polo ano 1998. XAN CARBALLA

O costume foi a menos, até
convertirse nun fenómeno
residual. As pequenas tendas
de barrio, aínda no ano 2000,
seguen a fiarlle aos clientes. E
atopan nisto en parte a súa
supervivencia. As mulleres
que van ordinariamente os
supermercados que cobran
en cash ou con tarxeta, ao
chegaren os últimos dez días
do mes, cando teñen moi
mingoado o seu presuposto,
recorren daquela ás tendas
para que lles fien. “Vivimos
de los últimos diez días del
mes”, dicía unha tendeira.

Os tendeiros fixeron cam-
paña militante contra o siste-
ma de fiado. No céntrico bar
Victoria, na vila de Teulada

(Alicante) aínda tiven ocasión
de ler no ano 2001 un cartel
escrito burdamente a mán,
probablemente polo propie-
tario para atallar drasticamen-
te a práctica do fiado que al-
gúns clientes debían teimar
en perpetuar, que rezaba o se-
guinte: “Este bar tiene un con-
venio con los bancos. Ellos no
sirven cubatas y yo no hago
préstamos”. Outros locais
amosan nun recadro un eslo-

gan que reviste a fómula dun
impecable siloxismo escolás-
tico: “Si por fiar / tengo ami-
gos / y los pierdo / por cobrar,
/ para evitar enemigos, / lo
mejor es no fiar”. Aínda nos
nosos días campa en bares e
tabernas un cartel chantado
na parede coa declarada pre-
tensión de disciplinar á clien-
tela: “Se bebes para esquecer /
Paga antes de beber”. Algúns
destes establecementos po-
ñen ben á vista un moneco
con feitio de señor facendo un
corte de mangas, provisto
dunha lenda interrogativa ao
pé: “¿Queres fiado”. Velaí a
contundente resposta escrita
na manga que practica o cor-
te: “toma”.�

Os tendeiros fan campaña contra o fiado

’’As pequenas tendas  de
barrio, aínda no ano 2000,
seguen a fiarlle aos clientes”
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dos das antigas tendas

Ferreteiro galego en Bos Aires. 

Günter Grass,
cobrador
de morosos

Noutros países europeos as
cousas rolaban dun xeito
semellante. O fiado, tamén
practicado nas pequenas
tendas alemás, facía difícil a
súa supervivencia, xa que
case sempre se lles esixía o
pagamento aos proveedo-
res en diñeiro contante e
sonante. Tal era a situación
que viviron os pais do escri-
tor Günter Grass, motivo
polo que pasaron moitas
veces por situacións apura-
das. Cando a nai do escritor
atravesaba por un de tales
bretes, como non lle resul-
taba doado dar ao fillo a pa-
ga semanal, resolveu con-
cederlle un 5% do que re-
caudara cobrando débedas
aos morosos. 

Segundo a confesión do
novelista, na autobiografía
Pelando la cebolla, isto sub-
ministroulle un bo coñece-
mento da sociedade, axu-
douno, ademais, a perca-
tarse do valor do diñeiro e

aprendeuno a manexa-
lo con realismo. A

conclusión que ti-
rou dista expe-

riencia deixou-
na apuntada la-

pidariamente en
Del diario dun cara-
col, sinalando que:
“Fun bastante ben

mal educado”.�

que pechar por mor dos impa-
gos. Temos un testemuño en
Mogor. E aínda outro que deta-
llaba así a cuestión: “Eran un-
has tendas pequenas, e que ti-
ñan moitas cousas pero non co-
mo agora. Eran unhas tendas
que moita xente, eu nunca me
ghustou, nin aquí, nin alí, jamás
na vida, alí onde estiven, fun ao
fiado, que lle chaman, sen
paghar. Pero moitas fracasa-
ban por eso. Porque lle fia-
ban á xente. Iba comprar e
xa che paharei, e era por
eso. E tiñan unha libreta pa
apuntar, e todo, e a min
nunca me ghustou. Inda
non me ghusta, fíjate, tiña a
tarjeta do Corte inglés desde
que vivimos alí, e inda non a
usei. Se non teño non vou.
Porque pa min era eso un cos-
tumbre malísimo. Porque
total, despois pagas e que-
dabas sen nada. Eu co-
ñecín a moitas perso-
nas que foron ao tacho
por eso; porque fiaban”.�

’’Os homes gastaban con
maior despreocupación
que as mulleres e mesmo
facían chanzas co tendeiro,
dicíndolle: Apúntasmo na
tina de auga” 

’’Cando ollaba que unha
clienta non acababa de
pagar, trataba de que lle fose
traballar a xornal
nas súas leiras”
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OOs clásicos designa-
ron o Magnus Por-
tus Artabrorum co-
mo lugar de resi-

dencia dos ártabros, un pobo
celta que habitaron a zona das
rías da Coruña e de Ferrol até a
invasión romana no século I
a.C. Na actualidade a Costa Ár-
tabra é un espazo mariño de
gran riqueza natural e xeolóxica
que inclúe a comarca de Ferrol. 

O equipo coordinado por
Adela Leiro repasa nesta oca-
sión, concello a concello, den-
tro da colección Comarcas de
Galiza (Edicións A Nosa Terra)
o patrimonio desta demarca-
ción conformada polos muni-
cipios de Ares, Cedeira, Fene,
Ferrol, Moeche, Mugardos,
Narón, Neda, San Sadurniño,
As Somozas e Valdoviño.

ARES. Os ártabros, ao igual que
outros pobos prerromanos, ha-
bitaron a comarca antes da che-
gada das tropas do César. Duns
e doutros quedou pegada en
Ares. Topáronse restos dunha
casa romana e dunha fábrica de
salgadura á altura do Seixo así
como diversos castros. Hai
quen sostén ademais que o an-
tigo camiño empedrado, que vi-
ña dende Pontedeume por Re-
des e seguía a Mugardos, corres-
póndese cunha vía romana.

A Ares, durante a Baixa Ida-
de Media e fuxindo da perse-
cución dos Reis Católicos,
achegouse tamén unha colo-
nia xudía. Estabeleceuse no
barrio do Porto no século XV,
para traballar no comercio do
sal. Chegou a ter incluso a súa
propia sinagoga, da que resta
parte dunha estrela de David,
hoxe no lintel dunha casa.

Pero foi o cristianismo o que
achou aquí máis esplendor. No
século XIV fundouse o mosteiro
de Santa Catalina de Montefa-

FENE. Un preito de 1040 é a pri-
meira mención documental
dos territorios do actual conce-
llo. Nel noméase a Xoán, párro-
co de Sillobre, e Ordoño de Fe-
ne por mor dunha retesía entre
Santiago e Mondoñedo. Con-
sérvanse campos megalíticos
(Campo da Arca), asentamen-
tos castrexos (Sillobre), petrogli-
fos (Couto do Rei, o punto máis
alto), restos dunha factoría de
salgadura (Vilar de Coto), pero o
feito máis destacado do século
XX foi a creación da factoría na-
val de Astano e a reconversión
que viviu na década dos 80.

Pódese facer unha ruta do
barroco, percorrendo as igre-
xas parroquiais do concello,
entre elas a de San Salvador de

Maniños, Santiago de Barallo-
bre e Santa María de Sillobre.
Cómpre tamén a visita ao Mu-
seo do Humor, dirixido polo
humorista gráfico e debuxante
Xaquín Marín.

FERROL. É unha cidade ligada á
actividade naval dende o século
XV, cando a Coroa mandou le-
vantar nela os maiores estaleiros
da península. O Arsenal militar
de Ferrol, construído no século
XVIII ocupa unha gran parte da
fachada marítima da cidade. 

Como sinalan os autores
deste volume, a cidade acolle
un importante patrimonio ar-
tístico, concentrado no casco
vello, o barrio da Magdalena,
o castelo de San Felipe, o Arse-

nal e a ermida de Chamorro.

MOECHE. O seu castelo, construí-
do no século XV, foi un dos
principais protagonistas das
revoltas irmandiñas. Dende
1980 convértese, na terceira se-
mana de cada mes de agosto,
no escenario do festival irman-
diño, cunha programación va-
riada na que destaca o aparta-
do musical, no que ten espe-
cial importancia o folk.

MUGARDOS. Poboado dende a
antigüidade, a costa mugardesa
está chea de restos e estruturas
romanas, xa que a súa presenza
aquí foi destacada. Malia todo, o
que na actualidade destaca na
costa é o castelo de Palma, >>>

ro, da man do cabaleiro don
Fernando Pérez de Andrade,
que serviría, co tempo, de cuar-
tel do exército e que na actuali-
dade é propiedade municipal.
Tamén se erguería a igrexa de
Santa Olalla de Lubre, a igrexa
de Cervás, da segunda metade
do século XII, ou a ermida da
Nosa Señora da Mercede. Na
Idade Media estímase tamén
que se construíu a Ponte da Cis-
cada, sobre o río Xunqueira. 

Como o resto da comarca,
Ares tamén sufriu a emigra-
ción no século XX, un fenóme-
no que deixou froitos no con-
cello en forma de arquitectura
indiana, con exemplos como a
casa Santa Amalia, en Redes, a
Casa Pascual Martínez, ou a
Casa de Paco Bello, e na funda-
ción da Alianza Aresá de Ins-
trución, institución decana en
Galiza para a educación.

CEDEIRA. A costa de Cedeira está
protexida no LIC Costa Ártabra,
unha fronteira atlántica na que
se suceden acantilados de gran-
de altitude e illotes. Nela a ima-
xinería popular e o cristianismo
detivéronse para artellar unha
das lendas e romarías máis po-
pulosas do país, a de Santo An-
drés de Teixido. A súa capela foi
levantada  no século XII na Se-
rra da Capelada, preto dos can-
tís, na parroquia de Régoa, que
segundo os datos do INE conta-
ba en 2007 con 49 habitantes. A
ela acoden milleiros de peregri-
nos o 8 de setembro. Conta a
lenda que a Santo André de Tei-
xido “vai de morto (reencarna-
do nun pequeno animal) o que
non foi de vivo”.

Ademais dos valores natu-
rais, destaca dentro do patri-
monio cultural o casco históri-
co da vila así como o seu caste-
lo da Concepción, un fortín
construído no século XVIII
contra as incursións e o saqueo
á que se viu sometida a ermida
do Corveiro.

Ferrol, no centro da Costa Ártabra
A nova entrega da colección Comarcas
de Galiza pescuda no patrimonio
natural e histórico desta demarcación
incluída na Costa Ártabra

ANOSATERRA
16-22 DE ABRIL DE 2009

MA A INE.42.ZG

COMARCAS DE GALIZA

Mosteiro franciscano de santa Catalina

de Montefaro, fundado en 1393.

A praia da Frouxeira está exposta ao vento e a fortes ondas. Ten unha longura de 3

km. e 45 m. de largura media.

Castelo de Moeche,

do século XV.

Vixía Herbeira. Os cantís da Capelada son os máis altos da Península e uns dos máis altos de Europa.
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gardando a entrada da ría.
Esta fortificación militar cons-
truíuse no século XVI para con-
trolar, xunto co castelo ferrolá de
San Felipe, a entrada da ría. 

NARÓN. Aínda que a actividade
agrícola provocou a destrución
dalgúns dos restos máis anti-
gos do concello, quedan dous
campos de mámoas, no cumio
do monte de Nenos e outro
nos límites con San Sadurniño,
ambos os dous da Idade de
Bronce. Existe constancia ade-
mais que estas terras foron po-
boadas por castrexos, roma-
nos e que mesmo foron espo-
liadas polos normandos.

Están sinalizadas toda unha
serie de rutas polo concello que

conectan os puntos de maior in-
terese, dende a igrexa-mosteiro
de San Martiño de Couto, do sé-
culo XII, casas medievais, o muí-
ño de marea en Xuvia, que se
converteu nunha das principais
fábricas de fariña no século XIX,
ribeiras fluviais, árbores de máis
de 300 anos ou a Aldea Nova, no
Monte dos Nenos.

NEDA. A finais do século XVIII,
Neda sumouse ao florecemen-
to que se estaba a dar en todo o
estado de Reais Fábricas coa
posta en marcha xa en 1803 da
Real Fábrica de Xubia. Come-
zou fabricando pranchas de co-
bre e armas para abastecer a in-
dustria e mariña ferrolá para
pasar posteriormente a cuñar

moeda. Actualmente ocupa o
complexo unha industria téxtil.

Neda conserva ademais nu-
merosos muíños que empre-
gaban a enerxía dos ríos e do
aire e dentro do seu patrimo-
nio destacan as igrexas de San-
ta María e San Nicolás e a fer-
venza do Roxal, con máis de 45
metros de altura.

SAN SADURNIÑO. Unha das lendas
que se contan en San Sadurniño
ten como protagonistas un san-
to e un monte. Di a tradición
que no Pico Ferreira, un dos
máis altos do lugar, había unha
ermida dedicada a San Paio que
foi abandonada ao se construír
a igrexa máis abaixo, onde insta-
laron o santo. Incómodo co

traslado, dise que subía todas as
noites á súa cama orixinal e de-
cidiron encadealo. Nas proximi-
dades está escavado na rocha
un sartego antropomorfo e ha-
bilitouse un miradoiro. 

Sobre unha rocha tamén se
construíu o castelo de Naraío,
case colgado na marxe dereita
do río Castro, a uns 300 m. de al-
titude, un dos valores patrimo-
niais máis destacados ,xunto coa
igrexa románica e os restos do
antigo convento do Rosario, na
actualidade edificio do concello.

AS SOMOZAS. Acada as súas
maiores altitudes na Serra da
Faladoira, no coñecido como
Pena dos Ladrós (620 metros) e
nos montes da Serra e son va-
rios as cuncas fluviais que atra-
vesan este concello interior. De
feito, nos seus cursos habilitá-
ronse áreas recreativas e po-
den trazarse roteiros polas bei-
ras nas que se estenden diver-

sos muíños e machucos, em-
pregados para o ferro extraído
das minas próximas, como é o
caso do río Ferreirías, afluente
do Xubia.

VALDOVIÑO. En 1992 construíuse
en Punta Frouxeira o faro máis
moderno da comarca, que co-
mezaría a traballar a pleno ren-
demento dous anos máis tar-
de. O faro, de liñas vangardis-
tas, está situado nunha zona
de costa na que se suceden os
cantís abruptos e os areais pro-
texidos. Próxima está a lagoa
da Frouxeira, unha lagoa lito-
ral, separada do mar por unha
barra de area comunicada con
el por unha canle fronte ao illo-
te da Percebelleira. A lagoa es-
tivo a piques de desaparecer
por mor do cambio da canle
orixinal por outra artificial
aberta no cordón dunar.

Por todo o concello espállan-
se ademais túmulos megalíticos
e restos de castros. Nun deles, o
das Ferreirías, localizouse mate-
rial romano e existen teorías que
defenden que representaría a
saída ao mar dos produtos mi-
neiros da zona a través do curso
do río Forcadas. A lagoa estivo a
piques de desaparecer por mor
do cambio da canle orixinal.�

bra
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Cantís do Frontón da Candieira, de grande interese xeolóxico polas formacións de

gneis moi repregados, serpentinitas e granulitas.

’’A capela de Santo André
de Teixido levantouse
no século XII, na Serra
da Capelada, parroquia
de Régoa, que contaba
en 2007 con 49 habitantes”

’’O castelo de Moeche acolle
en agosto o Festival
Irmandiño, cunha
programación variada
na que destaca o apartado
musical”

’’A finais do século XVIII,
Neda sumouse ao
florecemento que se estaba
a dar en todo o Estado de
Reais Fábricas coa posta
en marcha, xa en 1803,
da Real Fábrica de Xubia”

?UERE SABER MÁIS?
Museo do Humor de Fene. No
que o visitante pode toparse obras
de importantes humoristas nacio-
nais e internacionais. É un dos pou-
cos do xénero aberto no Estado e
ten a sede na Casa da Cultura. Telé-
fono 981 341 451.

Esteiro do Mestas na ría do Cerdido.

Castelo da Palma, gardando a entrada da ría.

A magnolia grandiflora de santa Rita (Narón) é a máis vella que se coñece en Galiza.

Con máis de 200 anos alcanza os 14 m. de altura e o toro 6 m. de perímetro.

Santo André de Teixido.

>>>
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DDin  que a fotografía
de Xosé Caruncho
(A Coruña, 1953)
bebe da tradición

clásica americana, realista, di-
recta e de liñas sobrias. Espicha
o trípode no chan, axusta a cá-
mara e fai a foto do mesmo xei-
to que os mestres americanos
que admira. Non persegue, co-
mo a escola de Bresson, captar
o intre decisivo, senón máis
ben facer a foto, ila fabricando
dun xeito meditado.

Xosé Caruncho ten algo da-
queles vellos retratistas que
percorrían o rural galego carga-
dos de pesados trípodes de ma-
deira e cámaras antigas. Coñe-
cido por realizar un traballo im-
pecábel en branco en negro e
por ter publicado Rocas del
tiempo, Muros alma mareira
ou Dublín-eses, Caruncho em-
prega cámaras clásicas analóxi-
cas de negativo grande para os
seus retratos e paisaxes, que

un apartado dedicado a morte,
con numerosas imaxes de ce-
miterios, tumbas e lápidas. 

INICIOS NOS 80. A serie comezou
a xestarse ao redor do 1984,
ano no que se producen as pri-
meiras viaxes ao Caurel coa fi-
nalidade de retratar a natureza
e a paisaxe. Ten realizado neste
sentido numerosas reportaxes

sobre espazos protexidos, tan-
to nos Pirineos coma nos Picos
de Europa e nesta serra lugue-
sa. Pero nestes máis de vinte
anos o seu interese paisaxístico
inicial diluíuse na fascinación
polo retrato humano, como
instrumento capaz de reflectir
“a dignidade e a humanidade”
das súas xentes. 

Para que un retrato funcione,

explica Caruncho, debe contar
coa complicidade do retratado.
“Nos traballos tento que o retra-
tado saiba que está a ser retrata-
do e que se cree unha relación
entre nós. Emprego cámaras de
formato grande, que implican
un xeito de traballar á antiga.
Debo meterme debaixo dun
pano negro e enfocar o obxecti-
vo. Ante esta situación o re- >>>

continúa revelando con produ-
tos, moitas veces, preparados
por el mesmo. 

Despois de 30 anos facendo
fotografía en branco e negro
asegura que lle resulta “imposí-
bel expresar en dixital o que
consigo cos procedementos tra-
dicionais”. “Para algúns son un
anormal, pero é unha loita con-
tra a industria, as modas e os ele-
mentos”, sinala, “se cedes a eles
acabas estandarizándote e ca-
endo no que fai todo o mundo”.
“Trátase dunha busca continua.
Canto máis a contracorrente es-
tou máis ilusionado me atopo”. 

A Casa da Parra de Compos-
tela exhibe, até o 3 de maio, a
exposición Olladas do silencio,
que recolle máis de setenta fo-
tografías que realizou, dende
hai máis de vinte anos, na serra
luguesa do Courel. Trátase, na
súa maioría, de retratos de veci-
ños das vilas que se espallan po-
la serra, e inclúe ademais paisa-
xes e detalles das súas casas,
cortes e escolas. Pecha a mostra

A dignidade humana do Courel
Como un vello fotógrafo errante,
Xosé Caruncho retrata na exposición
Olladas do silencio a dignidade humana
do Courel. As fotografías sobrias e directas
deste artesán da imaxe poderán verse até
o 3 de maio na Casa da Parra, en Compostela
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AS IMAXES DE XOSÉ CARUNCHO
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tratado sente que vas facer
algo importante. Poñen moito
da súa parte, no sentido de po-
sar con esa dignidade que é o
que realmente me interesa”. 

Para que o entramado encai-
xe, o retratista debe ser capaz de
transmitir ademais a ollada dese
personaxe ao espectador e pres-
tar especial atención ao traballo
de revelado no cuarto escuro.
Nese espazo reside, ao seu ver,
unha das claves da fotografía.
“Non creo no artista”, sinala,
“acredito só no especialista. Se-
guro que o dicionario recolle na
acepción de arte ‘facer ben as
cousas’”.

En 2007, a obra de Caruncho
recollida nesta mostra expúxose
en Santa Fe, a meca americana

da fotografía, convidado pola
galería Verve, que tamén exhi-
biu a serie Homenaxes(1988). O
seu estilo foi ben acollido entre o
público e a crítica americana e
mesmo a Ransom Collection
adquiriu máis dunha vintena de
obras. “Nos Estados Unidos é
diferente, a xente ten o hábito de
mercar retratos de xente anóni-
ma. En Galiza resulta difícil que
se compre un retrato que non
sexa dun mesmo”.

FOTÓGRAFO VOCACIONAL. Vincula-
do familiarmente ao fotógrafo
Schmidt de las Heras, o intere-
se de Caruncho pola fotografía
espertou cando era moi novo.
“Vía saír a Schmidt de las Heras
ás tres da tarde da súa casa,

cargado coa cámara pendura-
da do colo e producíame certa
envexa poder introducirse ne-
se mundo que me parecía má-
xico e fascinante”. 

Aprendeu as técnicas básicas
de fotografía a través dos libros
de Ansel Adams, que naquel
momento lle parecía a biblia da
imaxe, e mesmo os traduciu coa
colaboración do seu irmán. Na
actualidade é coñecido por ter
realizado un labor impecábel en
branco e negro. Como sinala o

xornalista Antonio López, autor
do texto que complementa a ex-
posición e o catálogo, “o que
máis me gusta de Caruncho é
esa capacidade xenial de facer
fotos perfectas pasando desa-
percibido como fotógrafo”. 

“Caruncho ten certa resis-
tencia a pasear polos círculos
que moven a fotografía comer-
cial e os seus traballos teñen
pouco do que se dá en chamar
‘foto de autor’”. “Un dos maio-
res méritos de Xosé Caruncho”,

sinala López, “é que a man do
artista nótase pouco porque,
dalgunha maneira, traslada to-
do o protagonismo aos fotogra-
fados”. Ao seu ver “son fotos es-
táticas onde o ollo clínico do au-
tor pasa desapercibido”.

Con ese mesmo espírito de
darlle voz e protagonismo aos
habitantes do Courel, Antonio
López artellou o texto que
acompaña as fotografías. “Que-
ría que fosen os propios retrata-
dos os que falasen en primeira
persoa da súa visión do mundo,
da vida e da morte”. Para iso ar-
tellou un percorrido narrativo
polos testemuños fiando unha
historia na que Eulalia narra o
asasinato do seu pai despois de
que o gando arruinase a colleita
dun veciño, e o desvarío mental
posterior da súa nai. 

“Non me parece unha mos-
tra triste”, comenta Antonio
López, “se se coñecen as histo-
rias que se agachan detrás de
cada retrato sácase a impre-
sión de que é un pobo exaltado
e vitalista”.�

el
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’’Para que un retrato
funcione, explica
Caruncho, debe contar coa
complicidade do retratado”

’’En 2007, a obra de Caruncho
recollida nesta mostra
expúxose en Santa Fe,
a meca americana
da fotografía”

’’Nos Estados Unidos a xente
ten o hábito de mercar
retratos de xente anónima”

[Xosé Caruncho]

’’Caruncho ten esa
capacidade xenial de facer
fotos perfectas pasando
desapercibido”

[Antonio López]
Autor do texto do catálogo.

>>>
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Lácteos da terra

Poucos produtos poden des-
pertar en nós nostalxia. A mar-
ca láctea Larsa, tan arraigada a
Galiza, ten varios que poden
espertar ese sentimento. Os io-
gures, que aínda que mudaron
de ilustracións e textos seguen
a ter o mesmo envase de plásti-
co duro, e o queixo de bóla Tré-
bol, coa súa característica co-
dia encarnada, son un exem-
plo. Por iso a nova imaxe desta
firma galega de 76 anos, pre-
sentada días atrás, xoga con
ese sentimento, personalizado
na actriz Isabel Blanco, nova
imaxe de Larsa.

Dacorde cos novos tempos
e sen esquecer a tradición, os
lácteos Larsa seguen a ter clási-
cos xenuínos como o iogur de
vainilla e o natural, aos que se
suman versións contemporá-
neas e igual de saudábeis como
o iogur bífidus e o bífidus con
soia. Para os afeccionados ao
queixo, ademais do Trébol, en
bóla e barra (este último en
versión lixeira e baixa en sal),
esta firma ten,  entre outros, o
queixo tetilla O Pazo (Medalla
de Ouro nos ‘World Cheese
Awards 2008’ de Dublín), o
Larsa Arzúa-Ulloa, Larsa San
Simón afumado  e o Cántaro.

O leite Larsa, outro dos pro-
dutos estrela da marca que es-
trea sistema de peche, estará
de promoción a partir do 15 de
abril e até o 15 de xuño. A ‘Pro-

VIÑOTECA.

Feira do Amandi
en Sober

O 3 e 4 de abril celebrouse a
Feira do Viño de Amandi en
Sober. Unha feira incluída
nunha festa popular ou unha
festa popular incluída nunha
feira, co bulir da xente proce-
dente de todas as parroquias
do concello e moito máis alá,
cos postos de mel e cerámica
de Gundivós, o aceite de Qui-
roga, os mil e un tipos de bolos
de pan, o artesán de Canaval
cos seus coiros e abalorios, as
carpas preparadas para o xan-
tar e demais ingredientes que
atopariamos en calquera festa
do país. O contrario da frialda-
de dun recinto feiral.

Nesta edición presentáron-
se á cata oficial (a outra levaba
tempo polas rúas) 19 adegas
desta subzona da Ribeira Sa-
cra. Rodeados do ambiente
festeiro, así e todo concentra-
dos na nosa tarefa, pasamos
destas 19 ás dez finalistas das
que sairían as tres premiadas
do domingo. As sensacións fo-
ron moi positivas. A gran
maioría dos viños mostraban
un bo nivel, coa expresión da
primavera nas suas entrañas,
fresca pero saborosa, con co-
res non moi profundas pero
vivas e brillantes, coas froitas
que serán, en negro por aquí e
vermello por alá, coas flores
que son.

Os viños premiados nesta
edición foron: Viña Regueiral,
Guímaro e Tear. Atopei a bote-
lla do viño A Estrela na bolsa
coa que o Concello de Sober
agasallou os que participamos
na cata oficial. Como describo
nas seguintes liñas foi unha
gran sorpresa. 
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II Festa do porco
bravo no Incio

O Incio, concello do sur da pro-
vincia de Lugo, situado a medio
camiño entre Monforte de Le-
mos e Sarria, é coñecido pola súa
riqueza paisaxística e natural e
por ter unha extensa superficie
arbórea na que conviven nume-
rosas especies animais. Entre
elas abundan os xabaríns, ani-
mais que simbolizan esta ‘Terra
brava’, segundo a nomenclatura
de Fole, que dende o ano pasado
procesa un culto a esta especie
de porco salvaxe, que moitos la-
bregos da zona consideran unha
praga polas desfeitas que provo-
ca. Para compensar agravios a
asociación cultural A Ouriceirae
a Sociedade de Cazadores do In-
cio organizan o 19 de abril a ‘II
Festa do Porco Bravo’, unha cita,
que aínda que novidosa, aspira a
se converter nunha das máis co-
ñecidas do calendario gastronó-
mico de Galiza.

O menú, que custa 12 euros
para os adultos e 5 para as crian-
zas de 5 a 12 anos, consiste en
pinchos de empanada, porco
bravo con cachelos, ensalada,
sobremesa, pan, auga ou viño,
café e augardente. A organiza-
ción recomenda comprar os va-
les para a comida por adiantado
até o día 15 de abril nos bares do
Incio ou reservar mesa no telé-
fono 982 427 213. 

A festa, que se organiza no
pavillón polideportivo do cen-
tro escolar da Cruz do Incio, in-
clúe actuacións musicais ao
longo de toda a xornada.�

Eva Estévez

CONTRATAR.

Luxo
para currantes

Para moitos facer o mantemen-
to dunha propiedade ou contra-
tar servizos como o de coidado-
res de crianzas ou animais pode
ser un importante contratem-
po. En Vivir de Lujo, (R/ Doutor
Cadaval 2, 5º- Vigo) entenden
que luxo é sinónimo de tempo
para un mesmo, por iso teñen
como misión principal facilitar a
vida dos clientes a través da ofer-
ta de servizos como a limpeza
do fogar, mantemento de xar-
díns, limpeza e mantemento de
piscinas, coidadores de crian-
zas, paseadores de cans, cáte-
ring e mesmo mudanzas, repa-
racións e instalación de alarmas. 

Promociónanse como unha
empresa de servizos para facili-
tar a calidade de vida dos clien-
tes con prezos ao alcance de to-
dos os petos e presupostos. As
tarifas varían. Unha hora de ma-
saxe a domicilio está en 35 eu-
ros, o servizo de canguro por un-
ha noite (de 21 a 9 horas) 45 eu-
ros, sacar a pasear o can un par
de horas 10 euros...

Na web www.vivirdelujo.es
está toda a información.�

Eva Estévez

moción Anticrise’ ofrecerá o
pack de seis litros de leite Larsa
ao prezo de catro. 

Máis información na páxina
electrónica www.leitelarsa.es�

E. Estévez

viaxar.comer.mercar

Isabel Blanco durante a presentación da campaña.
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A Estrela 2008
Colleiteiro Carlos Díaz,

Vilachá de Doade.

Amandi. DO Ribeira Sacra

Preciosa e intensa cor cereixa pi-
cota abrazada dun morado lu-
minoso. Na copa deixa caer bá-
goas amoratadas coa velocida-
de do frescor da mocidade. Leva
a expresión da froita sen atadu-
ras, desprendemento adornado
de flores que arrastran aos ma-
tos reverdecidos. Na boca mar-
ca o seu carácter varietal e terri-
torial, cunha mestura do aire
tradicional que nestas terras foi
e do estilo agarimoso pero fres-
co que marcan os novos tempos
en Amandi e na Ribeira Sacra.�

Antonio Portela

BENCOMER.

Taberna
e urbana
Bar Parvadas
(Casa Fernández)
Rúa Gonzalez Zuñiga  4.

Pontevedra

Teléfono: 986 864 710

Prezo medio: 15 euros

Se alguén pregunta en Ponte-
vedra por Casa Fernández, na
rúa González Zuñiga, terá difí-
cil atopar quen lle sinale co-
rrectamente a dirección. Máis
se pregunta polo Parvadas, ou
incluso pola rúa do Parvadas,
non tardará en chegar ao seu
destino, o quilómetro cero da
cidade do Lérez, na mesma tra-
seira da capela da Virxe da Pe-
regrina.

O Bar Parvadas é unha vella
taberna de viño e petiscada, lu-
gar de encontro de amigos, de
tardes de conversa e noites de
ledicia. A súa cociña está inte-
grada neste ambiente, pratos
para compartir: polbo á feira,
tortillas, empanadas de trigo
ou de millo e berberechos, lu-
ras, orella e cacheira, zorza e ra-
xo, callos, como non os xoves, e
de sobremesa queixo de tetilla
con marmelo, todo acompa-
ñado por cervexas de barril e
unha ampla carta de viños.

pero outras veces o pracer está
no auténtico, no xenuíno, no
ambiente amábel e achegado
que transmiten as vellas taber-

nas, na súa cociña sinxela e no
pracer da comodidade que a
familiaridade regala a propios
e alleos.�

Xosé Rey
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No eido da gastronomía
moitas veces o luxo está nas
instalacións dos locais, no ex-
quisito do servizo ou na esme-
rada elaboración da cociña,
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A Aula Castelao de Filosofía,

unha asociación creada no 1983,

segue promovendo estes encon-

tros, abertos aos estudosos e aos

profanos, adicados cada ano a un

tema central, sendo este o da Filo-

sofía e Educación.

Nas edicións precedentes acudi-

ron como relatores un considerá-

bel número de intelectuais gale-

gos, unha importante lista de filó-

sofos españois afamados e unha

boa escolma de pensadores euro-

peos, americanos e mesmo asiáti-

cos e africanos. 

Pontevedra está a ser todos os

anos, na semana de Pascua, obri-

gada cita de galegos ou foráneos

preocupados por estar ao día,

convencidos de que “facer filoso-

fía é ser capaces de traducir en

ideas os problemas vivos, apre-

mantes e preocupantes de cada

época”. Estudantes universitarios,

profesorado das diferentes esca-

las, público non relacionado co

ensino, acoden á vila do Lérez,

contribuindo a facer dela unha

urbe de importantes  inquedan-

zas culturais.

Carlos García Gual,  Marina Su-

birats, Marcial Gondar, Manuel

Delgado ou Marta Harnecker,

que estará o venres 17, son algúns

dos nomes destacados desta edi-

ción, centrada en diversos aspec-

tos da educación actual relaciona-

dos coa filosofía.

Do  luns 13 ao  venres 17 de abril, Au-

ditorio de Caixanova, Pontevedra.

Coordenado por Gonzalo Vilas

Mércores 22 
Robert Rossen e o seu tempo
20.30 h. They Came to Cordura
(1959).123 .́ S.Gal. 
No Centro Galego de artes da
Imaxe, Rúa Durán Loriga, 10.
¬EXPO. Alberto Datas. Un pro-
xecto expositivo que mostra as últi-
mas obras do pintor galego, un dos
artistas máis importantes da se-
gunda metade do século XX en Es-
paña. Até o 28 de xuño, na Funda-
ción Luis Seoane.
¬EXPO. Gravura. Título da exposi-
ción do artista José Pedro Croft,
que estará até o 30 de maio na Gale-
ría Ana Vilaseco.

sentarase este sábado 18, ás
20:00, no Auditorio Municipal.

CEE
¬TEATRO. Historias de maxia.Es-
pectáculo polo mago Chrystyan
Magic, este sábado 18, ás 19:00, no
Salón de Actos do Concello.

A CORUÑA
¬ CINE. Forum Metropoli-
tano. Poden verse esta semana:
Va savoir (Vai ti saber), de Jacques
Rivett , Francia, 2001. No mesmo
local, a clásica O Terceiro Home,
obra de sir Carol Reed e Orson
Welles. Todas,do xoves 16 ao sá-
bado 17. Entradas a 3/2 euros, nos
Cines  Forum Metropolitano.
¬ CINE. A Gran Guerra. Gran co-
media antibélica de  Mario Monicelli
(1959), nomeada ao Óscar á mellor
película estranxeira, na que se mes-
tura comedia e unha aceda crítica so-
cial. Proxéctase este luns 20, ás 18:00
e 20:30, en V.O.S.E., na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 16
Berlín-París-Hollywood
20.30 h. O demo veu pola noite. Ro-
bert Siodmak, 1957. 105 .́ S.Gal.
Venres 17 
Berlín-París-Hollywood
20.30 h. Amor que mata.Curtis Bern-
hardt, 1947. 108 .́ S.Gal.
After Hours / Berlín-París-Holly-
wood. 23.00 h. Lightning over wa-
ter. Wim Wenders e Nicholas Ray,
1979. 91´. S.Gal.

Sábado 18
Robert Rossen e o seu tempo
18.00 h. Force of Evil.  Abraham Po-
lonsky, 1948. 78 .́ S.Gal.
Berlín-París-Hollywood
20.30 h. Berlín10/90. Robert Kramer,
1990. 64 .́ Vídeo. S.Gal.
Luns 20 
Nicolas Klotz. Tempos modernos
20.30 h. Paria (2000). 125´. S.Gal. Pre-
sentado por Nicolas Klotz e Elisabeth
Perceval. Entrada gratuíta.
Martes 21 
Nicolas Klotz. Tempos modernos
20.30 h. La Blessure (2005).162´.
S.Gal. Presentación por  Nicolas Klotz
e Elisabeth Perceval. Entrada gratuíta.

AMES
¬TEATRO. No Comment. Obra.
Produción dirixida por Quico Ca-
daval e interpretada por Víctor
Mosqueira e Marcos Orsi, entre ou-
tros, neste caso baixo as siglas de
Producións Excéntricas. O venres
17, ás 21:00, na Casa da Cultura do
Milladoiro .
¬TEATRO. Valentino Rufini e
Âkil Pillabán de viaxe a Mi-
lán (e van sen un can). Teatro
infantil, pola formación Talía
Teatro. O domingo 19, ás 17:00, na
Casa da Cultura de Bertamiráns .

O BARCO
¬MÚSICA. O sonoro maxín. Ac-
tuación desta banda galega este
venres 17, ás 00:00, na Sala Baranda.
¬TEATRO. Os soños na gaiola.
Teatro infantil polo grupo Com-
pañía do Trinke Trinke. O venres
17, ás 20:00, no Teatro Municipal
Lauro Olmo.

BUEU
¬MÚSICA. Os Trasnos do Mos-
coso.Grupo de hip-hop en galego,
composto por dous cantantes, un
Dj e un Produtor de música electró-
nica, que están este venres 17, ás
22:30,   no Pub Aturuxo. Tamén ac-
tuará o grupo Beatus Ille, recente
gañador xunto a outros oito, do cas-
ting de actuaciónsNsaio Xeral.

BURELA
¬TEATRO. Unha primavera
para Aldara.A premiada obra do
Teatro do Atlántico sobre o texto
de Teresa Mourevai estar este ven-
res 17, ás 21:30, na Casa da Cultura.

O  CARBALLIÑO
¬TEATRO. Zapatos. Teatro para os
máis noviños, polo grupo Cara-
muxo Teatro, este venres 17, ás
18:00, no Auditorio Municipal.

CARBALLO
¬MÚSICA. Megaphone Ou La
Mort e Mequetrefe . Concerto
para este xoves 16, ás 23:00, entra-
das a 6 euros, na Sala A Reserva.
¬TEATRO. A arte do imposi-
ble. Maxia a cargo do Mago Rafa,
este domingo 19, ás 18:00, no Pazo
da Cultura.

CARRAL
¬MÚSICA.Graham Summer e
Fabián . O primeiro é un músico
de Nigrán afincado na Coruña. Fa-
bián é un intérprete de León. O ven-
res 17, ás 22.00, na Sala The Star.

CEDEIRA
¬TEATRO. Bailadela da
morte ditosa. A obra de Ro-
berto Vidal Bolaño, reeditada
por Teatro de Ningures, repre-

O ciclo de cine Antibelicismos,

programado por Caixa Galicia

nestes dous últimos meses,

chega ao seu fin nas sete cidades

galegas, coas últimas proxec-

cións este luns e martes.

XXVI Semana
da Filosofía

Nicholas Ray no filme de Win Wenders Lightning over water (CGAI, A Coruña).

¬ POESÍA
II Semana de 
Poesía Salvaxe , en Ferrol

Por segundo ano, Ferrol acolle

esta Semana da Poesía Salvaxe, na

que a palabra se convertirá no ele-

mento condutor e que se paseará

por diferentes espazos da cidade:

mercados, rúas, lugares de restau-

ración e centros culturais se con-

vertirán en improvisados escena-

rios onde poder escoitar ao máis

granado da poesía contemporá-

nea española.

O proxecto colleitou un gran

éxito de público na súa primeira

edición. Unha proposta transgre-

sora e innovadora que achega a

cultura ao cidadán de a pé ao con-

verter espazos de tránsito en esce-

narios improvisados.

Paco Pestana, os viveirenses

Olalla Cociña (Premio Fiz Vergara

Vilariño o ano pasado con Libro de

Alicia) e Carlos Oroza serán al-

gúns dos poetas cuxa voz soará

polos diversos escenarios.

As sesións poéticas desenvolve-

ranse dende o 15 até o 18 de abril,

polas mañás nos mercados, polas

tardes nas rúas e prazas da cidade,

e pola noite, tanto en espazos cul-

turais como no Teatro Jofre e no

Centro Torrente Ballester, como en

locais de ocio nocturno. 

No musical, unha homenaxe a

Golpes Bajosda man do seu líder

Germán Coppini e dos músicos

de Comando Delta. Será o 18 de

abril, no Teatro Jofre, a partir das

oito e media da tarde e con entra-

das a 15, 12 e 6 euros. 

Do mércores 15 até o sábado 18,

por rúas e locais de Ferrol.

O poeta viveirense Carlos Oroza participa nestas xornadas
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¬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. 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 espazo da galería na que o fío
condutor é o seu novo traballo: Me-
anwhile,  vídeo narrativo de 7 minu-
tos. Até o 26 de abril, na Galería Sar-
gadelos.
¬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 séculos. Até o 3 de maio,  no  Mu-
seo 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 Galiza 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 in-
formalismo 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. alCANTARa MANUEL.
O título é unha homenaxe directa ao
poeta malagueño Manuel Alcán-
tará, cantado pola versátil cantaora
barcelonesa Mayte Martín. Dentro
do Ciclo Música con Raíces, o xoves

16, ás 21:00, no Teatro Rosalía Castro.
¬MÚSICA. Graham Summer e
Fabián . O primeiro é un músico de
Nigrán afincado na Coruña. Fabián é
un intérprete de León. Ambos tocan
este xoves 16,  á 21:00, entrada a 5 eu-
ros, no Fórum Metropolitano.
Dentro do mesmo ciclo Espazo
Aberto estará Pepe Vaamonde
Grupo, co seu último traballo,  Intro
Terra, no que mesturan  sons da mú-
sica tradicional galega con correntes
vangardistas do folk europeo. O ven-
res 17, ás 21:00, entradas a 5 euros, no
Forum Metropolitano.
¬MÚSICA. Diana Navarro. A can-
tante malagueña presenta o seu
disco No te olvides de mi, que chega a
dobre disco de platino con máis de
200.000 copias vendidas e múltiples
premios acadados. O venres 17, ás
20:30, no Teatro Colón.
¬MÚSICA. Fabulosos Cubatas
de Fockink Brothers. Apara-
toso nome para este dúo bregado en
formacións como Los Doré. O venres
17, ás 23:00, noJazz Vides.
¬MÚSICA. The Wave Pictures.
Chegan do Reino Unido cunha longa
traxectoria ás costas, dez anos cheos
de creatividade durante os que se foi
conformando o seu micromundo, un
estilo propio, alleo a todas as modas
musicais. O sábado 18, ás 21:00, ciclo
Vangardas Sonoras, na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬MÚSICA. XIV Ciclo de Jazz
(Fundación Barrié). Os jazzis-
tas Gonzalo Rubalcaba e Joao
Bosco inaugurarán o ciclo no que
presentarán o seu proxecto Espe-
cial Brasil-Cuba Jazz Fusión que
mostrará o resultado do seu traba-
llo común dende o ano 2000: a
unión entre a música popular brasi-
leira e o jazz cubano. O sábado 18,
entrada de balde, no Pazo da Ópera.
¬MÚSICA. Orquestra Sinfónica
Estatal de Dnepropetrovsk.
Baixo a batuta de Nataliya Pono-
marchuk, interpretarán a máis fa-
mosa e difundida obra de Vivaldi, As

catro estacións, coa violinista ucraína
Bogdana Pivnenko. O martes 21,
ás 20:30, no Teatro Colón.
¬TEATRO.Cinco historias para
unha man. Teatro infantil, polo
grupo Spaguetti Títeres. O  sábado
18, ás 19:00, e domingo 19, ás 12:00
e 19:00, no Teatro del Andamio. 
¬TEATRO. Feitizo.  Maxia que
nos trae o mago Martín Camiña.
O sábado 18, ás 19:00, no Forum
Metropolitano.
¬TEATRO. O monstro do cas-
telo.  Espectáculo para os máis no-
vos, a cargo do grupo Teatro del
Andamio. O domingo 19, ás 17:30,
no Forum Metropolitano.

CULLEREDO
¬MÚSICA. Miki Nervio & The
Bluesmakers.  Veterano grupo
lucense de blues e rock. Este xoves
16, ás 22:30, no  Forum Celticum.
¬TEATRO.  Maxia ao cadrado .
Maxia polo grupo Symbiosis Pro-
duccións, este venres 17, ás 19:30,
no Edificio de Servizos Múltiples.

A ESTRADA
¬TEATRO. E ti quen vés sendo? .
Un dos espectáculos do prolífico
grupo Talía Teatro, que poderemos
ver o venres 17 e sábado 18, ás
21:30, no Teatro Principal.

FERROL
¬ACTOS. II Semana da Poesía
Salvaxe. Actividades polas rúas da
cidade, e  en diversos locais. Do mér-
cores 15 ao sábado 18. Información
aparte.
¬ACTOS. Tertulia cidadá. Activi-
dade que se desenvolve permanen-
temente todos os mércores, ás
18:00, no Ateneo Ferrolán.
¬ CINE. Cine Infantil. Dentro
das actividades para escolares de
Caixanova e o departamento de
cultura do concello, proxéctase o
filme Descubrindo aos Robinso-
nes, o mércores 22, ás 10:00 e
12:00, no Teatro Jofre.
¬ CINE. En terra de ninguén. O
director bosníaco Denis Tanovic
debutaba no cine con esta comedia
negra (2001) sobre o conflito dos
Balcáns. Proxéctase o luns 20, ás
18:00 e 20:30, en V.O.S.E., na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. Ciclo “Telefilmes”. Ci-
clo adicado a exemplos deste tipo
de producións a cabalo entre o
cine e a Tv, e falados en galego.
Este martes 21, proxección de O
Partido (2006). Todos os martes,
ás 19:00, entrada de balde, no Ate-
neo Ferrolán.
¬EXPO. A rebelión dos xéne-
ros. Exposición de pintura de doce
artistas, que inclúe paisaxes, retra-
tosa e flores como temas dos ca-
dros. Estará aberta até o 3 de maio,

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

Diana Navarro, cantante mala-
gueña que acadou un disco de
platino co seu último disco No te
olvides de mí, actúa no Teatro Co-
lón coruñés este venres.

Estrea de Eduardo 
Soutullo e a OSG
O Centro Cultural Caixanova de
Vigo estrea este xoves 16  a peza
They hear no answering strain,
composta polo vigués Eduardo
Soutullo por encargo da Or-
questra Sinfónica de Galicia, e
baixo a batuta de Josep Pons, di-
rector titular e artístico da Or-
questra Nacional de España e
principal director asociado do
Gran Teatro do Liceo.

Eduardo Soutullo acredita
unha importante traxectoria que
lle foi recoñecida con varios ga-
lardóns ao longo da súa aínda
curta carreira.

O compositor galego nacido en
Bilbao, pero afincado en Vigo
desde pequeno, e con orixe fami-
liar en Ponteareas (sendo familiar
lonxano da  Reveriano Soutullo),
ten sido escollido este ano para
participar no selecto concurso
World Music Days, coa súa obra All
the echoes listen, así como un dos
tres finalistas dos Premios Reina
Sofíade composición musical.

O programa da Orquesta Sinfó-
nica de Galicia complétase con
obras Richard Strausse Arnold
Schoenberg. 

En 1919, coa música incidental
composta anteriormente para O
burgués xentilhome de Molière,
Richard Strauss articulou a suite
do mesmo nome,  op.60, que se
interpreta no concerto co que se
inicia esta xornada. 

Como final do heteroxéneo
programa, unha obra cimera da
primeira etapa de Arnold Schön-
berg: a súa Sinfonía de cámara
op.9, para quince intrumentos,
obra da que Webern fixo unha
inaudita redución para cinco ins-
trumentos, mentres que, en sen-
tido contrario, o propio Schön-
berg ampliouna en 1922 para or-
questra sinfónica, versión esta
que pasou ao catálogo como
op.9b e que é a que clausura o
concerto.

O xoves 16 e venres 17, ás  20:30,
no Centro Cultural Caixanova,
Vigo.

¬ MÚSICA

Eco
Iván Marcos
Centro Dramático Galego.

Autor: Iván Marcos.

Intérprete: Iván Marcos.

Música: Christian Wolz.

Ilum./vídeo:  Alberto Santos.

Produción: Iván Marcos e o Centro

Dramático Galego.

Dirección: Iván Marcos.

Eco investiga o momento no que

unha figura, un son, un ente, se li-

bera dunha superficie e alcanza a

súa propia independencia. Fala do

momento no que un toma deci-

sións sobre o que quere ser como

ser humano, o momento no que

un anaco de barro toma unha

forma determinada, o momento

no que os arredores xeolóxicos se

dividen creando un novo espazo

físico e diferenciado.

No centro do escenario, haberá

unha plataforma xiratoria que será

usada como escaparate dende o

que observar, diseccionar e anali-

zar o corpo e a voz do performer e

das materias que se presenten na

mesma. Aínda que tamén será

unha plataforma viva e dinámica

desde a que confrontar os suxeitos

analizados coa realidade dun me-

dio cambiante.

As cámaras de vídeo recollerán as

imaxes que serán magnificadas

posteriormente, os micrófonos

amplificarán o son, o sistema de

rotación fará que aumenten os po-

síbeis ángulos de percepción.

Deste xeito, partindo da imaxe,

o son e o movemento, combi-

nado co uso de diversas tecno-

loxías dixitais, Eco tratará de re-

formular preguntas sobre os

procesos de formación de iden-

tidades diferenciadoras

Do venres 17 ao domingo 19, no

Salón Teatro,  Santiago.

Eduardo Soutullo coa Orquesta Sinfónica de Galicia, nun concerto anterior.

¬ TEATRO
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GUIEIRO.50. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

¬EXPO. Retallos dunha ami-
zade, Virxilio, Vicente e An-
tón Risco.  Até o 3 de maio, no Mu-
seo Municipal.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actua-
cións todos os venres ás 20:00, no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Samuel Levi . O guita-
rrista vigués dará un concerto o
venres 17,  as 21:30, entradas a 3 eu-
ros, no Cafe Cultural Auriense. O sá-
bado 18, no mesmo local e ás 02:00,
actuación do grupo Magritte. 
¬TEATRO. Un deus salvaxe.  Ai-
tana Sánchez Gijón e Maribel
Verdú protagonizan a última come-
dia da tempada teatral estatal, diri-
xida por Tamzin Townsend.  O  ven-
res 17 e sábado 18, ás 20:30, no Tea-
tro Principal.
¬TEATRO. Brokers.  Comedia do
grupo Yllana.  Os protagonistas de
Brokers son 4 tiburóns dos negocios
na procura do éxito nesta era consu-
mista. O  martes 21, ás 20:30,  no Au-
ditorio Municipal

PONTEVEDRA
¬ACTOS. XXVI  Semana Galega
de Filosofía. O veterano evento
cultural, baixo o lema de Filosofía e
Educación, desenvólvese até o ven-
res 17, no Auditorio de Caixanova (in-
formación aparte).
¬ 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. O
martes 21, ás 20:00 en V.O.S., na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. O coidador de gatos. A
curtametraxe de animación dirixida
por Fernando Cortizoe producida
por Artefacto estréase este venres
17, ás 21:00, noTeatro Principal.
¬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. Alejandro de la Sota e
o Pavillón Municipal de De-
portes.O Pazo da Culturaamosará
até o 14 de xuño a historia da súa
instalación deportiva máis impor-
tante: O Pavillón Municipal de De-
portes, destacado pola súa xeniali-
dade construtiva, a  importancia do
seu arquitecto Alejandro de la
Sota, e a importancia social e depor-
tiva do edificio na cidade.
¬EXPO. Escultura e ilustración

¬EXPO. Rexistros Abertos. Baixo
a epígrafe Rexistros abertos. Mate-
rias, narrativas e visións na arte ga-
lega actual, un proxecto expositivo
que amosa unha serie de percep-
cións sobre o panorama da plástica
actual en Galiza a través de creado-
res e obras 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. Até
o 19 de abril, na Sala da Deputación.
¬EXPO. Diecisiete Rosas. Pintu-
ras de Joaquín García-Gesto. Até o
30 de abril, na Galería de Arte Clérigos.
¬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, chamában-
lle “Rojas”. A exposición rende
homenaxe ás mulleres que sufriron
represalias en Galicia a raíz da Gue-
rra Civil. Até o 5 de maio, na Facul-
tade de Veterinaria,Campus de Lugo.
¬MÚSICA. Cornelius. Acertada
mestura de estilos , con rock, funk e
soul interpretados con gusto por ex-
perimentados instrumentistas. O
venres 17,  ás 00:00, no Club Clavi-
cémbalo. 
¬TEATRO. Descubrindo a Mo-
zart. AVII Mostra de Teatro Lugo-
09, presenta esta produción da
Compañía de Títeres da USC.-
Lugo. O sábado 18, ás 18:30, no Au-
ditorio Gustavo Freire.

MELIDE
¬MÚSICA. Pablo Bicho Quin-
teto. A súa música cálida e cargada
de ritmo caracterízase por unha ele-
gante mestura de estilos. O venres
17, ás 23:00, na Fundación.

MONTERROSO
¬MÚSICA.Félix Arias e Da-
nieme .  Actuación dentro do ci-
clo Vai de Camiño, o venres 17, ás
21:00, no Salón de Actos da Casa
da Cultura.

NARÓN
¬TEATRO. Kvetch (Unha co-
media americana sobre a
ansiedade).  Nova producción
do Teatro do Morcego, sobre un
texto de Steven Berkoff. O venres
17, ás 20:30, e sábado 18, ás 20:00,
no Pazo da Cultura.

NIGRÁN
¬MÚSICA.M3 · Monkeymeets-
music. Actuación para este venres
17 ás 23.00, no  Bar Patos.

OURENSE
¬ CINE. En terra de ninguén. O
director bosníaco Denis Tanovic
debutaba na realización cinemato-
gráfica con esta comedia negra
(2001) sobre o conflito dos Balcáns.
Proxéctase este martes 21, ás 20:00,
en V. dobrada, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. A sombra dos soños.
Obras de Andrés Santeiro. Até o
22 de abril, no Centro Cultural da
Deputación.
¬EXPO. Estudo sobre a natu-
reza.  Pinturas de Manolo Ruibal.
Até o 26 de abril, no Centro Cultural
da Deputación.

biña. Sábado 18, ás 23:50, en O
Con do Moucho.

LALÍN
¬TEATRO.O día do pai.  Unha co-
media desenvolvida polo grupo
Malasombra. O venres 17, ás 21:30,
no Novo Salón Teatro.

LARACHA
¬MÚSICA. 7 Puertas.Actuación o
venres 17, ás 00:00, no Pub d´Antón
Rock Café.

LUGO
¬ACTOS. II Aberto de Billarda
Cidade de Lugo. Celébrase este
campeonato II Aberto de Billarda
“Cidade de Lugo, memorial Henri-
queta Otero”, este domingo 19, ás
16:30, na pista de Fútbol Sala de
FRIGSA. O día anterior, sábado 18,
haberá un concerto do grupo Som
do Galpom, de balde, ás 21:00 no
Centro Social Madia Leva.
¬ 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. 
¬ CINE. La Vaquilla. Intento un
tanto fallido, mais interesante de ver,
de Luis Berlanga por facer unha co-
media da Guerra Civil. O martes 21,
ás  20:00 en V.dobrada, no Centro So-
ciocultural Caixa Galicia.
¬ CINE. Cine Infantil. Dentro das
actividades para escolares de Caixa-
nova, proxéctase o filme Descu-
brindo aos Robinsones, este ven-
res 17, ás 10:00 e 12:00, no Auditorio
Municipal Gustavo Freire.

¬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. Rebelión de polígo-
nos. Pinturas de Víctor Mejuto.
Até o 30 de abril, na Galería Sar-
gadelos.
¬MÚSICA. Homenaxe a Golpes
Bajos.Dentro da II Semana da Poe-
sía Salvaxe, unha homenaxe a Gol-
pes Bajosda man do seu líder Ger-
mán Coppinie dos músicos de Co-
mando Delta. Será o sábado 18, a
partir das 20:30, con entradas a 15,
12 e 6 euros, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Miki Nervio & The
Bluesmakers.  Veterano grupo
lucense de blues e rock. O sábado
18, ás 23:00, na Sala Run Rum.
¬TEATRO. A Mansión. Obra do
grupo afeccionado Ad Libitum, de
Ferrol, dirixido por Yuyi Bastida O
domingo 19, ás 19:00, no Centro cí-
vico Caranza.

FOZ
¬TEATRO. Aeroplanos .  Segue a
xira da exitosa obra de Lagarta,
lagarta, con Ernesto Chao e
X.M.Olveira ao frente do elenco
desta comedia. O venres 17, ás
21:00, na Sala Bahía.

A ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. 6pm. Dúo pop for-
mado por Raúl Món e Iván Ou-

ANOSATERRA
16-22 DE ABRIL DE 2009

O cantautor Danieme, un dos que actúan no circuito Vai de Camiño-Xacobeo, estará esta semana en Monterroso.

O grupo de teatro madrileño Ylla-
na representa en Ourense Brokers,
unha parodia aceda dos mundos
das altas finanzas, tan de actualida-
de pola crise económica vixente.

Campionato de billarda en Lugo.
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nova onda británica de finais dos
setenta. Van estar este venres 17,
ás 23:00, entradas de 6 a 3 euros,
no Bar Liceum.

PORTAS
¬MÚSICA. Batital + Tino Baz .
Actuación dentro do ciclo Vai de
Camiño, o domingo 19, ás 18:00, no
Auditorio Municipal.

RIBADAVIA
¬TEATRO. Extrarradios (come-
dia das mulleres desampa-
radas). Obra da compañía Teatro
do Noroeste, estará este sábado 18,
ás 21:00, na Casa da Cultura.

RIBADEO
¬TEATRO. Unha primavera
para Aldara.A premiada obra do
Teatro do Atlántico sobre o texto
de Teresa Moure, o domingo 19, ás
20:30, no Auditorio Municipal Her-
nán Naval.

SANTIAGO
¬ ACTOS. II Simposio Interna-
cional Poéticas de resisten-
cia. As actividades desenvolve-
ranse  o xoves 16 e venres 17 ao
longo de toda a xornada. No Centro
de Estudos Avanzados do Campus
Norte da USC (Parque de Vista Alegre
- Salvadas s/n).
¬ CINE. Crise. Dentro das proxec-
cións do Cineclube Compostela,
Crise(Crisis, Robert Drew, EUA, 1963,
52m., VOSP) e Faces de novembro
(Faces of November, Robert Drew,
EUA, 1963, 13m., VO sen diálogos)).
O mércores 22, ás 22:00, entrada de
balde ou con aportación voluntaria
de 1 euro, no Centro Social O Pichel.
¬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
Camacho, até o 28 de abril, na Fun-
dación Granell.
Monumento, exposición de David
Trullo, na galería Espacio48.
¬EXPO. Unha ollada á obra de
Cervantes e Shakespeare.A Bi-
blioteca Fundación Caixa Galicia inau-
gura unha exposición bibliográfica
para afondar no increíbel mundo lite-
rario de dous clásicos fundamentais
da literatura mundial, comemorando
o 23 de abril, día da morte de Cervan-
tes. Do mércores 15 até o 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
momento convulso culturalmente,
en que novas formas de cultura
popular se mesturaron con moda-
lidades de alta cultura. Na mostra
contémplase a súa pegada en Ga-
liza en todas as facetas culturais.
Até o 3 de maio, no CGAC.
¬EXPO. Nós tamén fomos emi-
grantes. Exposición de fotos sobre
a emigración galega, que agora ate-
rra en Santiago tras dun periplo por
outros concellos. Até o 30 de abril, 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
Galega, sendo “un escaparate da cul-
tura galega, a imaxe dun país en mar-
cha que ten algo que dicir e quere di-
cilo”. Até o 17 de abril no Museo do
Pobo Galego.
¬EXPO. Galicia Pola Radio.
Mostra de obxectos, gravacións e
textos que comemoran os 75 anos
da radio no noso país. Na Funda-
ción 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. Tarú e os paxaros de
coiro. Noite de hip-hop coa actua-
ción de ste grupo  que fai  Reggae en
galego, con músicos de destacados
grupos galegos.  O xoves 16, ás 22:30,
naCasa das Crechas.

GUIEIRO.51.

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. Os gaiteiros. O pintor
Xabier Dopazo inaugura o espazo
expositivo, até o 25 de maio, dun
recén inaugurado local e espazo
cultural, o Rumore Lounge pub
(Virxe do Camiño, 9).
¬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-
canos. Até o 30 de abril, na Sala To-
rrado-Oliva (Sargadelos).
¬MÚSICA. 6pm. Dúo pop formado
por Raúl Món e Iván Oubiña. Actúan
o venres 17, ás 23:30, na Sala Karma. 
¬MÚSICA. Xoven Banda de
Música de Pontevedra. A
banda formarase por primeira vez
para este concerto, baixo a batuta
do director titular da Banda de
Música Municipal da Coruña, Mar-
cel Van Bree. O  sábado 18, ás
20:00, no Pazo da Cultura.
¬MÚSICA. Concerto de piano.
O pianista ruso Vladimir Mogi-
levsky interpreta un repertorio de
Chopin no marco da programa-
ción da Sociedade Filarmónica
de Pontevedra. O luns 20, ás
20:30, no Teatro Principal.
¬MÚSICA. Campus Jazz, peche
final.O dúo formado polo piano e
o vibráfono de Jacobo de Miguele
Ton Risco, respectivamente, pecha
o ciclo Campus Jazz 09 co seu com-
promiso compositivo e as súas im-
provisacións. Será o martes 21, ás
21:00, na Casa das Campás. 
¬MÚSICA. Real Filharmonía de
Galicia . A Fundación Caixa Galicia
patrocina un recital de entrada gra-
tuíta no que a Real Filharmonía es-
tará dirixida por Antoni Ros Marbá
e contará coa voz da soprano Méla-
nie Diener. O  vindeiro xoves 23, ás
21:00, no Pazo da Cultura.
¬TEATRO. Buscando a Hillary. A
comedia xira arredor da vida de Hi-
lary, unha exitosa avogada de 40
anos, que se sente estancada e sos-
peita que ten que haber unha forma
de vivir mellor que o que ela viviu
nos últimos anos. Pola compañía de
Blanca Marsillach. O xoves 16, ás
21:30, entradas a 8 e 10 euros,  no
Pazo da Cultura.

O PORRIÑO
¬MÚSICA. The Homens. Os
composteláns maman do post-
core de Hüsker Dü ou Fugazi, e de-
cláranse namorados dos grupos da

ANOSATERRA
16-22 DE ABRIL DE 2009

O grupo santiagués de pop-rock
The Homens estarán actuando
este venres no Porriño, dentro da
habitual programación musical
do Café Liceum.

O cantautor  guardés Tino Baz.

Quere saber máis?                                       anosaterra.com
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¬MÚSICA. Millencolin e Far
from Finished. O grupo sueco
de hardcore melódico, con anos de
concertos ás costas, publicaron en
2008 o seu oitavo disco de estudio
Machine 15, co que fan unha xira
mundial que os trae a Santiago.  O
venres 17, ás 22:30, entradas a 20 eu-
ros, naSala Capitol.
¬MÚSICA. Aló Django. Formación
de músicos galegos destacados
noutros grupos, que fan gipsy jazz,
como o do jazzista que dá nome á
formación.  O mércores 22, ás 22:45,
naBorriquita de Belém.
¬TEATRO. Maxia. De luns a mér-
cores, tres espectáculos de maxia.
O luns 20, ás 20:30, Da'kara, polo
mago Dani García. O martes 21, á
mesma hora, Feitizo, polo mago
Martín Camiña. E o mércores 22,
mesmo horario, Symbiosis, polo
grupo Symbiosis Produccións.
Os  tres espectáculos, no Teatro
Principal.
¬TEATRO. Jastas Pista?.Espectá-
culo de presentación de números
de circo e cabaré. O venres 17, ás

21:30, na Sala NASA.
¬TEATRO. Eco. Iván Marcos crea, di-
rixe e interpretaEco, unha proposta
escénica para un só actor coa cola-
boración do Centro Dramático Ga-
lego.O venres 17, ás 21:00, sábado
18, ás 20:30, e domingo 19, ás 18:00,
no Salón Teatro.
¬TEATRO. Urtain. Unha viaxe da
compañía Animalario a través do
falso mito de Urtain, e dunha Es-
paña que se move por un camiño
marcado polo sangue e a política, o
destino e a fabricación, a inocencia
e a mentira, o desexo atormentado
e a posibilidade sempre fugaz do
éxito. O venres 17 e sábado 18, ás
21:00, entradas de 12 a 6 euros, no
Teatro Principal.
¬TEATRO. Menos 1. Espectáculo
de danza pola compañía Pisando
Ovos. Poderemos velo o sábado
18 e domingo 19, ás 18:00, na Sala
Santart.

SOBER
¬MÚSICA. Dúo Per Sonare . Dúo
integrado por Celia Adriánno acor-

deón e Jose Pablo Polona guitarra.
Actuarán no ciclo Primavera Musical,
das Xuventudes Musicais de Sober,
o sábado 18, ás 20:00, no Centro So-
ciocultural.

TUI
¬MÚSICA. Encontro de  Can-

tautores .  Os cantautores Leo i
arremecághona!!! , Óscar Aven-
daño, Javier Molina e Samuel Leví
estarán xuntos nesta actuación den-
tro do ciclo Vai de Camiño,o sábado
18, ás 21:00, no Teatro Municipal Edi-
ficio Área Panorámica.

VIGO
¬ACTOS. Presentación de TSC.
Diario da noite, de Alfonso
Armada. O acto contará coa parti-
cipación de César Portela, Fran
Alonso e Alfonso Armada,  e terá
lugar o vindeiro luns 20, ás 20:00, na
Libraría Librouro, rúa Eduardo Igle-
sias,12.
¬ CINE. Camiños de Gloria. Un
dos máis grandes filmes antibelicis-
tas da historia, debido a Stanley Ku-
brick (1958). Proxéctase o martes
21, ás 18:00, en V. dobrada, e 20:30
en V.O.S., na Sede Fundación Caixa
Galicia.
¬ CINE. Arte e Cine. Ciclo que
leva un filme cada mes, até xuño,
relacionando cine e arte. Este xo-
ves 16 proxéctase  Klimt, filme

dirixido en 2006 por Raoul Ruíz,
con Jhon Malkovich, baseado na
figura do pintor modernista Gus-
tav Klimt. Ás 18:00, na Escola Mu-
nicipal de Artes e Oficios.
¬EXPO. 25 años compartindo
ilusións.A mostra percorrerá os 25
anos de vida do Centro Cultural Cai-
xanovaa través dunha espectacular
montaxe, realizando unha viaxe no
tempo e no espazo, dende as déca-
das dos  60 e 70 até hoxe. Até o 1 de
maio, na Sala de Exposicións do Cen-
tro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Abisal.Mostra de xoias. Até
o 21 de xuño, noMuseo do Mar.
¬EXPO. Entre liñas. Pinturas de
Luis Davila. Até o 30 deste mes, na
Galería Chroma. 
¬EXPO. Tesouros de papel: li-
bros, xogos e xoguetes. Colec-
ción Quim Corominas. Mostra
de todo tipo de xoguetes antigos fei-
tos con papel, até 1930. Até o 14 de
xuño , no Centro Sociocultural Caixa
Galicia.
¬EXPO. Scriptorium Verbum-
diense. Mostra do laborioso pro-

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS ANOSATERRA
16-22 DE ABRIL DE 2009

O grupo sueco Millencolin.

Concurso de Maios en Pontevedra
O Concello de Pontevedra convoca a todos os
nenos e nenas, mozos e mozas, asociacións cul-
turais, veciñais e xuvenís a participaren no con-
curso de Maios que se vai a celebrar o día 1 de
maio ás 11:00 horas na Praza da Ferraría, de
conformidade coas seguintes bases:
-Poderán participar todos os grupos, asocia-
cións, centros educativos, etc., que estean ins-
critos na Casa do Concello de Pontevedra antes
das 13:00 horas do día 30 de abril de 2009.
-No intre da inscrición deberán presentar 10 co-
pias dos cantares xunto cunha solicitude na
que conste, a lo menos, o nome, DNI e ende-
rezo do solicitante.
-Os maios concursantes terán dereito átradi-
cional rosca e a unha gratificación de 150 €,
agás que o xurado o descualifique por non
cumprir as presentes bases.
-O xurado estará integrado por un represen-
tante de cada un dos grupos políticos con re-
presentación municipal, e un máximo de ca-
tro persoas de recoñecida traxectoria no co-
ñecemento e valoración da Festa dos Maios
de Pontevedra.
-Os maios participantes deberán presentarse
ao xurado na Praza da Ferraría ás 11:00 da
mañá. O concurso dará comezo ás 11:30 ho-
ras coa "Benvida ao maio". As actuacións reali-
zadas polos maios na Ferraría antes do co-
mezo poderán ser valoradas polo xurado nas
súas puntuacións.
-O xurado emitirá o seu veredicto a través da
suma das puntuacións dos seus membros, ob-
tidas polos maios en cada modalidade. O xu-
rado seguirá, para as súas puntuacións, os se-
guintes criterios:

-O maio será tradicional de Pontevedra, de
forma cónica, de entre 1,5 e 2 metros de al-
tura aproximadamente, adornado con pro-
ductos tradicionais (fiúncho, pampillos, mar-
garidas, laranxas e ovos). Tamén se aceptarán,
por ser tamén de tradición local, cartuchos
(calas, camelias, rosas silvestres e bandeiriñas
de papel. Calquera outro elemento de
adorno será penalizado.
-Serán valorados elementos de tipo técnico e
artísticos .A coroa, no caso de presentarse,
non deixará ver os materiais da estructura.
Valorarase a composición de formas e cores,
así como o motivo que represente. Nas canti-
gas valorarase a retranca, a composición, o
ritmo e a linguaxe utilizados. Na interpreta-
ción valorarase o emprego do canto tradicio-
nal do maio de Pontevedra, así como a entoa-
ción, ritmo e voz dos actuantes. (...)
-As letras dos maios premiados poderán ser pu-
blicadas polo Concello de Pontevedra, citando
a procedencia e sen que os seus autores teñan
dereito a percibir ningunha cantidade.
-A orde de actuación dos maios será por sorteo,
antes do comezo das interpretación.
Trala entrega dos premios, o maio gañador rea-
lizará no palco unha nova actuación.
-Os premios serán os seguintes:
1º Premio ao maio 350,00 €, 2º premio,
300,00 €, 3º  premio 250,00 €.
Os tres premios áscantigas serán da mesma
contía, así como os  tres á interpretación, e os
outros tantos á coroa, por importe en cada
caso de 350, 300 e 250 €.
Haberá un Premio especialpara centros esco-
lares por 400,00 €, e un Premio especial para
Maios consistente nunha figura.

I Mostra de Video-clips 
Cidade da Coruña
1. Poderanse presentar pezas realizadas como
complemento de traballos discográficos de se-
los independentes, ou ben producidas directa-
mente polos mesmos músicos. Co único condi-
cionante de que estes sexan galegos, ou cun
mínimo do 50% dos membros da formación
de orixe galega.
2. Poderán participar músicos (solistas ou gru-
pos), selos discográficos, productoras audiovi-
suais ou calquera empresa ou asociación rela-
cionada có mundo da música independente.
3. A participación está aberta a tódolos creado-
res e a calquera estilo musical.
4. Admitiranse traballos que foran producidos
entre os anos 2007 e 2009, ambos inclusive.
5. Cada intérprete, músico ou grupo poderá
presentar un máximo de catro vídeo clips, que
non deberán ter unha duración superior aos 10
minutos cada un deles.
6. Adxuntarase unha ficha de inscrición regra-
mentaria perfectamente cumprimentada por
cada un dos vídeo clips presentados.
7. Os traballos deberán presentarse en formato

DVD, .vob ou preferiblemente .avi, en calquera
caso sen compresión.
8. A data de presentación das obras pechará o
venres, 8 de maiode 2009 ás 20:00 horas.
9. Os traballos deberán enviarse en paquete
certificado a seguinte dirección:
I Mostra de Vídeo Clips Cidade da Coruña/ “Ví-
deo Killed the Radio Star”
Rúa Pérez Cepeda 15-17 bajo D.
15004 - A Coruña

Curso de iniciación á Educación Am-
biental
O CEIDA  (Centro de Extensión Universitaria e
Divulgación Ambiental de Galicia) abriu o
prazo para inscribirse no curso de Iniciación á
Educación Ambiental que terá lugar os días 22,
23 e 24 de abril no Castelo de Santa Cruz, no
concello coruñés de Oleiros, que se realiza coa
colaboración da Consellería de Medio Am-
biente, a Deputación da Coruña e as Universi-
dades da Coruña e de Santiago de Compostela.

A actividade pretende presentar os recursos
dispoñibles para a educación ambiental e os
programas galegos que están en marcha, así
como introducir as temáticas e as metodolo-
xías de traballo dentro deste ámbito, para favo-
recer o intercambio de experiencias e para re-
flexionar sobre a crise ambiental e as posibles
respostas no ámbito socioeducativo.

Este curso pode ser de interese para educado-
ras e educadores ambientais, guías e monitores
de tempo libre, persoal técnico municipal e per-
soal técnico ambiental, profesorado, alumnos de
ciencias, educación, turismo ou outras titula-
cións. Para asistir é preciso inscribirse a través da
web www.ceida.org, na sección de formación,
ou chamando ao 981.630.618.

¬ CONVOCATORIAS

O Centro de Estudos Avanzados da USC e a Fundación-Museo Eugenio Gra-
nell acollen o II Simposio Internacional Poéticas de resistencia: prácti-
cas - repertorios - estratexias, organizado polo Grupo de Investigación
de Teoría da literatura e Literatura Comparada da Universidade de San-
tiago de Compostela e a Rede Internacional Poetics of Resistance. As ac-
tividades desenvolveranse o xoves16 e venres 17, ao longo de toda a xor-
nada, en Santiago de Compostela.

A compañía Animalario leva á
escena a controvertida vida de
Urtain, un falso mito deportivo
do tardofranquismo, na obra ho-
mónima.
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Quico Cadaval e interpretada por
Víctor Mosqueira e Marcos Orsi,
entre outros, neste caso baixo as
siglas de Producións Excéntricas.
O sábado 18, ás 20:30, no Centro
Cultural Caixanova.

VILAGARCÍA
¬MÚSICA. Lizgairo.  O grupo de
folk actúa este domingo 19, ás 21:00,
entradas a 6 e 9 euros, no Auditorio.
¬TEATRO. Chicho e a Santa
Compaña. Comedia posta en es-
cena polo grupo Lambríaca Teatro,
e que vai estar o sábado 18, ás 21:00,
no Auditorio Municipal.

VILAMARÍN
¬MÚSICA. Batital + Tino Baz .
Actuación dentro do ciclo Vai de Ca-
miño, o venres 17, ás 20:30, no Audi-
torio Municipal.

XINZO DE LIMIA
¬MÚSICA. Xoan Eiriz e Xoan
Rubia.  Actuación dentro do ciclo
Vai de Camiño, o sábado 18, ás
20:00, na Casa da Cultura.

ros, na Fábrica de Chocolate.  
O venres 17, ás 22:30, entradas de 8
a 6 euros, estarán os grupos  Inlo-
gic + Carcomedhi.
¬MÚSICA. Impossible Hair +
The Cobras. Concerto para este
xoves 16, ás 00:00, en La Iguana Club. 
O venres 17, ás 00:00, estarán os
grupos  The Kanguru Project

+ Dj Mr Teaser con Andre
Granada.
E o sábado 18, ás 00:00, tocarán
Foggy Mental Breakdown.
¬MÚSICA. Aló Django. Forma-
ción de músicos galegos destaca-
dos noutros grupos, que fan gipsy
jazz, como o do jazzista que dá
nome á formación. O venres 17, ás
23:00, en El Ensanche.
¬MÚSICA. Sojazz. Actuación
este sábado 18, ás 23:00, na sala
Contrabajo.
¬MÚSICA. Pierre Bastien. O
compositor, músico e fabricante
de instrumentos mecánicos fran-
cés vai estar este martes 21, ás
18:30, entrada de balde, no Tea-
tro da Cidade Universitaria (Cam-
pus de Vigo).
¬TEATRO. Cascuda. Espectáculo
de danza, en colaboración co Centro
coreográfico galego,  por Diego
Anido. Vai estar en cartel o venres 17
e sábado 18, ás 22:00, e domingo 19,
ás 21:00, no Teatro Ensalle.
¬TEATRO. No Comment.
Obra. Produción dirixida por

ceso de creación dun códice, e  a im-
portancia que tivo Galiza neste
campo. Até o mes de  xuño, no mu-
seo Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Naturnova. A pretensión
deste espazo para a educación me-
dioambiental é tratar de axudar a
concienciar á sociedade da impor-
tancia do mantemento do entorno,
enfocando esta actividade principal-
mente cara os sectores de poboa-
ción máis novos. No Centro Social
Caixanova.
¬EXPO. Deseño holandés:  na
rúa como en casa. Bin-
nen/Buiten. Unha ampla mos-
tra de deseño holandés para os es-
pazos 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 sa-
las para presentar a proposta dun ar-
tista diferente en cada unha delas.
En calquera lugar, en ningún
lugar. A mostra fai unha análise das

relacións entre artes visuais, o ci-
nema e a literatura.
Puntos de Encontro/Meeting
Points. O portugués Pedro Bara-
teiro inaugura esta serie que traerá
a 5 artistas neste ano 2009.
¬MÚSICA. They hear no ans-
wering strain.  Estrea desta
obra de Eduardo Soutullo pola
Orquestra Sinfónica de Galicia,
baixo a batuta de Josep Pons. O
programa complétase con obras
Richard Strauss e Arnold Schoen-
berg. O xoves 16, ás 20.30, no Cen-
tro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. Uxía: Eterno Nave-
gar. A cantante galega presenta
o seu traballo Eterno Navegar, no
que recolle sons galegos mestu-
rados con outros da lusofonía, de
Portugal, Brasil ou Cabo Verde,
co Atlántico e o idioma coma ne-
xos comúns. Estará este venres
17, ás 22:30, no Centro Cultural
Caixanova. 
¬MÚSICA. Idioterne + Blue
Jeans.  Concerto para este  xo-
ves 16, ás 22:00, entrada a 5 eu-
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Uxía Senlle presenta en Vigo as
cancións do seu novo traballo dis-
cográfico, Eterno Navegar.

Membros do grupo Lizgairo.

�  Aluguer de apartamento en
Lira (Carnota), Portocubelo. A carón
da praia. Equipado para catro per-
soas. Terraza, vistas ao mar e ao cabo
Fisterra. 2ª 15ª de xuño, 500 euros. 1ª
15ª de xullo, 550 euros. 2ª 15ª de xu-
llo, 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, ex-
terior. Amoblado. Moi bo estado.
Santiago 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 mullergalega
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,
amoblado e con trasteiro, na rúa Ló-
riga (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). Tel: 675.223.59.
Mail:  rubentroitinho@hotmail.com

� Vendo guitarra eléctrica 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.

�  Véndese : Peugeot Partner Fur-
gón 190C HDI. 2005. 75.000 km.
6.000 €. Motocultor Ferrari 72.
2005. Remolque, fresa e arado.
Pouco uso. 3500 € .Biotrituradora

gasolina Benz, modelo Primus PS
HBS-3, sen uso.  1500 € (orixinal 2500
€). Tlf: 690 020503 (perto de San-
tiago)

� Castelao. Compro libro "Sempre
en Galiza" (Akal Editor), edicións en-
tre 1981-1993, 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 bo 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.  En te-
rra: 30 ou mais cm. , 15-20 diámetro,
4 anosm, 2500 unidades. Prezo: 1 €.
En maceta de 1 litro: 15 cm. ,500 uni-
dades. Prezo: 0.50 € . Tamén  buxus
semprevirens e camelias. En Les-
tedo, Boqueixón.  Tlf: 690 020503

� Ofrécese moza para coidado de
anciáns e nenos ou limpeza de cal-
quera  tipo polas mañás ou por ho-
ras e festivos. En Santiago e comarca.
686924339.

� 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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amor– non forma parte do nú-
cleo máis mediático do boom
de realizadores arxentinos
pero si é un dos que manteñen
unha maior constancia coa
carteleira. Na última Seminci
de Valladolid fixo dupla con
esta emotiva comedia senti-
mental de pouso agridoce, Es-
piga de Prata e Premio do pú-
blico. Filme que fala de soida-
des, azares e historias míni-
mas, parafraseando a Carlos
Sorín. O consagrado Grandi-
netti e a máis descoñecida Bre-
dice encarnan dous persona-
xes silenciosos de aparencia ín-
fima que tratados coa tenrura
de Lecchi protagonizan unha
desas historias de amor torpe
que saben pouco de impostu-
ras e moito da verdadeira poe-
sía dos sentimentos. �

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.

O diario dos mortos
Dirixe: George A. Romero.
Intérpretes: Nick Alachiotis,
Matt Birman.
Terror. EE UU, 2007

Con dous anos de atraso chega
por fin ás salas a última diatriba
sociolóxica zombi do pai mo-
derno do xénero, o norteameri-
cano de remota orixe galega –iso
conta nas lendas urbanas– Ge-
orge A. Romero. A tardanza se-
mella inexplicábel se temos en
conta o renacemento comercial
do subxénero nos últimos anos
e se, por riba, atendemos á ex-
pectación suscitada pola anun-
ciada volta ás orixes desta pro-
dución de corte independente
que, no resultado final, supera
en interese todas as apocalipses
resurrecionais filmadas polo ve-
llo Romero dende a súa seminal
A noite dos mortos viventes. Al-
gúns lle puideron meter o dente
no Cineuropa do 2007 –mira
que choveu. Aos que seguen á
espera recoméndolles que non
se fíen da sinopse argumental
na que se centra toda a trama:
un grupo de estudantes de cine
que está a filmar unha fita de te-
rror nos bosques de Pennsylva-
nia, escenario de practicamente
todas as películas de Romero,
cando se atopa de golpe co pro-
blema dos reviventes. Erra toda
pretensión comercial de equi-
parala coa afeccionada O pro-
xecto da bruxa de Blair.

lestinas. Jacir debuta con esta
áspera crónica de soños rotos
na que as esperanzas diversas
do seu pobo exemplifícanse
nas dispares aspiracións de
dúas personaxes: unha moza
nacida e criada en Brooklyn
que arela regresar á terra dos
seus ancestros e un mozo que
non coñece máis ca a supervi-
vencia cotiá nos territorios
ocupados. As dúas vidas cruza-
ranse nunha peculiar road
movieao estilo palestino.

O frasco
Dirixe: Alberto Lecchi.
Intérpretes: Dario Grandinetti,
Leticia Bredice.
Comedia. Arxentina, 2008

O bonaerense Lecchi –Opera-
ción Fangio, Noces para o

A sombra do poder
Dirixe: Kevin McDonald.
Intérpretes: Russell Crowe,
Ben Affleck.
Drama. EE UU, 2008 

O documentalista McDonald
–retratista da hipnótica beleza
da vertixe en Touching the
void e analista concienzudo
das cloacas da historia en fitas
como O inimigo do meu ini-
migo– volve  probar sorte co
cine de ficción despois do éxito
d’O último Rei de Escocia. Se
no seu anterior aínda quedaba
unha certa coartada histori-
cista –o retrato terríbel da
Uganda de Idi Amin– agora se-
mella xa perfectamente inte-
grado nos recursos argumen-
tais da corrente principal do
Hollywood de entretemento.
Agroma de cando en vez algo
do espíritu inconforme de Mc-
Donald pero o groso do filme é

Xosé Valiñas

unha intriga político criminal
ambientada na xungla de ban-
deiras e coches oficias do Was-
hington presidencial co inex-
presivo Affleck poñéndolle cara
de cartón a un prometedor
novo congresista que ve frus-
tradas as súas aspiracións polí-
ticas cando se ve enredado no
asasinato da súa asistente-
amante.

Deixame entrar
Dirixe: Tomas Alfredson.
Intérpretes: Kare Hedebrant,
Lina Leandersson.
Terror. Suecia, 2009

Non todo o celuloide que
chega de terras escandinavas é
cinema de autor convicto e
confeso, como mostra esta
nova lección do fantástico eu-
ropeo á acomodaticia industria
norteamericana do susto a
conta do tratamento do vampi-
rismo en contorno adoles-
cente. O filme, triunfador na
útima edición do Festival de Ci-
nema Independente de Tri-
beca, adapta un best seller do
sueco John Ajvide Lindqvist no
que a atmosfera da fascinación
polo escuro dun adolescente
solitario toma corpo na historia
dun rapaz acosado polos abu-
sóns do instituto que un bo día
traba amizade cunha miste-
riosa nova veciña de pálido ros-
tro que oculta certos segredos
nocturnos. A previsíbel relec-
tura norteamericana non tar-
dará en chegar. Xa contrataron
a Matt Reeves, o responsábel,
xunto con J. J. Perdidos
Abrams, da colosalista Mons-
truoso para dirixir o proxecto.

O sal deste mar
Dirixe: Annemarie Jacir.
Intérpretes: Suheir Hammad,
Saleh Bakri.
Drama. Palestina, 2008

A última mostra do pulo que
está a sacar nos últimos anos o
cinema chegado de terras pa-

Intre de O diario dos mortos. 

Fotograma de Déixame entrar.

Russell Crowe [á esquerda] e Ben Affleck en A sombra do poder. GLEN WILSON.

Escena de O sal desta terra.

Leticia Bredice enO frasco.
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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.

O club de xadrez Algalia foi creado en abril de 1989 por iniciativa de Xosé Luís Veiga
Goy, que naquel entón vivía na rúa da Algalia de arriba de Santiago, onde se reunían
moitos dos mellores xogadores de Galicia para adestrar e xogar partidas rápidas. Da-
quela un puñado de alumnos de Goy conformaron un club que xogaba unha liga da
competición federada aínda en formación. Vinte anos máis tarde o Algalia milita na
máxima categoría dun xadrez galego xa consolidado, consta de tres equipos, 34 xo-
gadores, máis de 50 socios e unha escola de xadrez, e coa colaboración de moitos
dos locais comerciais da zona da Algalia e do concello de Santiago organiza algún
dos eventos xadrecísticos de maior categoría do panorama galego actual.

Veiga Goy, Xose Luis
Caselas Cabanas, Jacobo 2275

Cáceres op (6). 1993. C16: Defensa Fran-
cesa. Liñas sen c5.
Xosé Luís Veiga é un dos maiores impul-
sores do avance do xadrez en Galicia, ven
de ser homenaxeado na XVI edición dos
premios Vagalume pola súa actividade
social, e é coautor xunto con Carlos Arias
dun excelente manual de xadrez, o pri-
meiro escrito en galego, publicado ta-
mén en 1989. Como xogador, pouco

dado á competición, sempre militou no
CDU -hoxe USC-, e o seu estilo de xogo é
de ataque, enxeñoso e alegre como po-
deremos apreciar na partida de hoxe.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 b6
5.Ab5+ c6 6.Ad3 Aa6 7.Axa6 Cxa6
8.Dg4 Af8 9.h4 h5 10.De2 Cb8 11.Ad2
Ce7 12.Ag5 as negras saen da apertura
cunha posición restrinxida e falta de mo-
bilidade 12…Dd7 13.Ch3 Cf5 14.0-0-0
c5 15.dxc5 bxc5 16.Cf4 Cc6 17.Da6 Tb8
18.The1 [18…Cb4 19.Da5 Cd4 20.Td2 -

+] 18…Tb6 19.Da4 Tb4 20.Da6+= con
ataque branco [20.Da3 Cfd4=+]
20…Tb6 21.Da4-+ Cb4? [21…d4-+]
Diagrama 22.Cfxd5! ameázase Cc7
mate22…exd5 [se 22…Cxd5 23.Dxd7+]
e se [22…Dxa4 Cc7#] 23.Cxd5, e Jacobo
abandona ó non poder evitar o mate sen
perdas materiais concluíntes 1-0.

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

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Froito da abeleira. Participacións dun sorteo. 2- Pequena

mancha ou molladura feita cun líquido. 3- Desprazarse a un

lugar. Vigoroso, resistente. Símbolo do cloro. 4- Conxunto de

grans ou sementes dunha planta, especialmente dos cereais.

Cada unha das mamas dunha muller. En gran cantidade ou

intensidade. 5- Raíz da nabiza. Armacén gasoso de chuvia. 6-

Nocións básicas dunha ciencia ou coñecemento, as mínimas

que dela se deben coñecer. Gran peza de tea que garda o esce-

nario dun teatro. 7- Certa comida mexicana. Apelido do inven-

tor da máquina a vapor. 8- Utilice. Nome frecuente en empre-

sas petrolíficas americanas, pois significa o aceitoso elemento

en inglés. “... Carneiro”, aeroporto do Porto. 9- Anfibio común

nas charcas e regatos, afeccionado ás ruidosas serenatas. Seres

alados e asexuados. Símbolo do Niobio. 10- Sustancia que

altera, falsifica ou diminúe a pureza dalgún produto. 11-

Derramamento dunha ferida ou dunha úlcera, composto de

soro, sangue e pus. Estante ou repisa.

Verticais:

1- Materias obxecto de estudio nun curso escolar. 2- Barba-

ridade, falcatruada, acción insensata. 3- Pronome de tercei-

ra persoa. A mesma verba do “6 horizontal”. A metade de

dous. 4- Liga Profesional de Fútbol. Burato. Naquel lugar. 5-

Encargado da custodia ou a crianza dun neno. O dia anterior

ao presente. 6- Dou por certa algunha afirmación ou idea.

Barra sobre a que xira unha roda ou outro mecanismo. 7-

Roedor múrido case doméstico. Curva a madeira por efecto

do sol ou da auga. 8- Desprazádevos a ese sitio. Novo, pero

en inglés. Santo. 9- Onomatopea do bufo do gato. Cruza-

mento de cabalo e asno, en plural. Símbolo do Neodi-

mio.10- Arco gótico que polo extremo superior soporta o

empuxe dalgún arco ou bóveda, e polo inferior apóiase nun

botarel ou contraforte. 11- Destacábel.

Algalia, vinte anos.

SOLUCIONS

Crucigrama

Horizontais:
1-Abelá.Rifas.2-Salpicadura.3-Ir.Forte.Cl.4-
Grá.Seo.Moi.5-Nabo.O.Nube6-Abecé.Telón.7-
Taco.E.Watt.8-Use.Oil.Saa.9-Rá.Anxos.Nb.10-
Adulterante.11-Sanie.Andel.
Verticais:
1-Asignaturas.2-Barrabasada.3-El.Abecé.Un.4-
LPF.Oco.Alí.5-Aios.É.Onte.6-Creo.Eixe.7-
Rato.T.Lora.8-Ide.New.San.9-Fu.Mulas.Nd.10-
Arcobotante.11-Salientabel.

Autodefinido

Horizontais:

Camaradería/Abas.Papeis/Li.Americio/Asa-

dor.Do.M/Fale.Trisco/Aleira.Deu/T.Groseiras/Eur

os.SM.Ra/Ale.Antonte/Rosario.Eón.

Verticais:

Calafatear/Abisal.Ulo/Ma.Alegres/Asadeiro.A/R.

Mo.Rosar/Apertas.Ni/Dar.R.Esto/Epididimo/Rec

oser.Ne/III.Cuarto/Asomo.Saen.

AUTODEFINIDO
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Alberte Rivero
Aínda que de pequeno non tivo
futbolín na casa e raramente
acudía ao bar a xogar, este ra-
badense, de corenta e sete anos
e policía local de profesión,
acude agora a todos os campio-
natos do Estado e adestra no
garaxe cun futbolín profesio-
nal. Hai anos que non lle gusta
xogar nos bares: “por que a
maioría están moi descoida-
dos”. Manuel Candal loita para
que esta práctica se convirta en
deporte. A pasada fin de se-
mana perderon fronte aos
campións cataláns, pero o vin-
deiro dous de maio defenderán
o título acadado o pasado ano
no master de León.
PPoorr  qquuee  ttaannttaa  ttrraaddiicciióónn  eenn  RRáá--
bbaaddee??
Non sabemos. O primeiro fut-
bolín chegou no ano cincuenta
e dous e xogábanse tremendas
partidas, especialmente os días
da feira. Ao non haber nin inter-
net nin xogos, todo era futbolín,
futbolín. Sempre houbo na vila
tradición e aparello e, desde hai
quince anos, desenvolvemos o
coñecido como “Wimbledon”
estatal do futbolín.
PPoouuccoo  tteenn  qquuee  vveerr  oo  xxooggaarr  nnooss
bbaarreess  ccoonn  eessttee  ffuuttbboollíínn??
Aos que nos gusta xogar ao fut-
bolín de verdade, non o face-
mos nos bares, sobre todo por
que non soen estar en condi-
cións. Entendémolo coma de-
porte para xogar en pavillóns,

Bieito Iglesias

N a vindeira asemblea do
Bloque disque se van pre-

sentar tres candidatos: Beiras
(axudado por Nogueira), Ayme-
rich e Guillerme Vázquez. A
UPG seica promove un portavoz
propio e abandona a táctica de
camuflarse detrás de carteis
electorais (pianista ben vestido,
alcalde prestixioso) que tapen as
súas vergoñas. Mellor, así hase
comprobar que apoio ten entre
as bases e por parte obriga ás de-
mais tendencias a construír
unha alternativa. Admira, con
todo, que non candidatasen a
Suárez Canal ou Lores, únicos
políticos desa escudería que non
saíron totalmente chamoscados
tras unha xestión catastrófica á
frente das grandes cidades e dos
despachos da Xunta. Despois de
perder miserablemente as alcal-
días de Vigo e Ferrol e as conse-
llerías de San Caetano, imponse
cultivar a excelencia empolei-
rando nos cargos públicos per-
soas de valía. Tal parece que os
upegallos fan outra interpreta-
ción do tremendo garapaldo
electoral, do contrario non se ex-
plica a promoción de Vázquez.
Os partidos grandes poden per-
mitirse un elenco de actores me-
diocres, calquera calzafouces
vale pra facer teatro mentres go-
berna o mercado, pero navegar
contra corrente esixe pilotos
mañosos. Deben saber que un
BNG liderado por el arredaría
definitivamente das urnas e da
militancia moita parroquia na-
cionalista. E non por repugnan-
cia ideolóxica, ca!, senón por
unha certa saudade do talento. A
Galiza non é Marte, aquí hai vida
intelixente. �
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César Lorenzo Gil

E ntre as moitas noticias
de pasmo que deu o tre-
mor de L’Aquila (Italia)

chama a atención comprobar
que moitos dos predios caeron
por estaren construídos con
menos ferro do esixido, con area

de mar (que é corrosiva) mestu-
rada no cimento e ignorando
por completo a normativa anti-
sísmica. O abuso da lei e a obse-
sión polo euro (ou a lira) acaban

por converter simpáticos cons-
trutores un pouco pícaros en cri-
minais. Fixo falta un terremoto
para sabermos destas cousas
mais cantas vivendas do noso
contorno teñen eivas deste tipo?
Agora que seica acabou a época
dourada do tixolo sería bo apos-

tar por unha construción cons-
ciente e duradeira. O problema
real non é o feísmo de poñerlle
aluminio ás xanelas e bloques
aos cortellos. É peor pensar que
un ben básico como a casa é
presa de estafas nas que nin-
guén repara e poucos pagan. �
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centros recreativos ou na casa.
Eu teño un futbolín no garaxe.
É distinto no bar, o máximo xo-
gamos unhas cervexas.
HHaaii  qquuee  eessttaarr  bbeenn  ffííssiiccaammeennttee??
Igual que non ping pong ou
aínda máis. Teño compañeiros
que me din que despois de un
día enteiro de partidas nun
campionato chegan a perder
máis de dous kilos. 

SSeerráá  ddeeppoorrttee  aallggúúnn  ddííaa??
Por iso pelexamos. Fáltanos o
recoñecemento do Consello
Superior de Deportes. Mentres
non sexa efectivo non pode-
mos ter federación. En países
de centro Europa e Sudamérica
xa é considerado deporte. En
Bélxica xogouse hai pouco o
campionato europeo. O que si
sería importante é igualar as
normas. Noutros países xógase
con tres dianteiros, aquí con
catro e incluso en Valencia con

cinco. Pero estamos abocados
a ser  recoñecidos, ter federa-
ción e campionatos oficiais. 
DDeessppooiiss  ddee  RRáábbaaddee,,  aass  pprróóxxii--
mmaass  cciittaass  ccaalleess  ssoonn??
Iremos a León a defender o
campionato acadado, por min
e pola miña parella o ano pa-
sado. Despois, no verán, ire-
mos a Sevilla. Hai seis ou sete
campionatos importantes.
Fóra de España aínda non se
pode ir por cuestións económi-
cas, sae moi caro.�

Manuel Candal, ex campeón de España
‘O futbolín é deporte oficial en moitos países’

’’A UPG seica promove
un portavoz propio
e abandona a táctica
de camuflarse detrás
de carteis electorais” 
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O futbolín naceu da imaxinación dun fisterrán hai máis de un século. Na actualidade Rábade é a capital deste
xogo. A pasada fin de semana, celebrouse nesta vila luguesa o coñecido como “Wimbledon do futbolín”. Dende
hai quince anos, a peña “a bola meiga” organiza o master estatal. Manuel Candal preside esta agrupación que
integra a participantes de toda Galiza e que, agás este ano, copa os primeiros postos desta particular práctica.

56 contra e portada 2.qxd  15/4/09  22:32  Página 2


