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No acto de toma de posesión do novo
presidente da Xunta, na Praza
do Obradoiro, Feixóo dedicóulle un
dos abrazos máis efusivos ao presidente
de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
Iberdrola Renovablesé líder mundial
do sector do vento e ten denunciado
no xulgado o concurso eólico.
Conta actualmente con 625,37 Mw
instalados en Galicia. Solicitara outros
1391,15 que non lle foran concedidos.

Feixóo con Iberdrola
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nadora dos equipos de normalización.

culminar nos congresos pro-
vinciais desta primavera. Bal-
tar prometera que deixaba o
cargo, mais xa hai voces no PP
en Ourense que reclaman a
súa continuidade tras o desafío
de Feixóo.

A posibilidade dunha ‘es-
pantada’ –como a amagada
polos deputados do PP ouren-
sán durante a crise do Goberno
Fraga polo Prestige– é polo de
agora unicamente un soño na
mete da oposición. O que está
por ver é se nas eleccións euro-
peas o PP rural espreme a súa
máquina de recolleita de vo-
tantes como fixo o 1 de marzo.

CONFORMARSE CON MENOS.Se non
houbo reparto político, que

criterio seguiu Feixóo escoller
aos novos conselleiros? O pre-
sidente insiste en que escolleu
aos “mellores xestores” e aos
“máis entregados”. Certo é que
moitos dos mandatarios gozan
dunha ampla experiencia en
cargos da Xunta, máis tamén é
certo que en polo menos dúas
carteiras, Economía e Cultura,
Feixóo tivo que conformarse
con segundas opcións. Varios
dos independentes que tentou
fichar, como o ex-rector da
Universidade de Santiago Da-
río Villanueva, declinaron a
oferta.

Feixóo prometera que no
seu executivo habería varias
persoas das que non lle estra-
ñaría que non o tivesen votado.

Manuel Vilas
O novo presidente da Xunta se-
gue a socavar o poder do PP ru-
ral, malia que este sector é o
seu fornecedor de votos máis
fiábel. A ausencia de cargos do
partido conservador en Ou-
rense e Lugo é a nota política
máis destacada do novo Go-
berno.

Nin a designación do ou-
rensán Xesús Vázquez como ti-
tular de Educación nin a do lu-
gués Samuel Juárez como con-
selleiro de Medio Rural resul-
tan abondo para os seguidores
de Xosé Manuel Baltar –presi-
dente do PP ourensán– nin pa-
ra Xosé Manuel Barreiro –líder
do PP en Lugo. Malia as decla-
racións dos baróns nos me-

dios, o certo é que o ‘sector da
boina’ agardaba máis poder,
pois Vázquez e Juárez non go-
zan de especial predica entre
os alcaldes destas provincias.

Nin sequera o presidente da
Xunta agacha as implicacións
da súa escolla. “Aquí ninguén
atopará cotas nin de tipo per-
soal, porque a elección está ba-
seada na capacidade, nin de ti-
po territorial, porque Galicia é
única”, presumiu Feixóo na
presentación do Gabinete,
diante de Baltar e cun Barreiro
ausente.

A cuestión agora é se aos ba-
róns provinciais lles queda
marxe para responderlle a un
Feixóo crecido. A progresiva li-
mitación do seu poder debera

Feixóo desafía abertamente
o sector da boina
Baltar (Ourense) e Barreiro (Lugo) fican sen conselleiros
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y Calzada meses despois de
presidir mesas de adxudica-
cións de contratos que gañou
esta importante construtora.
Feixóo, malia admitir que non
foi o intre “máis elegante” da
traxectoria de Hernández, am-
párase en que o hoxe consellei-
ro non asinaba as adxudica-
cións. Firmábaas o propio Fei-
xóo, como último conselleiro
de Obras Públicas da era Fraga.

Para Bloque e PSdeG, a de-
signación de Hernández impli-
ca a fin das promesas de “rexe-

neración democrática” da
campaña popular. “Está cues-
tionado por adxudicar obras
millonarias a empresas para as
que traballou despois” critica
Ricardo Varela. O presidente
da xestora do PSdeG tamén
lembra que Feixóo prometera
departamentos “independen-
tes” para Traballo e Xustiza.
Varela ve un gabinete “des-
compensado territorialmente”
e dende o punto de vista da pa-
ridade, pois hai seis homes e
catro mulleres.�

Ao final en San Caetano despa-
charán dous independentes.
Son a conselleira de Facenda,
Marta Fernández Currás –que
foi interventora da Xunta co bi-
partito até 2007 e vicedecana
do Colexio de Economistas da
Coruña– e o de Cultura, Rober-
to Varela Fariña –ex-consul de
España en Nova York encarga-
do de asuntos culturais.

Completan o que o PP cua-
lifica de “goberno dez” Alfonso
Rueda (Presidencia), Javier
Guerra (Economía e Industria),
Pilar Farjas (Sanidade), Beatriz
Mato (Traballo e Benestar), Ro-
sa Quintana (Mar, nova deno-
minación de Pesca e Asuntos
Marítimos) e Agustín Hernán-
dez (Medio Ambiente, Territo-
rio e Infraestruturas).

OS QUE CONSTRÚEN CONTROLARÁN A
ECOLOXÍA. A ‘macroconsellería’
de Hernández nace como a
máis polémica. Primeiro, pola

eliminación da Consellería de
Medio Ambiente e a subordi-
nación da política de protec-
ción da natureza ao mesmo
departamento que promove,
por exemplo, as autoestradas.
Para o BNG é un “paso atrás de
dez anos”, crítica na que coin-
ciden os ecoloxistas. E segun-
do, polo propio titular, un ex-
director xeral ao que a Xunta
bipartita abriu un expediente
por presunta violación da lei de
incompatibilidades. Hernán-
dez foi contratado por Puentes
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G abouse a capacidade do
novo presidente de Ga-

liza de manter en secreto o
seu goberno até o instante de
dalo a coñecer, o que non se
compadece coa urxencia en
montar gabinetes de transi-
ción de poder. Xa sabemos
cal é a estrutura reducida de
goberno e cal é o perfil, mani-
festamente técnico, que esco-
lleu Feixóo para pilotar a crise.
Velaí a primeira característica
do executivo galego: a subs-
tancia política vaise concen-
trar exclusivamente no presi-
dente, que preferiu facer un-
ha selección na que ninguén
eclipse o seu protagonismo, e
no que só aparece con luz
propia o aínda secretario xe-
ral do PP Alfonso Rueda, pero
nunha consellería, Presiden-
cia, que tampouco é das que
gozan de máis proxección.

Manda así Feixóo mensa-
xes en varias direccións, e non
é a menor a falta de conce-
sións territoriais ao partido. A
ausencia de conselleiros/as li-
gados á organización de Lugo
non pode ser pasada por alto,
por máis que se envolva a de-
cisión no desexo de ter as
mans libres. Non hai que es-
quencer que tanto Lugo co-
mo Ourense foron as circuns-
cripcións electorais nas que
máis se xogaron as pasadas
eleccións. Para alá de se estas
decisións conlevan tensións
internas nas baronías, haberá
que contemplar no futuro se
ten consecuencias no trato
coas Deputacións provinciais
ou coas fusións de concellos
que o presidente anunciou
no debate de investidura.

Unha interrogante máis
quedou no aire á hora de dar
a coñecer o goberno: por que
tantas persoas terían rexeita-
do asumir unha consellaría?
Debátese sobre a diferenza de
salarios coa empresa privada
ou as dificultades de asumir a
lei de incompatibilidades, pe-
ro o novo presidente mandou
unha mensaxe indirecta a
moitos dos nomes insinua-
dos estas semanas como po-
tenciais conselleiros, cando
asegurou que os escollidos fo-
ron os que dixeron si a sacrifi-
carse por Galicia. Unha acu-
satio manifesta.�

anosaterra

’’editorial

Pilar Farjas Abadía (Teruel,
1959) fornece un bo retrato ro-
bot do perfil de técnico con
máis experiencia profesional
que política escollido por Fei-
xóo. Así, a nova conselleira de
Sanidade posúe unha amplí-
sima traxectoria na xestión
pública sanitaria (directora xe-
ral de Saúde Pública en 1997,
responsábel da Axencia Espa-
ñola de Seguridade Alimenta-
ria en 2002, etc.) pero carece
dun papel de peso no organi-
grama do PPdeG, pois entrou
como concelleira na Coruña
só na última lexislatura.

Farjas explica a A Nosa Te-
rra que o seu primeiro obxec-
tivo é “mellorar a calidade da
atención sanitaria, algo que
vai moito máis alá das listas
de espera”. A doutora e soció-
loga argumenta que os días
de agarda son un “indicador”
non de todo válido para ava-
liar ao SERGAS pois, entre ou-
tros factores, “non son o mes-
mo as patoloxías menores
que as maiores, como unha
oncoloxía, que non admite
esperas”.

A conselleira critica que o
bipartito non fixera “nin un só
novo gran centro sanitario”.
Con todo, insiste en que os
principal problema do SER-
GAS non son as infraestrutu-

ras –máis cando os proxectos
dos hospitais de Lugo e Vigo
están en marcha– senón a
mellora da xestión dos recur-
sos humanos xa existentes.
Por iso Farjas fai un chama-
mento a “todas as organiza-
cións profesionais” para che-
gar a pactos en temas como as

oposicións e a dedicación es-
pecífica dos médicos que tra-
ballan na sanidade pública,
cuestión que provocou varios
paros na etapa final do bipar-
tito. E é que para a nova con-
selleira “o fundamental é a
motivar os profesionais e sa-
calos deste punto morto”.�

Pilar Farjas, conselleira de Sanidade

‘O gran problema do SERGAS
é a motivación, non as infraestruturas’

’’Baltar prometera que
deixaba o cargo,
mais xa hai voces no PP
en Ourense que reclaman
a súa continuidade”

’’En polo menos dúas
carteiras, Economía e
Cultura, Feixóo tivo que
conformarse
con segundas opcións”

’’Para Bloque e PSdeG,
a designación
de Hernández implica a fin
das promesas de
rexeneración democrática
da campaña”

Pilar Farjas [á dereita] incorpórase ao seu despacho. JESSICA BARCALA / A.G.N.
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de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas, que vén de
crear o PPdeG. “Con esta me-
dida, Feixóo desfai o camiño
iniciado por Fraga cando insti-
tuíu Medio Ambiente como
consellaría, e equipárase ao
Goberno estatal”. Adega acusa
á nova Xunta de navegar a
contracorrente “actuando de
xeito irresponsábel ao mestu-
rar as competencias de protec-
ción ambiental coas políticas
que máis impactos causan”.
“Podemos agardar obxectivi-
dade e sensibilidade ambien-
tal cando o responsábel das in-
fraestruturas ten que asinar ta-
mén as declaracións de im-
pacto ambiental?”, pregúntase
a asociación.�

CORREDOR APÓIAAS

A PATRONAL PIDE DERROGAR
AS NORMAS DO HÁBITAT

A Confederación de Empresa-
rios de Galicia (CEG) acordou
reclamarlle á Xunta que derro-
gue as Normas do Hábitat,
aprobadas polo bipartito, para
facerlle fronte á “forte contrac-
ción” que vive a construción.
Os empresarios, que apuntan
que a crise lles afecta de xeito
“descarnado” na construción,
tamén instarán a Alberte Nú-
ñez Feixóo a que axilice a re-
dacción do Plan do Litoral. Po-
la outra banda, o Ministerio de
Vivenda avalou as medidas
creadas pola consellaría de Te-
resa Táboas ao introducir ele-
mentos das Normas do Hábi-
tat no Código Técnico de Edifi-
cación (CTE). O departamento
de Beatriz Corredor amplía o
CTE con dous decretos extrai-
dos da normativa galega. A
ampliación, que introduce
“melloras substanciais”, refíre-
se á protección contra o ruído e
á accesibilidade dos edificios
para “gañar en calidade de vi-
da”, en palabras da ministra de
Vivenda.�

FRANXA LITORAL

MADRID RECORRE
A LEI DE VIVENDA

O Goberno de Madrid anun-
ciou que interporá un recurso
de inconstitucionalidade con-
tra o apartado da Lei de Viven-
da de Galiza que legalizaba al-
gúns núcleos de poboación si-
tuados na franxa litoral e que
estaban afectados polo deslin-
de da Lei de Costas, que esta-
belece unha zona de servidu-
me de 100 metros. O Executivo
estatal entende que a solución

cellos que teñen núcleos afec-
tados, como Marín, A Illa de
Arousa, Ribeira, Moaña, Re-

DECLARACIÓN DE FOZ

XUÍCES E AVOGADOS
IMPULSAN O GALEGO

A Mariña lucense acolleu a De-
claración de Foz, documento no
que máis de 30 profesionais da
Administración da Xustiza ex-
presan o seu compromiso “coa
remoción dos obstáculos e pre-
xuízos que impiden que o gale-
go se use con normalidade nos
xulgados e tribunais”. Os asi-
nantes comprométense a crear
un ambiente “de favorábel aco-
llida” do galego e de impulsar a
lingua en documentos e resolu-
cións. A declaración fíxose pú-
blica na homenaxe que Xoán
Xosé Barreiro Prado, presidente
da Sección Segunda da Audien-
cia Provincial de Pontevedra, re-
cibiu en Foz. Barreiro Prado está
considerado o maxistrado “que
máis resolucións ten ditado en
galego na historia da nosa lin-
gua”. Ao acto asistiron entre ou-
tros Miguel Anxo Cadenas So-
breira, presidente do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, e
Carlos Varela, fiscal superior.�

DO VAO A CARITEL

A XUSTIZA, CONTRA
O REALOXAMENTO DOS
XITANOS EN PONTE CALDELAS

O Concello de Poio verase na
obriga de anular o realoxamen-
to de dúas familias do poboado
xitano do Vao no lugar de Cari-
tel, en Ponte Caldelas. O Xulga-
do do Contencioso Administra-
tivo número dous de Ponteve-
dra anulou o acordo polo que se
lle adxudicou ás dúas familias o
contrato de aluguer das viven-
das adquiridas en Pontecalde-
las. O xuíz argumenta que o Go-
berno local de Poio se extralimi-
tou na súa competencia cando
lles alugaron os pisos ás familias
sen contar coa opinión do mu-
nicipio receptor, “que ten que
encargarse da elaboración e se-
guimento do programa de inte-
gración”.�

ACUSA ADEGA

FEIXÓO ‘DESFAI O CAMIÑO
INICIADO POR FRAGA’

A asociación ecoloxista Adega
valora “como un paso atrás na
protección ambiental” a fu-
sión das áre-
as de urba-
nismo e in-
fraestruturas
co medio
ambiente na
c h a m a d a
Consellaría

que se buscou en Galiza “con-
travén o estabelecido pola Lei
de Costas”. Existen varios con-

dondela, A Pobra do Carami-
ñal ou Malpica. Os parlamen-
tares do BNG Bieito Lobeira e
Teresa Táboas cualificaron a
decisión de “pataleta” extre-
madamente grave que ataca as
competencias exclusivas de
Galiza e amosa un “descoñece-
mento absoluto sobre a orde-
nación do noso territorio”. “Se-
ría surrealista” botar abaixo tal
logro que, ademais, foi aproba-
do por unanimidade no Parla-
mento galego”, apuntaron. O
BNG solicitará a comparecen-
cia no Congreso da ministra
Helena Espinosa, “á que non
lle pedimos que exerza de gale-
ga, pero tampouco contra Gali-
za”, ironizou Lobeira.�
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ASEMANA María Obelleiro

MOCIÓN DE CENSURA

O P.P. RECUPERA
A ALCALDÍA DE ABEGONDO

O que fora conselleiro de Polí-
tica Agroalimentaria no últi-
mo Goberno de Manuel Fra-
ga, Xosé Santiso Miramontes,
recuperou o bastón de man-
do en Abegondo ao prosperar
a moción de censura contra o
rexedor Xoán Xosé Rocha
–independente escindido do
PP–. Foi grazas aos seis votos
dos concelleiros elixidos na
listapopular xunto ao do úni-
co concelleiro socialista que o
PSdeG declarou tránsfuga.
Votaron en contra, os catro
edís da Agrupación Progresis-
ta de Abegondo (APyD) –es-
cindidos das filas do PP– e os
dous de BNG. Santiso Mira-
montes, que xa ostentara a

Alcaldía entre os anos 1995 e
2004, xustificou a necesidade
da moción de censura por
mor da “inestabilidade” na
xestión do equipo de Gober-

no. O tránsfuga Manuel Ela-
dio Fernández lembrou que a
moción de censura contou
tamén co apoio do PSOE de
Abegondo.�

Xoán Xosé Rochae Vítor Bestilleiro,de APdeA. IRENE MOLINA/ A.G.N.

Encontro dos empresarios en Santiago de Compostela. JESSICA BARCALA / A.G.N.

Os parlamentares do BNG, Teresa Táboase Bieito Lobeira. DALIA/ A.G.N.

Adela Figueroa, pre-

sidenta de Adega.
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tura pasada en materia de me-
moria histórica.

ACTO PARTIDARIO NO OBRADOIRO.
Ao final o número de gaiteiros
foi limitado nos 60 compoñen-
tes da Banda da Deputación de
Ourense e suprimiuse o fra-
guiano paseo desde o parla-
mento até o Obradoiro. Pero
aínda que o discurso busque a
institucionalidade, a coreogra-
fía e a paixón dos seguidores
convérteo nun acto partidario.
Pasoulle o mesmo ao bipartito
no 2005 e está lonxe o momen-
to de que esa toma de posesión
ante os cidadáns non luza co-
mo unha celebración exclusiva
dos gañadores das eleccións.

Desta volta volveuse arriscar o
presidente a que a socioloxía dal-
gúns dos seguidores pintase dun
exceso de rojigualdao acto. Ha-
bía quen se envolvía na bandeira
española para correr o frío e
quen ondeaba abertamente a
enseña. A sensación foi que as
poucas bandeiras galegas pre-
sentes movíanse con timidez,
nun acto no que o galego volveu
ser o vehículo case exclusivo, re-
petíronse as citas de Cunqueiro e
apareceu un novidoso Fernan-
do Pessoa no bico do presidente.

Igual que o paseillo de entra-
da no Obradoiro, o de saída
deixou algunhas imaxes inte-
resantes sobre os lazos e a gra-
duación das amistades do pre-
sidente. A oposición estivo to-
talmente ausente do acto.

Por certo, nos dous actos o
himno cantouse completo.�

X.C.
Máis unha vez foron dous os a
ctos a valorar da toma de pose-
sión dun presidente da Xunta.
Dunha banda o institucional,
coa xura no Parlamento e a foto
de familia de todos os ex-presi-
dentes, os parabéns dos líderes
de todas as forzas e o primeiro
discurso diante do representan-
te do goberno central, desta volta
o estreado ministro Manuel
Chaves. Non había novidades,
pero si algunhas modulacións
novas e o anuncio do que horas
despois se confirmaría: nace un
goberno fortemente presiden-
cialista, cun discurso xeracional-
mente novo, que trata de poñer
certa distancia co pasado pero
que teima en exacerbar novos
conflitos como o da lingua, para
contentar a presión da extrema
dereita mediática.

Chamou a atención nese sen-
tido que a pesar da súa teima de-
rrogatoria, Feixóo só utilizase o
castelán para dirixirlle unha peti-
ción a Chaves en canto a xenero-
sidade no financiamento auto-
nómico. A maiores a reivindica-
ción do castelán, comolengua
que nos une a la Hispanidad, foi
contraposta cunha vinculación
novidosa do galego como enlace
co mundo da Lusofonía.

Por inesperada resulta rele-
vante a emoción que detivo as
palabras do novo presidente
cando se referiu ao sacrificio xe-
racional dos pais de quen nace-
ron á mocidade coa democracia,
e os seus sacrificios na posgue-
rra. A pesar da presenza de Fra-
ga, que non estivera no Parla-
mento o 16 de abril cando falou
do franquismo como longa noi-
te de pedra e tempo escuro nóta-
se un esforzo por distanciar defi-
nitivamente o partido da imaxe
de herdeiro dos restos políticos
do franquismo, que cultivou e
que ten en alcaldes como Beade
cuase un exotismo tolerábel. Co-
mo en tantas outras materias ha-
berá que observar as primeiras
decisións do goberno sobre as-
pectos conquistados na lexisla-

Feixóo inaugura
unha época presidencialista
O acto
do Obradoiro
mantén o ton
de celebración
partidaria

>>>

SABER PERDER’’
Luís Lamas

Hai quen afirma que a es-
querda é superior moral-

mente e iso seica se traduce
nun xeito distinto de facer as
cousas. Distinto si, mellor pen-
so que non. Estes días estamos
a ver cal é o seu xeito de perder,
que asemella o dalgún equipo
de preferente deses que pri-
meiro insultan o arbitro e logo
léanse a patadas. 

Algúns que nin somos de
esquerdas nin recoñecemos
supremacías ideolóxicas de
ningún tipo, preguntámonos
como debe valorarse o com-
portamento do bipartito saínte
nestes días. 

Empezando pola actitude de
Emilio Pérez Touriño que logo
de pasar uns días de lecer nas
illas, onde seica viu Habla mu-
dita, deulle por falar e dicir que a
ministra tiña varios proxectos
do AVE galego nun caixón. Un
valente o ex presidente, mágoa
que non falase antes. Aínda así
merece a Gran Cruz de Santo
Hermenexildo. 

Estivo catro anos calado co-
ma un morto e agora de repen-
te, co ánimo de vingarse, de-
nuncia unha situación que
moitos sospeitabamos e da que
el é corresponsábel. É esa a su-
perioridade á que se refire a in-
telectualidade de esquerdas?

Por certo, agora que sabe-
mos que a ministra boicoteou o
tren galego, vai o BNG pedir
perdón publicamente polo seu
apoio a Magdalena Álvarez para
evitar a súa reprobación? Xa sa-
bemos que o feito, feito está, pe-
ro non sería malo recoñecer o
erro e asumir algunha respon-
sabilidade. 

Pero no Bloque tamén teñen
unha forma distinta de facer as
cousas, lembren se non a inter-
vención do seu voceiro no ple-
no de investidura. A mensaxe
do BNG foi de gran calado para
o país: tratar de pór en relación a
Millán Astray con Feixóo e dicir-
lle que o PP sabe moito de cune-
tas. Mal mensaxe e peor estilo. �

Un valente, o ex presidente,
mágoa que non
falase antes”

’’

Mariano Raxoi na toma de posesión de Alberte Nuñez Feixóo. PEPE FERRIN / A.G.N.

’’Arriscouse Feixóo a que a socioloxía dalgúns
dos seus seguidores pintase dun exceso de rojigualda
o acto do Obradoiro”

DALIA / A.G.N.
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quez. Con todo, confía en lo-
grar os avais para facer da
asemblea “un congreso do
cambio porque os cidadáns
así o demandaron nas urnas”.
Caballero insiste en que cóm-
pre un “novo” PSdeG que in-
tegre novas caras e continui-
dade.

A renovación tamén é invo-

Manuel Vilas
O PSdeG renovarase esta fin de
semana nun Congreso en Pon-
tevedra. Farao cun candidato,
o ex-alcalde do Carballiño Pa-
chi Vázquez, co apoio de case
toda a dirección do partido, so-
bre todo do ministro de Fo-
mento e número dous do
PSOE, Xosé Blanco. A incógni-
ta é se Vázquez terá que supe-
rar á lista alternativa organiza-
da en torno ao sector crítico da
militancia viguesa ou se o so-
cialismo galego referendará di-
rectamente a escolla de Ferraz.

O líder da candidatura al-
ternativa, Gonzalo Caballero,
admitiu a A Nosa Terra que
até o mesmo día do Congreso
non saberá se logrará reunir
os avais necesarios, o 20 por
cento de 486 delegados, para
presentar unha lista. “Cando
todos os cargos públicos con-
céntranse nunha liña política,
é difícil conseguilo”, láiase o
político vigués, quen critica as
“restricións” impostas pola
Xestora no acceso ao censo.
Caballero, sobriño e rival polí-
tico do alcalde de Vigo, sinala
que “hai xente que nos apoia-
ría, pero dubida porque teñen
certo temor” ante a “clara
aposta do aparato” por Váz-

cada por Pachi Vázquez, quen
recorreu todas as agrupacións
locais cunha oferta de maior
participación da militancia.
“Onde haxa un movemento
cultural, social ou deportivo,
sempre ten que haber un so-
cialista dando unha opinión”,
defende o ex-conselleiro de
Medio Ambiente, quen preci-

samente tivo na subvención de
622.000 euros á FEGAMA (mo-
vemento ecoloxista creado en
2007 con cargos do PSdeG) un-
ha das súas máis polémicas de-
cisións na Xunta.

Salvo sorpresa, Vázquez ga-
ñará a votación do sucesor de
Touriño o venres á noite no
centro pontevedrés de Caixa-
nova. O sábado recibirá o
apoio do presidente José Luís
Rodríguez Zapatero, na súa
primeira visita ao país tras a ca-
ída do bipartito. Aplaudirao ta-
mén Xosé Blanco, a quen moi-
tos analistas ven como o verda-
deiro rival de Feixóo nas próxi-
mas eleccións.�

O sector crítico
denuncia
‘restricións’ no
Congreso do PSdeG

Vázquez será proclamado
por Zapatero e Blanco

Carlos Aymerich

Hai que reducir os impos-
tos, e o gasto público por-

que os cartos están  mellor no
peto dos cidadáns (que os te-
ñen). Hai que reducir os servi-
zos públicos, porque os cida-
dáns saben mellor que ninguén
como satisfacer as súas necesi-
dades (os que poden). Hai que
abaratar o despedimento e, en
xeral, desregular as relacións la-
borais porque protexer aos tra-
balladores cría desemprego e é
contrario á competitividade
(das empresas). Hai, en fin, que
reducir o goberno e o conxunto
do sector público porque afoga
as enerxías e a iniciativa da so-
ciedade (anónima). 

Isto é, en simplificado resu-
mo, o que dita a vulgata neoli-
beral. Estes son os dogmas que
guían a un Núñez Feixoo que
se pretende, como el proprio
indicou no seu discurso de in-
vestidura, máis alá dos antago-
nismo ideolóxicos. Próximo,
sen dúbida, ao “Estado de Ra-
zón” gobernado polos técnicos
que o pensador franquista e
mentor político de Mariano
Raxoi cando novo, Gonzalo
Fernández de la Mora y Món
teorizara no seu “Crepúsculo
de las ideologías”.

Todo ten, claro está, as súas
excepcións. O déficit cero, a re-
dución do gasto público, etc.
debe manterse sempre e can-
do os intereses dos poderosos
non estean en causa. Cando se
trata de axudar aos bancos ou á
grande patronal todo esforzo
(colectivo) é pouco, conforme
coa vella máxima da privatiza-
ción dos lucros e a socializa-
ción das perdas.

E algo disto hai no goberno
bonsai de Núñez Feixóo. Un
goberno reducido para prepa-
rar o terreo á privatización dos
servizos e dos recursos públi-
cos e ao reparto clientelar –diso
xa se encarga Agustín Hernán-
dez– das grandes infraestrutu-
ras públicas.�

GOBERNO
BONSAI
’’

’’Un goberno reducido para
preparar o terreo

á privatización
dos servizos e dos
recursos públicos”
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’’Cando todos os cargos

públicos se concentran
nunha liña política,
é difícil conseguir avais”

[Gonzalo Caballero]
Líder da candidatura alternativa.

’’Onde haxa un movemento
cultural, social ou
deportivo, ten que haber
un socialista
dando a súa opinión”

[Pachi Vázquez]
Candidato oficial.

Manuel Vázquez [arriba] e Gonzalo Caballero [abaixo á dereita] con delegados

do PSdeG da Coruña.                                                                                                                                                             A.G.N.
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da candidatura. Ademais, cóm-
pre precisar a designación dos
representantes das listas coali-
gadas. As cifras seguirán a ser
provisionais até que o Consello
Nacional as ratifique.

A organización lembrou, con
todo, que o voto dos delegados
na Asemblea Nacional é libre e
secreto.

Por outra banda, as comar-
cas votaron a candidatura do
BNG ao Parlamento Europeo,
ao que concorre nunha plata-
forma integrada por ERC, Aralar
e outras formacións nacionalis-
tas. O apoio á proposta da Exe-
cutiva foi masivo, ao superar o
92% de votos favorábeis á lista
que por parte galega  encabeza-
rá Ana Miranda e que terá como
número dous a Alberte Souto, ex
secretario xeral da Consellaría
de Medio Rural.�

dor do 35% dos delegados. Car-
los Aymerich, cabeza visíbel do
grupo, gabou a ausencia de
maiorías e apoiou que se com-
paxinen a Portavocía do BNG
coa parlamentar, cargo que os-
tenta neste momento.

Pola súa banda, as “Listas
Abertas” promovidas polo En-
contro Irmandiño lograron en-
tre o 14 e o 18% dos votos. Con
todo, o colectivo de Xosé Ma-
nuel Beiras podería facerse con
máis delegados dos anunciados
ao sumar militantes integrados
noutras candidaturas.

O REPARTO NON CONCLÚE. O resul-
tado final das asembleas co-
marcais fica aberto por mor do
reconto dos votos da emigra-
ción, que elixe 94 delegados, e
por mor da necesidade de res-
pectar o 40% de mulleres en ca-

va pola Unidade” –avalada pola
Unión do Povo Galego e por mi-
litantes independentes–. Lide-
rado por Guillerme Vázquez, o
colectivo acadou entre o 46 e o
48% dos apoios, e gañou na me-
tade das 24 comarcas. Tras co-
ñecer os resultados provisio-
nais, o ex deputado do BNG no
Congreso reafirmou a súa de-
fensa da “unidade desde o diá-
logo e desde a igualdade”. “Ago-
ra toca debater as ideas e atopar
puntos de encontro”, explicou.

“Máis BNG”, a plataforma
dos “quintanistas”, obtivo ao re-

GALIZA.7.

M.O.
Máis de 5.000 afiliados do BNG
elixiron os 2.500 representantes
que conformarán a Asemblea
Extraordinaria na que se escolle-
rá o novo portavoz nacional que
vai definir o futuro da formación
nos vindeiros anos. Segundo a
organización, as asembleas co-
marcais celebradas o 18 de abril
contaron cunha “participación
masiva e sen precedentes na
historia do BNG”.

A corrente que parte coa me-
llor posición para enfrontarse á
cita do 10 de maio é a “Alternati-

A plataforma liderada por Guillerme Vázquez
acada ao redor do 48 por cento dos votos,
seguido de ‘Máis BNG’, ao redor do 35 por cento
e das ‘Listas Abertas’ do Encontro Irmandiño,
próximo ao 18 por cento dos apoios

Ampla participación
na votación de delegados do BNG

Damián Villalaín

T alvez conveña empezar a
pensar que a recupera-

ción do consenso sobre o gale-
go pasa pola renuncia dos
bandos en litixio ás súas pos-
turas máis extremas. Trátase
de abandonar supostos falaces
que acaban por traducirse en
consignas intolerantes e no
horrísono diálogo de xordos
que descentrou a última lexis-
latura. Hai que aceptar que
nunca vai conseguir éxito so-
cial a proposta, explícita ou
implícita, de consideración do
castelán como lingua imposta
e allea, merecente do mesmo
trato oficial que unha lingua
estranxeira. “Na Galiza só en
galego” é un deses lemas a es-
quecer urxentemente. O mes-
mo cómpre dicir das propos-
tas segegacionistas: enfrontar
os dereitos dos falantes cos de-
reitos das linguas é unha tram-
pa retórica similar a afirmar
que, dado que son os propieta-
rios do territorio e non o terri-
torio en si quen ten dereitos, é
improcedente calquera regu-
lación dos seus usos. É lexíti-
mo lexislar sobre o galego na
medida en que, como o terri-
torio, constitúe un patrimonio
común e na medida en que a
súa defensa e ilustración se en-
tende como un asunto de inte-
rese xeral. 

E a partir de aí revisemos a
idea de normalización lingüís-
tica, aínda que só sexa para
que non se convirta en sinóni-
mo de antipática ameaza para
sectores crecentes da socieda-
de. A normalización non signi-
fica que todo se teña que facer
obrigadamente en galego, se-
nón que os poderes públicos
ofrezan garantías efectivas de
que todo se poida facer en ga-
lego, do mesmo xeito que xa se
pode facer en castelán. Talvez
así logremos superar esa horri-
ble dialéctica da imposición e
dos agravios na que só se sin-
ten cómodos os demagogos.�

NORMALIZACIÓN’’

’’Revisemos a idea
de normalización para que
non se convirta
en  sinónimo
de  antipática ameaza 
para sectores 
crecentes 
da sociedade”

As organizacións teñen o rostro
dos seus militantes, pero defí-
nense pola distancia entre eses
militantes e o resto da socieda-
de. O PP galego é un partido
numeroso en afiliados, non
obstante o máis importante
del é que lle chega con botar
man a calquera gremio para
conseguir un bo técnico coa
lección política ben aprendi-
da, como acaba de demostrar
Feixóo. Na maxistratura, entre
a clase médica, o empresaria-
do ou os traballadores de to-
das as ramas, case calquera
persoa sería capaz de repetir as
consignas de Raxoi ou de lem-
brar as de Acebes sen necesida-
de de asistir previamente a un
seminario político. Outro tanto
sucedería no caso do PSOE,

aínda que en menor grado.
O ideario do nacionalismo,

en cambio, viviu durante anos
refuxiado entre os militantes e
os sectores cultos máis galegui-
zados. Permear o resto da so-
ciedade foi labor de décadas.
Tiveron que ser creados uns
medios de comunicación pú-
blicos e sobre todo tiveron que
sucederse unha boa morea de
procesos electorais para que o
discurso nacionalista se fixese
coñecido. O máis beneficiado
do asentamento da democra-
cia foi, con toda lóxica, o nacio-
nalismo. Que Beiras ou Quin-
tana chegasen a ser identifica-
dos por case o cen por cen da
poboación supuxo un fito his-
tórico. Hoxe, o que máis e o que
menos, sabe o que defende o

BNG, ben é certo que dun mo-
do aínda moi xenérico e con al-
gunhas destacábeis distor-
sións. Ao tempo que gañaba
información, a sociedade per-
día prexuízos e, neste último
sentido, non foi menos impor-
tante o cambio biolóxico xera-
cional. Aínda así, queda unha
franxa, a dos educados nos
anos corenta e cincuenta, bas-
tante remisa ao seu discurso. 

Isto permite afirmar que a

fenda entre nacionalismo e ci-
dadanía reduciuse nunha me-
dida bastante alta nos últimos
vinte anos. Pero a distancia é
aínda grande e iso encerra pa-
ra o BNG un perigo: que a au-
tocompracencia militante dis-
tancie a organización da socie-
dade. Non o que provoca máis
entusiasmo nos congresos ser-
ve para avanzar máis nin para
gañar as eleccións, nin sequera
para gañar novos militantes.
Isto é válido para calquera par-
tido, pero aínda o é máis no ca-
so do nacionalismo. A expe-
riencia do actual debate inter-
no será, en todo caso, máis útil
para o BNG se o entusiasmo e
enerxías mostrados son usa-
dos logo como método para
actuar na sociedade. �

A DISTANCIA ENTRE CIDADÁNS E MILITANTES
TRIBUNA �Manuel Veiga.

’’A fenda entre nacionalismo
e cidadanía reduciuse
pero aínda é grande”

Aspecto da asemblea comarcal de Lugo.
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medio Andrés Freire, quen ade-
mais foi un dos ideólogos de
“Tan gallego como el gallego”.
Freire admite que “puido haber
mala fe por parte das FAES can-
do publicou o texto o venres [17
de abril], xusto antes da investi-
dura” do novo goberno. Freire
asegurou que “me solicitaron o
artigo e eu entregueino a sema-
na pasada; fun un pouco inxe-
nuo, aínda que me chocou que
houbese tanta presa”.

Andrés Freire foi un dos re-
dactores do primeiro manifesto
de “Tan gallego como el galle-
go”, a organización que poste-
riormente deu paso a Galicia Bi-
lingüe. O profesor procede da
organización “Vigueses por la li-
bertad” debido á súa amizade
con Cristina Losada –dirixente
desta entidade e xornalista de
Libertad Digital de Federico Ji-
ménez Losantos. En represen-
tación desta asociación,  partici-
pou nunha reunión con Alberte
Núñez Feixóo días despois de
que a ex conselleira do PP Ma-
nuela López Besteiro dese a
aprobación do PP ao decreto
124/07 de galego no ensino. “O
PP detectou malestar e chamou
a varias organizacións”, sinala.
Tras aquel encontro, nunha
reunión posterior, xa sen Fei-
xóo, Freire propuxo redactar o
manifesto de “Tan gallego...”.
Posteriormente, “Tan gallego...”
viviu unha escisión da que na-
ceu Galicia Bilingüe. “A partir de
aí xa non participei porque esta-
ba no medio e non quero levar-
me mal con ninguén”, asegura,
aínda que admite que “si asistín
a algún dos seus actos, pero co-
ma un cidadán máis”.

Freire tamén formou parte
do PP e encargouse das relación
do partido coa prensa en Vigo
deica a derrota das eleccións xe-
rais do 14 de marzo de 2004. “Xa
non son do partido, teño certas
afinidades e relacións familia-
res, pero nada máis”, afirma.

En calquera caso, o artigo re-
presenta unha crítica á normali-
zación, “a última extravagancia
que atravesa a historia de Espa-
ña”. É dicir, non se trata da rei-
vindicación duns dereitos sub-
xectivamente lesionados, senón
de poñer en cuestión a vixencia
do galego. “Non tiña mala inten-
ción nin pretendo insultar a nin-
guén”, recalca o autor.�

H. Vixande
O número 95, correspondente
ao mes de abril, da Fundación
para a Análise e os Estudos So-
ciais (FAES), consiste nun texto
titulado “Os paradoxos da
‘normalización’ do galego” no
que se considera o galego “a úl-
tima extravagancia” na historia
de España. O seu autor foi ide-
ólogo de “Tan gallego como el
gallego”, organización precur-
sora de Galicia Bilingüe.

A difusión do texto estivo

acompañada pola polémica
porque reduce á condición de
lingua cociñada o galego, que
sobreviviu en parte grazas ao
“analfabetismo do campesiña-
do galego”, fronte un castelán
cuxa extensión “comezou
pronto” como resultado da
“reconquista”. As oito páxinas
do artigo repiten un argumen-
tario cualificado de “prexuicio-
so” polos defensores do galego.

O autor deste opúsculo é o
profesor de literatura no ensino

Andrés Freire, un ideólogo de
‘Tan gallego como el gallego’, redactou
o texto contra o galego publicado
pola Fundación de José María Aznar

Quen é o autor do informe das FAES?
TRANSXÉNICOS
María Xosé Queizán

Investigacións realizadas
por científicos especialistas

en Xenética da Universidade
de Santiago conseguiron cons-
tatar que a dinastía dos Aus-
trias, que gobernou en España
até o ano 1700, se extinguiu e
dexenerou fisicamente por un-
ha cuestión de consanguinida-
de. O afán de conservar o poder
e evitar a súa expansión leva ás
familias, non só reais, senón
aristocráticas, ricas, pertencen-
tes a unha raza ou etnia domi-
nante, a non mesturarse co res-
to. Ou sexa que se corrompen
por non ser transxénicos. Os
contactos, os intercambios son
positivos. Derivo. Por que esa
teima purista contra os alimen-
tos transxénicos? Penso que es-
pontaneamente nacen os to-
xos, as xestas, as queiroas nos
montes. Tamén os cogomelos.
Pero a maioría dos froitos co-
mestibles foron produto da
agri-cultura, dun tratamento
humano, estercos, enxertos,
mesturas... A cultura, e a agrí-
cola igualmente, adáptase ás
diferentes épocas e avances
históricos. Hoxe, a paisaxe ga-
lega está perdendo verdor e
matices pola difusión dos in-
vernadoiros e do cultivo inten-
sivo. A isto cómpre engadir as
novas “arbores” móbiles da
enerxía eólica. A estética non se
debe distanciar da ética. Da
manipulación agrícola tradi-
cional pasamos hoxe a técnicas
máis sofisticadas debidas á
bioloxía molecular para incre-
mentar o nivel nutriente e a
produción, de acordo co au-
mento da poboación. Todo o
mundo come polo, de granxa,
claro está. Os produtos que se
poñen no mercado están máis
controlados ca nunca. Perde-
mos en sabor, xa o creo, pero
gañamos en conciencia demo-
crática. Cómpre superar o con-
servadorismo que levou ao
acabamento dos Austrias. �

’’

’’Perdemos en sabor,
xa o creo, pero gañamos
en conciencia democrática”

?UERE SABER MÁIS?
documentos.fundacionfaes.info/d
ocument_file/filename/2356/pa-
pel_95__3_.pdf

’’O galego é a última
extravagancia da historia
de España, que subsistiu
en parte grazas
ao analfabetismo
do campesiñado”

’’Puido haber mala fe
por parte das FAES
cando publicou o texto
xusto antes da investidura
do novo goberno”
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H. Vixande
O sábado 18 de abril a Coordi-
nadora de Equipos de Normali-
zación e Dinamización Lingüís-
tica presentoulle ao novo go-
berno 200 sinaturas de equipos
de normalización que están
preocupados pola derrogación
do decreto do galego no ensino.
O mesmo día, nunha asemblea,
Valentina Formoso foi elixida
voceira da Coordinadora que
defenderá o idioma nos centros
educativos  e na rúa.
OO  rreessuullttaaddoo  eelleeccttoorraall  aammeeaazzaa
ccoonn  ccaammbbiiaarr  oo  ppaappeell  ddoo  ggaalleeggoo
nnaa  eedduuccaacciióónn,,  qquuee  ooppiinnaa??
O que sabemos é que van de-
rrogar o decreto. Para nós era
mellorábel, pero servía. O pro-
blema é que agora non coñece-
mos a alternativa. Hai mensa-
xes contraditorias, ambiguas.
Esperemos que promulguen
outro e non quedarmos no lim-
bo. Mandan a mensaxe da nor-
malización e do multilingüismo
pero non aclaran nada.
EEnnttóónn  eessttáánn  pprreeooccuuppaaddooss..
Si porque non concretan, sobre
todo despois de que se difundi-
se o discurso baseado na menti-
ra de que se impón o galego.
Calquera que coñeza os centros
de ensino sabe que iso non é
certo. O decreto falaba dun 50%
de materias en galego para con-
seguir a mesma competencia
do alumnado nas dúas linguas.
Aquí ninguén fala de monolin-
güismo en galego.
AAoo  sseeuu  xxuuíízzoo,,  ccaalleess  ppooddeenn  sseerr  ooss
rreessuullttaaddooss  dduunnhhaa  ppoollííttiiccaa  ddee
nnoorrmmaalliizzaacciióónn  nnaa  qquuee  ooss  ppaaiiss
tteeññeenn  aa  úúnniiccaa  ppaallaabbrraa??
A política lingüística é política e
correspóndelle facela ao gober-
no. Os pais non interveñen nos
currículos porque sería absurdo
que determinasen como hai que
estudar as matemáticas. Supoño
que a estas alturas non se discute

o que di o Estatuto, que o galego
é a lingua propia de Galiza, nin
que a Lei de Normalización do
83 sinala que debe protexerse.
Vemos que hai quen quere que o
galego estea presente nunha soa
materia, como unha lingua es-
tranxeira. Isto impide que os ne-
nos sexan bilingües e implica
perder a nosa lingua.
FFaallttaa  iinnffoorrmmaacciióónn??
Falta. Con independencia de se
os pais deben decidir como se
imparte a educación, descoñe-
cen as vantaxes do ensino bilin-
güe porque hai quen se encarga
de que non as saiban. Van a eli-
xir que idioma queren sen ter in-
formación suficiente. Grazas ao
ensino bilingüe, dos quince pre-
mios estatais de bacharelato do
último ano, seis eran galegos.
EE  qquuee  aalltteerrnnaattiivvaa  ccaabbee??
Non somos quen para dicir na-

da, pero a alternativa é o sentidi-
ño. Necesitamos unha lei para
que o alumnado sexa compe-
tente nas dúas linguas. O bilin-
güismo debe ser para todos,
non só para os que temos o ga-
lego como primeira lingua. E
como todos temos dereitos, na
administración terán que diri-
xirse a nós en galego se o requi-
rimos. Haberá que formar ago-
ra a esas persoas que no futuro
poderían ser funcionarios.
QQuuee  mmeeddiiddaass  ttoommaarráánn  ooss  eeqquuii--
ppooss  ppaarraa  ddeeffeennddeerr  oo  ggaalleeggoo??
A Coordinadora nace para or-
ganizar actividades conxuntas
dos equipos de normalización
no sentido de aproveitar recur-
sos e aunar esforzos na dinami-
zación lingüística nos centros.
Esa é a liña da Coordinadora, os
obxectivos son as actividades
nos colexios. Houbo unha pri-

meira medida, puntual, que foi
redactar un documento que si-
nalase a nosa preocupación,
como tamén lle pedimos unha
entrevista ao novo presidente.
DDaaqquueellaa  nnoonn  nnaacceenn  ccoonnttrraa  oo
PPPP..
Iso hai que deixalo claro, nace-
mos para traballar a prol da lin-
gua. Temos xente de ideoloxía
moi plural, como debe ser. Que
non nos confundan con parti-
dos nin nos instrumentalicen.
CCaannttaass  ppeerrssooaass  oouu  cceennttrrooss  ffoorr--
mmaann  ppaarrttee  ddaa  CCoooorrddiinnaaddoorraa??
De momento asinaron 400
equipos. A iniciativa apareceu
xusto antes de semana santa e
aínda estamos a lanzar os folle-
tos de inscrición. En Galiza, hai
1.500 centros con equipos de
normalización, que se sumasen
400 en tan pouco tempo é un
éxito.�

Os Equipos de Normalización e
Dinamización Lingüística son
órganos con carácter consulti-
vo e dinamizador nos aspectos
cultural e lingüístico; forman
parte da Administración dos
centro de ensino e están forma-
dos por profesorado, persoal da
administración e, nalgúns ca-
sos, alumnado. Basicamente
deseñan e poñen en práctica
actividades para impulsar o uso

normal do galego nos colexios,
para que desaparezan os pre-
xuízos. Os equipos existen des-
de os anos 90. A partir de 1995,
un decreto estabeleceu a nece-
sidade de que houbese un por
centro de ensino, pero no últi-
mo decreto, de 2007, ao coordi-
nador do equipo, só ao coordi-
nador, recoñéceselle o traballo,
queda liberado de tres horas de
clase como un xefe de departa-

mento máis. O seu papel dá
puntos e como xefe cobra un
complemento salarial.

Por outra banda, Valentina
Formoso lembra que “norma-
lización é un concepto moi
amplo e colexios hainos de to-
do tipo”. Estima que “algo se
avanzou, ou polo menos detí-
vose en parte a castelaniza-
ción. Nos últimos anos estaba
a notarse un cambio. O ensino

é un motor de castelanización,
entran máis nenos falando ga-
lego dos que saen, pero houbo
avances co nacemento dos
proxectos lingüísticos de cen-
tro”. Por primeira vez alguén
atendía os equipos e a Secreta-
ría Xeral de Política Lingüística
deulles un impulso. Creou os
coordinadores provinciais e
constituíronse os seminarios
de dinamización. Até entón,

“había moita xente desorien-
tada, o posto de coordinador
de normalización colocában-
llo ao último en chegar ao cen-
tro. Tamén se produciu unha
modificación nas subven-
cións, que deixaron de outor-
garse por alumnos e centro pa-
ra valorarse obxectivamente os
proxectos presentados. Isto
animou a traballar doutra ma-
neira”, sinala Formoso.�

Por primeira vez os equipos de normalización contan con respaldo e profesorado implicado

’’Hai mensaxes 
contraditorias, ambiguas.
Esperemos que
promulguen outro
decreto e non quedarmos
no limbo”

’’O bilingüismo
debe ser para todos,
non só para os que temos
o galego como primeira
lingua”

Valentina Formoso, voceira dos Equipos de Normalización 

‘Nacemos para defender o galego nos colexios’
D
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adicada o arranxo da mesma. 
Na actualidade, pensar en

partir de cero, vivir do campo e
crear unha explotación de cin-
cuenta vacas é un soño, precisa-
se máis de un millón de euros
de investimento. Por iso, segun-

do Xesús Rodríguez, gandeiros
con créditos concedidos renun-
ciaron a eles ante o imprevisíbel
futuro e os baixos prezos do lei-
te: “non é soportábel senón tes
un colchón económico atrás.
Aquí os bancos, que tanto nos
visitan, tiñan créditos concedi-
dos a gandeiros de Abellá que
non viron claro o futuro e botá-
ronse para atrás”.

A ILUSIÓN DE ANXO DONO. Aínda a
pesar dos malos agoiros hai ra-
paces novos que o intentan. É o
caso de Anxo Dono. Botando
contas dos custes nos que está
metido, para levar adiante a súa
explotación de corenta cabezas
de gando, cámbialle a faciana e
pregúntase senón “estarei tolo,
por que co que acabas metendo
aquí, noutros lugares vivirías
coma un marqués”. 

Aínda que segue utilizando
a estabulación antiga, soña
cunha nova explotación. Ten o
proxecto enriba da mesa, tres-
centos corenta mil euros faria-
no viábel. Dende hai anos foise
facendo coa maquinaria nece-
saria para desenvolver todo o
traballo agrícola, unha cabeza
tractora cun custe próximo aos
cincuenta mil euros, ao que hai
que engandirlle os aparellos: “o
ferro”, arados, remolque car-
gador e adhesorios que en total
non baixan dos corenta mil. 

Adquirir unha cota leiteira
para unhas corenta vacas

Alberte Rivero
Frades preséntase ante os visi-
tantes coma “Concello Gandei-
ro”, os datos aválano así . É de
toda Galiza o que mantén máis
cabezas de gando por número
de habitantes. Dentro deste
municipio, a parroquia de Abe-
llá leva a palma, tocan a máis de
seis cabezas por habitante, es-
tes números estatísticos son
apreciados polos sentidos para
o visitante: amplas pradeiras e
terreo traballado na súa totali-
dade, cheiro a purín e herba hú-
mida e son de tractores segando
pasto para a ampla cabana.
Non sempre foi así, hai corenta
anos, antes da concentración
parcelaria, apenas había dez va-
cas en toda a parroquia.

Manuel Pérez pasa dos oi-
tenta anos e lembra como o rea-
grupamento do terreo cambiou
a vida do lugar: “daquelas opu-
xémonos radicalmente a parce-
laria, incluso o Goberno Civil
multounos, pero pasado o tem-
po vimos que foi a solución, ho-
xe hai máis de dúas mil vacas e a
xente vaise defendendo”. 

O difícil en Abellá é atopar te-
rreo baleiro, os alugueres de pra-
deiras están polas nubes e se-
gundo Xesús Rodríguez: “non
hai, pídenche por un ferrado
trinta euros (un ferrado son seis-
centos cincuenta metros cadra-
dos nesta zona) de aluguer
anual. Está todo ocupado, só se
alguén abandona a explotación
é posíbel acceder ao terreo”. 

Pero ultimamente, os gastos
de explotación disparáronse, o
litro de leite baixou dez cénti-
mos nun ano. De media estase
pagando a trinta e tres euros. A
perda por vaca é de oitocentos
euros ao ano, para todos os
gandeiros representa un millón
seiscentos mil.  Nótase segun-
do Anxo Dono nos investimen-
tos en maquinaria e na compra
de novos exemplares que hou-
bo que reducir: “unha becerra
leiteira normal aumentou de
prezo nos últimos tempos, pa-

sa dos dous mil euros, pero si
vas ás poxas de Medio Rural,
con xatas de selección, non bai-
xan dos seis mil, agora non se
están a comprar por que non se
ve claro o futuro”. 

O único que se reduciu nos
últimos tempos é o custe de
cota leiteira, baixa provocada
en parte pola amenaza de eli-
minación da UE con respecto a
esta medida restritora. O custe
por quilo rolda os dezasete
céntimos, pero Xesús Rodrí-
guez lembra que non sempre
foi así: “aquí chegaron a pedir
preto do euro por quilo. Hai
apenas vinte anos que se com-
praba cota en Cataluña a máis
de cen pesetas pero agora case
a regalan, iso é por que igual
dentro de pouco non serve pa-
ra nada”. 

HERDANZA FAMILIAR. A maioría
dos propietarios das explota-
cións herdaron o terreo, a ad-
quisición de maquinaria foise
facendo pouco a pouco e inclu-
so de maneira comunitaria, aín-
da hoxe funciona a cooperativa

>>>

Abellá pertence ao concello de Frades.
Dúas mil cincocentas vacas repartidas
nun centenar de explotacións das que
viven unhas cento corenta familias

Unha parroquia con máis leite que auga
CRISE NO OURO BRANCO

A cooperativa adícase, sobre todo, ao arranxo da maquinaria.

Xesús Rodríguez olla con preocupación o futuro do campo.

’’O difícil en Abellá é atopar
terreo baleiro,
os alugueres de pradeiras
están polas nubes”

[Xesús Rodríguez]

’’Cando fixeron a parcelaria,
opuxémenos
radicalmente, incluso nos
multou o Goberno Civil” 

[Manuel Pérez]

’’Antes da concentración
parcelaria apenas había
dez vacas en toda a
parroquia, hoxe hai seis
por habitante”
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apróximase aos cento vinte
mil euros, aos que hai que en-
gandirlle o custe dos animais,
como mínimo outros cen mil. 

De non dispor de terreos, ca-
ben dúas posibilidades: ou alu-
gar, a non menos de cincocen-
tos euros a hectárea ao ano, ou
comprar directamente unha
finca de setenta mil metros cuxo
prezo rolda os oitenta mil euros.
Todos os custes son máis eleva-
dos que en calquer outro lugar
debido á forte demanda. Na ac-
tualidade, con trinta mil litros de
produción mensual e uns ingre-
sos brutos de oito mil euros, o
quince por cento de beneficio
non alcanza para soportar cré-
ditos e mergullarse en máis in-

vestimentos, non só para él se-
nón para todos os mozos que
non queren deixar o lugar e para

que nesta parroquia de Abellá,
haxa traspaso de propiedade de
vellos a novos.�

ANOSATERRA
23-29 DE ABRIL DE 2009

uga

Os gandeiros de Abellá, como
Manuel Fernández, sabén
que do leite viven cen familias
pero que “arredor da gande-
ría viven outras tantas: talleres
e comercios. Á miña casa non
hai día que non apareza al-
guén ofrecendo novos pro-
dutos para o campo”. 

É a parroquia de Frades
máis próxima a Ordes. A es-
trada que une as dúas locali-
dades está repleta de talleres
adicados á reparación de
maquinaria agrícola. Tan só
en Abellá hai tres, aos que hai
que engandirlle o taller coo-
perativo dos gandeiros Cu-
me Abellamesos. 

Esta época é de posta a
punto da maquinaria, nótase
nos talleres onde o trasego de
tractores é constante: trocos
de aceite, de rodas e revisión
en xeral para outro verán in-
tenso. Aínda que tamén reali-
zan venda, a maquinaria de
coste máis alto cómpraselle
directamente as grandes dis-
tribuidoras, onde ao aforro
pode ser grande, incluso de
un vinte por cento. A maqui-
naria nalgúns casos é com-
partida por varios gandeiros,
de maneira semellante a al-
gúns traballos, como o ensila-
do, no outono, que se realiza
conxuntamente.

Están rodeados de talleres
de maquinaria agrícola e ta-
mén de almacéns de produ-
tos fitosanitarios: cando me-
nos dous na parroquia e tres
máis no entorno. Once veteri-
narios visitan periodicamente
as explotacións e infinadade
de comerciais, incluso inter-
mediarios ofrecen terreos en
desuso noutros lugares, lon-

xanos, na maioría dos casos
en Ourense ou Lugo. O que si
vén, ás veces de lonxe, de máis
de 100 km, é a  forraxe, máis
rendíble que os pensos.

A baixa do prezo estano a
notar especialmente nos co-
mercios de Ordes, dado que
os veciños do concello de Fra-
des mercan na súa maioría na
capital da comarca. A estreitez
ou anchura do gasto vai direc-
tamente relacionada coa osci-
lación anual do leite. Especial-
mente sensíbeis nestas datas
están na asociación de co-
merciantes de Ordes. Os esta-
blecementos destinados a
restauración, electrodomésti-
cos e mobles son os que bai-
xaron en maior medida as
vendas dende o pasado xanei-
ro. Está caída non está vence-
llada de maneira directa á
competencia das grandes su-
perficies, senón máis ben á
baixada de facturación dos
gandeiros, unha baixada que,
por termo medio, supera o
vinte cinco por cento.�

Todos os negocios
que viven da vaca

“Arredor da gandaría vive moita xente: talleres, comercios...”

’’Os gandeiros comparten
maquinaria e algúns
traballos como o ensilado”

’’Once veterinarios visitan
periodicamente
as explotacións e
infinadade de comerciais”

Aínda que con puntos de vista
diferentes, aos gandeiros de
Abellá úneos a loita por un
prezo digno para o leite. A se-
mana pasada estiveron en
Madrid e, segundo aseguran
vellos e novos, acudirán a on-
de sexa preciso para que as
multinacionais leiteiras non
impoñan prezos exclusiva-

mente a súa conveniencia. 
Todos insisten na necesi-

dade de controis do leite fo-
ráneo e na petición de que
as grandes superficies non
utilicen este produto de pri-
meira necesidade, como re-
clamo para os compradores
con prezos por debaixos dos
custes. �

A Madrid e a onde faga falta

A crise
tamén di mu

Abellá é unha parroquia
gandeira polos catro costa-
dos. Os ingresos mensuais
neste lugar do concello de
Frades reducíronse en
máis de cento corenta mil
euros coa baixada dos pre-
zos do leite. Os afectados
láianse da situación, dado
que a marxe en litro apenas
supera os cinco céntimos
con custes de produción
cada vez máis elevados.�

>>>
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vencedoras dominar a humani-
dade para sempre?”. En todo
caso, o presidente iraniano in-
dica que “non temos interese
en fabricar un arma nuclear”.�

O GALEGO, IDIOMA
ÚTIL TAMÉN NO EIDO
INTERNACIONAL

FFeerrnnaannddoo  OOjjeeaa, que en tempos
dirixiu Atlántico Diario, é agora
colaborador de Xornal de Gali-
cia, no que asina un artigo titu-
lado “O G-20 lingüístico”. Lem-
bra que na reunión que manti-
veron os membros do Grupo
dos 20, tanto o presidente do
Brasil, Luiz Inácio Lula, como o

presidente da Comisión Euro-
pea, José Manuel Durão Barro-
so, son falantes nativos de por-
tugués. “Aínda que o galego
non é o mesmo có portugués, é
innegábel que un galego falante
ten un privilexio comunicativo
coa lusofonía, formada por 200
millóns de persoas, que non te-
ñen os monolingües en caste-
lán”, sinala Ojea.�

CENTRALISMO
EN ESPAÑA

O diario económico británico
Financial Times ofrece un pa-
norama sobre a situación do es-
tado das autonomías en España
tras as eleccións galegas e vas-
cas. No mesmo sinala que “para
moitos españois, incluídos os
que votaron polos partidos que
gañaron as últimas eleccións
rexionais, o péndulo abalou de-
masiado lonxe no sentido de
autonomía. Hai un fedor de
contra-revolución centrista no
aire, a sensación de que España
se esborrallaría se Madrid é de-

masiado indulxente coas re-
xións”. A información explica
por enriba a xénese das Comu-
nidades autónomas; “posto
que era inxusto excluír andalu-
ces, valencianos ou calquera
outros, a política adoptada é ca-
fé para todos, de forma que Es-
paña se compón de 17 comuni-
dades autónomas e dous encla-
ves no norte de África”. Aínda
que o texto entende a natureza
plurinacional de España, intro-
duce algúns matices, como que
“investidores, nacionais e es-
tranxeiros, quéixanse amarga-
mente da burocracia adicional
imposta polos gobernos rexio-
nais”. Esta crítica é unha alusión
á “unidade do mercado” que
defenden os centralistas. Non é
de estrañar que a información
inclúa este trazo, sobre todo
porque hai uns meses Financial
Times aliouse con Expansión
(Grupo Recoletos, matriz de El
Mundo) para que o diario eco-
nómico madrileño ofreza al-
gunhas das informacións do
prestixioso rotativo británico.�

FÚTBOL: DEPORTE,
ESPECTÁCULO
OU REIVINDICACIÓN?

““AArrrriiggoo  SSaacccchhii[histórico adestra-
dor do Milan], agora en funcións
de comentarista nunha das tele-
visións de Silvio Berlusconi, que-
dou sorprendido o martes tras
presenciar en Stamford Brige o
épico 4-4 entre o Chelsea e o Li-
verpool. «Entrevistei a Xabi Alon-
so e Rafa Benítez despois de que
os eliminara o Chelsea e estaban
moi tranquilos porque loitaran
con dignidade. A súa afección
aplaudíralles. En Italia, se perdes,
estás morto. Non importa como
caeses»”, conta El Paísprocuran-
do atopar algúns rastros identi-
tarios no fútbol. “O ex técnico do
Milan ofrece unha teoría socio-
lóxica: «Para os ingleses, o fútbol
é un deporte cunhas regras que
hai que respectar; para os espa-
ñois, un espectáculo, e para os
italianos, unha reivindicación
social na que hai que gañar co-
mo sexa»”.�

AFGANISTÁN:
A PRODUCIÓN
DE NARCÓTICOS
MULTIPLICOUSE
COA OTAN

O presidente do Irán, MMaahhmmuudd
AAhhmmaaddiinneeyyaadd, aparece nunha
entrevista en El País que orixi-
nalmente se publicou en Der
Spiegel. As súas palabras ofre-
cen un punto de vista que non
se difunde de forma habitual en
Europa. “Deica a data gastáron-
se máis de 250.000 millóns de
dólares (190.000 millóns de eu-
ros) na campaña militar en Af-
ganistán. Cunha poboación de
30 millóns de persoas, iso equi-
vale a máis de 8.000 euros por
persoa. Podían ter construído
fábricas e estradas, creado uni-
versidades e cultivado os cam-
pos para o pobo afgán. De ter
feito isto, quedaría sitio para os
terroristas?”, razoa o persa, que
tamén sinala que “a produción
de narcóticos multiplicouse por
cinco desde que a OTAN está en
Afganistán”. Ahmadineyad ta-
mén reclamou un mundo mul-
tipolar. “É xusto que EE UU te-
ña 5.400 cabezas nucleares e
que Alemaña non teña ningun-
ha?”, preguntou, ao tempo que
pedía “os mesmos dereitos para
todos. A composición do Con-
sello de Seguridade e o veto dos
seus cinco membros perma-
nentes son consecuencias da II
Guerra Mundial, que rematou
hai 60 anos. Deben as potencias

ANOSATERRA
23-29 DE ABRIL DE 2009
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COMER TERRA

Xavier López Rodríguez

De rapaz, recordo comer
gromos de parreiras, ace-

das, mesmo pétalos dos cacara-
gás, que é como lles chamamos
ás prímulas nas Portelas. Ou ca-
caragalos. O tempo de gardar as
vacas ou as ovellas sempre ren-
día demasiado e había que ma-
talo dalgunha maneira, a ser po-
sible, matando ao tempo o bi-
cho que bulía na barriga. Tamén
gustaba a parte máis tenra da
més (o centeo en verde), que
servía para soar como palleta
antes de ser degustada. O pan,
de centeo, era máis negro ca o
centeo que se pode atopar agora
nalgunhas panaderías que fa-
brican galicatessen. Daquela o
gran rodaba polas airas enfeita-
das con bosta seca, polas arcas e
polas tremoias dos muíños an-
tes de rodar, xa como fariña, po-
la maseira e polo estrado dos
fornos. Abofé que, en tan largo
camiño, o centeo acababa mes-
turado con terra, a negra terra
daquela contorna. Pero tamén
estou seguro de que había máis
pan que terra. Nestes tempos de
crise nas terras da fartura, cha-
ma especialmente a atención
saber de lugares como Haití, on-
de para combater a miseria que
deixou o último furacán, xa vai
medio ano, matan a fame con
galletas feitas de arxila, aceite e
sal. Galletas grandes coma pra-
tos que secan ao sol e que, logo,
causan desnutrición, dor de tri-
pas e parasitos. Pero que, de en-
trada, matan a fame. Un lote de
tres galletas costa 10 céntimos
de euro. Moito menos que cal-
quera outra comida. Os tempos
cambian. Sempre se pensou
que a terra, que nos alimenta co
que produce, estaba destinada a
comer o que quedase de nós, lo-
go da morte, para cerrar o círcu-
lo reclamando o seu. En lugares
como Haití, agora, a consigna
semella ser comer terra para so-
brevivir un pouco máis, para
prolongar no tempo a cita para
ese encontro inevitable.�

’’

’’En Haití matan
a fame con galletas
feitas  de arxila,
aceite e sal”

Ilustración difundida polo ITOPF, organismo internacional de loita contra a contaminación de hi-
drocarburos, sobre as principais mareas negras da historia.Tres delas, Prestige, Urquiolae Ae-
gean Sea,producíronse en Galiza; unha cuarta, Jakob Maersk,en Leixões, Porto. Os catro incidentes
convértennos na zona do mundo máis afectada polos naufraxios de petroleiros.�

Luiz Inácio Lula da Silva.
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Eva Estévez
Flores, plantas ornamentais e
horta. Con motivo da mostra de
cultivos da comarca, a alcaldesa
de Tomiño explica a importan-
cia que os viveiros teñen na eco-
nomía do concello e insiste en
que o futuro do sector depende
da disposición de terreos para o
cultivo. Sandra González cre
que a continuidade do Banco
de Terras é fundamental para o
futuro do municipio. 
TToommiiññoo  éé  uunn  eexxeemmpplloo  ddee  ccoonn--
cceelllloo  ccuunn  ffoorrttee  ppootteenncciiaall  nnoo  sseecc--
ttoorr  pprriimmaarriioo..  AA  qquuee  éé  ddeebbiiddoo??
A que empresarios e traballado-
res da vila souberon adaptarse
aos novos tempos e viron un ni-
cho de oportunidades no sector
do viveirismo, do kiwi e do viño. 
CCoommoo  ffooii  oo  iinniicciioo  ddee  iinnvveerrnnaa--
ddooiirrooss  ee  vviivveeiirrooss??
Partiu da familia Peixoto, que
alá polo 1900 instalou o pri-
meiro viveiro. Nos 70 os her-
deiros  independizáronse, cre-
aron tres viveiros e empezouse
a ver que había posibilidades
importantes no sector. Nos 80
iniciouse o cultivo do kiwi e na-
ceron viveiros máis especiali-
zados en plantas ornamentais
concretas, e o sector especiali-
zouse e profesionalizouse, tra-
ballando na exportación. 
CCaall  éé  aa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall??
A comercialización do produto
é o gran handicap. Sen un bo
comercializador e unha boa re-
de comercial pode fallar todo o
sistema. Hai que traballar máis
a fondo a comercialización e
difusión do produto. Até a re-
cesión económica o viveirista
era un sector en expansión;
agora a crise aféctalle na medi-
da en que exporta para obra
pública de toda Europa e viu
freada a súa demanda.
AA  qquuee  ddeessaaffííooss  ssee  tteenn  qquuee  eenn--
ffrroonnttaarr  oo  sseeccttoorr  vviivveeiirriissttaa  ddee
TToommiiññoo??
O primeiro e máis urxente é am-
pliar o terreo dispoñíbel para o
cultivo. A Consellería do Medio
Rural, que dirixiu Alfredo Suárez
Canal, volcouse no Baixo Miño,
e en Tomiño porque era cons-
ciente da importancia da con-
centración parcelaria, que leva-
ba 17 anos en proceso, e deulle o
pulo necesario para poder ter te-
rreo. O Bantegal tamén é unha
ferramenta fundamental. 
CCoonnffííaa  nnaa  ccoonnttiinnuuiiddaaddee  ddoo
BBaannccoo  ddee  TTeerrrraass??
Si, porque é unha maneira de
poñer en valor moitas hectáreas
de terreo que doutro xeito esta-

rían abandonadas. O Bantegal
estará a pleno rendemento en
catro ou cinco anos, cando a
xente sexa consciente das van-
taxes que supón entrar nel con
terreos e poder alugalos. 

QQuuee  oouuttrrooss  rreettooss  tteenn  oo  sseeccttoorr??
A comercialización e a posta en
valor do traballo das mulleres
con formación e especializa-
ción para poder contar cunha
man de obra cualificada.
IInnssiissttee  nnoo  vvaalloorr  ddoo  ttrraabbaalllloo  ffee--
mmiinniinnoo  nnooss  vviivveeiirrooss..  NNoonn  eessttáá
rreeccooññeecciiddoo??
Moitas veces temos que po-
ñerlle luz a un traballo oculto. E
o departamento de Igualdade
que eu dirixo ten feito esforzos
para amosar este traballo. Hai
que darse conta de que os vi-
veiros son moi importantes

para as mulleres de Tomiño
porque lles permiten conciliar
a vida laboral e familiar. 
NNaallgguunnhhaa  ooccaassiióónn  mmeenncciioonnoouu  aa
ppoossiibbiilliiddaaddee  ddee  aapprroovveeiittaarr  oo  ppoo--
tteenncciiaall  vviivveeiirriissttaa  ccoommoo  ffooccoo  ddee
aattrraacccciióónn  ttuurrííssttiiccaa......
En Tomiño temos unha indus-
tria moi agradábel, incluso fer-
mosa e amábel co territorio. E
igual que a xente vai á Rioxa e
ve os viñedos e no Baixo Miño
hai unha rota do viño, é impor-
tante dar a coñecer esta indus-
tria que temos e poñela en va-
lor a nivel paisaxístico... Pero
primeiro temos que poñela en
valor para os que viven aquí e
na comarca, por iso facemos a
Mostra de Cultivos, para dar a
coñecer todo o que acontece
arredor dos viveiros. �

Sandra González, alcaldesa de Tomiño

‘Temos a industria máis fermosa’ OS HOMES QUE
MÁIS SABEN...
María Reimóndez

Hai uns días o suplemento
dominical dun xornal de

ámbito estatal que me absteño
de ler habitualmente e que vin
nunha cafetería publicaba en
portada un impactante titular:
os dez homes que máis saben
das mulleres. Nas páxinas in-
teriores, os señores aparecían
con foto coas súas declara-
cións aderezadas con siluetas
en negro de mulleres espidas.
Estes señores “que máis saben
das mulleres” eran, entre ou-
tras cousas, un cirurxián plásti-
co, un deseñador de moda, un
escritor, un director de cine.
Eles saben quen somos, teñen
o dereito a definirnos, saben o
que nos convén. Pobriñas de
nós, mulleres, equiparadas
aínda no imaxinario a crianzas
mudas, reducidas ao silencio e
ao “misterio” do que eles sem-
pre saben máis ca unha. Un
misterio facilmente desvelado
con pararse a escoitar o que
nós mesmas temos que dicir.
Mais se cadra é que na semana
seguinte van sacar unha porta-
da coas dez mulleres que máis
saben de homes. E que serán
elas? Unha coloproctóloga?
Unha escritora lesbiana? Unha
xerente de clínica crecepelo?
Directora dun ximnasio? As
súas mais? Un colectivo de
prostitutas? Poñerán siluetas
de homes espidos? Realmente
intrigante. Esta insistencia no
privado e no público por saber
máis ca nós de nós mesmas
ten que ver, claro está, co afán
que a sociedade ten de seguir-
nos poñendo no lugar de abai-
xo, no da labazada. Moito máis
edificante foi o suplemento
dun outro xornal galego no
que falaban de mulleres que
dende o poder apoian a outras
mulleres. Nosoutras somos as
que máis sabemos de nós
mesmas.�

’’

’’Nosoutras somos 
as que máis sabemos
de nós
mesmas”

Cincuenta hectáreas de frores. Tomiño conta con máis de 100 hectáreas adicadas á produción de plan-

tas ornamentais, 50 a flor e outras tantas a horta. Arredor de 400 persoas, a maioría mulleres, traballan neste sector,

que emprega a mil persoas na comarca e que en Tomiño factura máis de 20 millóns de euros.�

’’O problema é
a comercialización,
o positivo é que se avance
no Banco de Terras”

XI Mostra
de Cultivos
do Baixo Miño

Os vindeiros 25 e 26 de
abril o pavillón de Goián
acollerá a VI edición da
Mostra de Cultivos do Bai-
xo Miño. Na mostra parti-
cipan 32 empresas. Ade-
mais da exposición comer-
cial, a cita conta con activi-
dades paralelas como a
proxección do documen-
tal A forza da terra –home-
naxe ás mulleres viveiris-
tas–, obradoiros para
crianzas e unhas xornadas
técnicas.�

J.P.
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M. Obelleiro
Máis de 15.000 persoas, entre
eles 6.000 gandeiros galegos,
manifestáronse o pasado xo-
ves polas rúas de Madrid para
reclamarlle ao Goberno esta-
tal que atalle a “asfixiante e
dramática” crise que atravesa
o sector do leite. Durante a
protesta, convocada por
Asaja-Xóvenes Agricultores,
COAG, UPA-Unións Agrarias,
Sindicato Labrego Galego
(SLG) e Cooperativas Agroali-
mentarias-Agaca, os afecta-
dos denunciaron a crise de
prezos que sofren as explota-
cións, onde as cotizacións en
orixe caeron até un 40 por
cento nos últimos meses.
Concretamente, os custos de
producir un litro de leite sitú-
anse actualmente no Estado
entre os 35 e os 40 céntimos de
euro por litro, mentres que os
prezos que perciben os gan-
deiros e as cooperativas osci-
lan entre os 20 e os 30 cénti-
mos por litro.

A mobilización, a primeira
conxunta que convocan este
ano as organizacións agrarias
en Madrid, finalizou no Minis-
terio de Medio Ambiente e
Medio Rural e Mariño
(MARM). Diante da sede, os lí-
deres das organizacións de-
clararon a súa intención de
“chegar até o final” coas súas
protestas se non existe reac-
ción institucional ante a crise
do sector. Os tres sindicatos
agrarios galegos déronlle un
prazo “prudencial” de 15 días
ao MARM para “concretar”
medidas dirixidas a paliar a
crise. De non apreciar cam-
bios de actitude no Executivo
estatal, ameazan con desen-

volver accións “máis contun-
dentes”.

RECLAMACIÓNS. As medidas que
reclaman os gandeiros gale-
gos non difiren das que veñen
solicitando desde hai meses.
Os afectados piden que se ga-
ranta o prezo do leite. Nesta
liña, a Asociación Galega de
Cooperativas insiste en que os
produtores venden o seu leite
entre 16 e 18 céntimos para a
súa transformación en po,
ante a falta de oferta, cando o
prezo que se está a pagar é de
26 céntimos. Ademais, solici-
tan que se dea marcha atrás
na reforma da PAC para que
non se liberalice o mercado no
2015 e que se redistribúa a
cota de produción en Europa
con criterios acordes coa reali-
dade do sector. A estas de-
mandas, Xóvenes Agricultores
engade o refinanciamento da
débeda, para poder aprazar o
pago dos empréstitos.�

GALIZA.14. ANOSATERRA
23-29 DE ABRIL DE 2009

Os gandeiros reclaman solucións en Madrid
Unhas 15.000 persoas esíxenlle ao Goberno
central que artelle medidas para paliar
a situación que atravesa o sector leiteiro

Todos os grupos do Con-
greso dos Deputados, agás
o PP, acordaron esixirlle ao
Goberno estatal que apli-
que co máximo rigor medi-
das legais para combater
“as malas prácticas comer-
ciais” no sector leiteiro. A
iniciativa parte dunha mo-
ción presentada pola depu-
tada do BNG Olaia Fernán-
dez Davila na que insta a
mellorar a regulación do

prezo do leite para que non
sexa inferior aos custes de
produción e o control das
importacións. O texto apro-
bado inclúe a redacción
dun informe sobre as cau-
sas da baixada dos prezos
no sector, o impulso da or-
ganización interprofesional
láctea e subliña a negativa
dalgunhas empresas a se-
guir recollendo a produción
láctea.�

O Congreso pacta medidas

Gandeiros galegos na manifestación celebrada en Madrid.. A.G.N.

’’As cotizacións en orixe 
caeron até un 40 por cento
nos últimos meses”

’’Os tres sindicatos agrarios
galegos ameazan
con desenvolver accións
‘máis contundentes’”
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X.C.
A finalización do xuízo do Yak-
42 deixa aberta a persecución
xudicial que os familiares teñen
formulada desde hai seis anos
contra o ex-ministro Federico
Trillo. As oito sesións orais da
causa desmontaron todos os ar-
gumentos que fora tecendo a
defensa dos militares implica-
dos, que a maiores da súa propia
inocencia parecen ter o papel de
servir de dique que evite diluci-
dar responsabilidades no orga-
nigrama do Ministerio de De-
fensa e nos gobernos de Aznar.

No fondo latexa a idea da
“obediencia debida”: “pedíron-
nos celeridade nas identifica-
cións porque había un funeral
de Estado e iso foi o que fixe-
mos”. A culpa de que ningún
dos sesenta e dous cadáveres
estivese ben identificado e que
mesmo 30 deles fosen falsa-
mente adxudicados a manten-
ta, porque sairan de Turquía
sen ningunha caste de certifica-
do, élle endosada polos acusa-
dos aos forenses turcos, que só
pola teima das familias e a va-
lentía dos propios médicos tur-
cos –que costearon a súa viaxe a
Madrid para defender a súa
inocencia–, puideron testemu-
ñar diante do xuíz Bermúdez. 

RESPONSABILIDADES E PORQUÉS.
Ninguén  se explica, á vista da
crueza das testemuñas ouvidas
no xuízo, cal é razón polas que
se abriu inutilmente unha fron-
te política tan devastadora para
o goberno Aznar. As irregulari-
dades nos transportes de tropas,
pola vía da subcontratación de
compañías que deterioraban en
cascada a seguridade, podía re-
sistirse sempre que o proceso
administrativo non detectase
claramente corrupción. Indicios
houbo pero non foi posíbel de-
mostralo. Mais a urxencia de
botar terra nos corpos, acabou
convertindo o asunto do Yak 42
nun esperpento, con desesente-

rramentos, novas probas de
ADN, dobles funerais e un efec-
to político que segue encorse-
tando ao PP que non se dá des-
feito do seu arquitecto xurídico,
o numerario do Opus Dei, Fede-
rico Trillo. Suponse qee Trillo
utiliza todo o seu coñecemento
da historia interna partidaria pa-
ra permanecer incólume na
executiva do partido, pero obri-
gar o seu líder, Mariano Raxoi, a
pedir disculpas por el na TV, sen
pensar nin en dimitir.

A sentenza deste primeiro
xuízo coñecerase nos próximos
días, pero as familias din que
non pensan cesar en pescudar
quen deu as ordes e porqué, e
queren dilucidalo fronte a un
tribunal.�

ANOSATERRA
23-29 DE ABRIL DE 2009

Acaba o xuízo pero
os familiares queren
xulgar o ex-ministro 

O  Yak-42 persegue a Trillo

ESPAÑA.15.
A xustiza valenciana asume o 'Caso Gürtel'. O Tribunal Superior da Co-

munitat Valenciana declarouse competente para asumir o caso nos feitos

que lle afectan ao presidente da Generalitat, o popularFrancisco Camps[na

foto] , e ao secretario rexional do PP, Ricardo Costa. Tamén asume a causa en

relación ás imputacións do ex vicepresidente do Goberno valenciano, Víctor

Campos, e do ex xefe de gabinete da Consellaría de Turismo e actual xefe de

protocolo da Deputación de Valencia, Rafael Betoret.�
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XUÍZO Á ETAPA AZNAR
Yvonne Griley

Non hai moito  tivo lugar en
Barcelona un seminario

arredor de Jacques Derrida co tí-
tulo “Poéticas e políticas da de-
construcció”. Falouse máis de
política que de poética, da morte
da política e das ideoloxías, da
era da postpolítica á cal parece
que pertencemos. A cita non te-
ría para min máis interese se non
fose polo feito que coa escusa de
que o auditorio configuraba
“unha pequena ONU”  os parti-
cipantes cataláns ao simposio ví-
ronse empuxados a falar caste-
lán ou francés, posto que, aínda
que había tradución simultánea,
non se previra  o catalán.

Posibelmente o fito máis in-
mediato para o catalán é de tipo
legal e será  superar a posible eli-
minación do recoñecemento de
oficialidade práctica  que  lle dá o
Estatuto por parte do Tribunal
Constitucional. Non quero per-
der a oportunidade de recordar
que Catalunya puido botar
adiante un modelo educativo
lingüísticamente valente e unha
práctica xeneralizada do catalán
nos estamentos oficiais sen a le-
galidade formal do Estatuto ac-
tual, grazas á firmeza con que
decidiran actuar as institucións.

Hai cousas que dependen de
nós e a firmeza e a constancia
sobre aquilo que organizamos é
unha. No debate sobre o cata-
lán encontro erma a disquisi-
ción sobre a vida ou a morte das
grandes ideoloxías. Preocúpa-
me moito máis que o estamen-
to universitario ou xornalístico
desprece coa súa práctica o ca-
talán como lingua apta para o
uso nun seminario internacio-
nal, tanto se o fai de xeito cons-
ciente como inconsciente. A
tradución é unha práctica e un-
ha profesión que está detrás do
pano pero que forma parte da
engranaxe da cultura. Onde hai
traducións hai unha lingua que
se prestixia, hai vontade, cons-
tancia, inquietude e competiti-
vidad. Todo iso un antídoto
contra a diglosia lingüística.�

POSTPOLÍTICA 
E DIGLOSIA
’’

’’Onde hai  traducións
hai unha lingua 
que se prestixia”

Federico Trillovisita o lugar do accidente o 27 de maio do2003.      FATIH SARIBASFS / REUTERS
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Xosé Manuel Figueiras
analista do IGADI (www.igadi.org)

Esta semana unha boa nova
chegou a Vigo. Disipáronse os
temores de que desaparecese a
quenda nocturna en Citroën
debido a unha decisión do go-
berno de Angela Merkel en Ale-
maña. 24.000 unidades de auto-
móbiles deben ser producidas
en Vigo para este país grazas ao
incremento da demanda de pe-
quenos turismos.

Cando a gran coalición entre
a Unión Cristiano Democrata,
(CDU) e o Partido Socialdemó-
crata, (SPD), decidiron premiar
os alemáns con 2.500 euros por
entregar o vello coche a cambio
dun novo, probabelmente non
fosen conscientes da repercu-
sión que iso ía ter noutras partes
remotas do planeta. Ou talvez si.

En calquera caso o goberno
alemán achegou 1,5 billóns de
euros con este motivo, como
parte do paquete de 50 billóns
anunciado en febreiro para saír
da crise que nos molla a todos. E
a popularidade do Plan Renove
alemán, non deixou lugar a dú-
bidas. A comezos do mes de
abril xa se dobraban as previ-
sións. A demanda destas axudas
xa era o dobre do previsto a co-

mezos de mes. Todo un éxito
tendo en conta que en setembro
hai eleccións e nin a CDU de
Merkel, nin o SPD do ministro
de asuntos exteriores Frank-
Walter Steinmeier, queren de-
fraudar o electorado. Unha vez
detectada a demanda de medi-
das deste tipo, ambos os parti-
dos decidiron ampliar o mon-
tante financeiro adicado a este
concepto en 3,5 billóns de euros,
para poder chegar a 2 millóns de
compradores de coches. 

40 POR CENTO DE AUMENTO. As ven-
das de coches medraron un 40
por cento dende marzo do
2008, e afectoulle ao sector ou á
gama de carrozarías máis mo-
destas, con vellos coches de
máis de unha década a recam-
biar ou a compradores de coche
novo por vez primeira.

Pero como lle afecta isto á in-
dustria automobilística alemá
tendo en conta que a demanda
de coches reactiva unha empre-
sa francesa, Citroën, e a econo-
mía de Vigo? As críticas ao plan
da gran coalición non tardaron
en chegar cando se deu o feito
de que os construtores foráneos
comezaron a ser os grandes be-
neficiados en comparación cos
produtores locais. Estímase que
os produtores domésticos só al-
canzan o 36 por cento das axu-
das aínda que a súa cuota de
mercado é do 60 por cento.
Tampouco sería aceptábel sub-
sidiar só no caso de que se mer-
quen coches alemáns. Polo tan-
to, a fin de contas mais ben pa-
rece un plan de estímulo euro-
peo onde os beneficiarios son
os pequenos coches de Fiat, Re-
nault, Citroën ou Dacia, men-
tres Mercedes ou BMW case
non se benefician. Talvez estea
cambiando a percepción da re-
lación prezo calidade dos pro-
dutos “made in Germany”,
cousa que non parece. Non
obstante, se o diñeiro público se
gasta en subvencións directas a
estimular a renovación do par-
que automobilístico, tamén ou-
tras industrias teñen dereito a

axudas que faciliten a compra
dos seus produtos.

E A LONGO PRAZO? É importante ta-
mén ver os efectos a longo prazo
destas medidas. Seguindo
exemplos pasados, Francia sub-
vencionou desta maneira a
compra de coches nos anos 90, e
logo o efecto resaca fixo que se
producise a caída da venda nun
20% ao ano seguinte, unha vez
que desapareceu a subvención.
Probabelmente en Alemaña xa
teñan pensado niso.

Os recortes fiscais en tempo
de crise incrementan o aforro
en bancos que ninguén parece
saber da súa fortaleza. Non em-
bargante, si existe un compro-
miso do Estado para garantir
depósitos de até 100.000 euros
por persoa, os alemáns son os
mellores aforradores... Dar in-
centivos para comprar é un bo
instrumento para recuperar a
confianza en tempo de crise,
sumado a que se reactiva o
mercado do crédito ao consu-
mo (2.500 euros non chegan
para mercar un coche) e proba-
belmente en moitos casos é
mellor pagalo a prazos. Sen ob-
viar as externalidades creadas;
carrozarías modernas de me-
nos consumo e menos dano
ambiental. En calquera caso, a
industria automobilística pode
considerarse un sector estraté-
xico ou emblemático en Alema-
ña. Mellor crear a sensación de
que a vida continua e non agar-
dar sen tomar medidas unha
morte prematura. �

A axuda alemá á compra de coche
redunda positivamente na produción
automobilística da planta galega de PSA.
Máis que un plan xermano é un programa
estratéxico europeo

O plan de Merkel e a Citroën de Vigo

X.L. Franco Grande

C laro que George Bush,
Dick Cheney, Paul Wolfo-

witz, Richard Perle, Al Gonzales
e outros poderían ser acusados
de violar leis internacionais e de
cometer outros crimes, como
no seu día o foron Hermann
Goering e demais compañeiros
nazis no proceso de Nürenberg.
Pero tamén é claro que Barack
Obama non quixo, ou non esti-
mou prudente facelo.

Deu como explicación que
non procedía acusar aqueles
que “cumpriron coas súas obri-
gas fiándose da boa fe do aseso-
ramento do Departamento de
Xustiza”. Pobre escusa se pen-
samos que, no proceso de Nü-
renberg, non lle valeu aos acu-
sados soster que eles só cumpri-
ran ordes superiores sabendo
que eran inxustas. 

Como ben lembrou Man-
fred Nowak, relator da ONU, “o
feito de que un cumprise unha
orde non exime de responsabi-
lidade”. Obama sábeo, e sabe
que ao proceder como proce-
deu está descoñecendo o derei-
to internacional, pero prefire,
como manifestou, mirar cara a
adiante e non para o pasado,
pois xa prohibiu a práctica de
toda clase de tortura.

Podemos asegurar que o
problema é de orde interna. A
maioría dos republicanos, e ta-
mén parte dos demócratas, non
só vería mal a apertura dun pro-
cedemento xudicial contra
Bush e demais compañeiros,
senón que, cos seus votos, po-
derían xerarlle unha grande
inestabilidade a Obama. Como
sempre, a servidume do voto.

Pensa Obama que xa fixo
abondo con lles poñer punto fi-
nal ás técnicas de tortura segui-
das pola CIA. Pero pode custar-
lle moi caro o feito de ter conce-
dido o que moitos xa veñen
cualificando como unha am-
nistía encuberta. Empeza, pois,
o desgaste que o exercicio do
poder produce sempre. �

LATEXOS

A SERVIDUME
DOS VOTOS

’’

Pensa Obama que xa fixo
abondo con lles
poñer punto final
ás técnicas
de tortura seguidas
pola CIA”

’’

’’As vendas de  coches 
medraron un 40% dende
marzo do 2008, e afectoulle
á gama de carrozarías
máis modestas”

’’Francia subvencionou
a compra de coches nos
anos 90, ao ano seguinte
o efecto resaca fixo
caer as vendas nun 20%”

A chanceler alemá, Angela Merkel, con empregados da Opel en cuxas camisetas se le "Nós somos a Opel" durante unha visita á sede central da empresa en Ruesselsheim. 
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de creto para emprendemen-
tos  agrarios, para sementes,
para abonos;  prezos en caída
libre que fixo ruinosas recolli-
das de colleitas que quedaron
nos campo; desestimentos de
sementar por falta de rendibili-
dad; secas en países considera-
dos celeiros do mundo como
Arxentina, Brasil, Uruguai, Pa-
raguai e a China... agudizaron a
crise. Datos do Departamento
de Agricultura confirman as
malas perspectivas, xa que o

maior exportador do mundo
deixou de sementar un sete
por cento das terras que pro-
ducían trigo.

Centrados nas urxencias da
crise financeira, a crise alimen-
taria pasou a segundo plano.
Dos dezasete mil millóns de eu-
ros comprometidos no cumio
da FAO, celebrado o ano pasa-
do en Roma, tan só foron entre-
gados cantidades que repre-
sentan ao redor do 10%.

De todos os grandes desafí-
os que aborda o planeta, aca-
bar coa fame sería o máis ba-
rato. Con cinco mil millóns de
euros poderíamos conseguir
que a gadaña da fame deixase
de cobrar vidas. Cifra ridícula
comparada coas estratosféri-
cas cantidades colocadas co-
mo salvavidas do sistema fi-
nanceiro mundial.

No documento final do cu-
mio non se pasa de expresar a
determinación de derrotar á
fame para garantir ás xera-
cións presentes e futuras o ac-
ceso a alimentos “saudabeis,
suficientes e nutritivos”.

Na reunión do mes de xullo
en Cerdeña, o G8 ten nova cita
impedir que cada minuto
quince persoas perdan a vida
pola fame ou a pobreza.�

produtores de grao dos países
emerxentes como  Arxentina,
Exipto, Brasil, India ou China.

PREZO DOS CEREAIS. Cando en xu-
llo do 2008 os líderes do G-8
decidiran en Xapón constituír
un grupo de traballo sectorial
sobre a situación de emerxen-
cia, presidido polos seus mi-
nistros de agricultura, as cau-
sas eran ben diferentes. A crise
alimentaria precedera á finan-
ceira polo incremento espec-
tacular dos prezos dos cereais,
mesmo en anos de colleitas
record. Biocombustíbeis e
grao como alimento de gando
para fornecer a demanda de
proteínas de carne eran cau-
santes de que cotización do
millo, do trigo  e do arroz se
duplicase ou triplicase, nun
ano, ate ser inalcanzábel para
fogares de recursos limitados.

Durante o ultimo ano a falta

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

Non é que os datos existentes
até o de agora fosen optimistas,
xa que este mesmo organismo
multilateral cifraba no 2005 en
máis de 800 millóns, as persoas
que convivían a cotío coa fame.
Segundo a FAO (Organización
das Nacións Unidas para a
Agricultura e a Alimentación),
cando rematabamos o século
XX, cada día falecían 25.000
persoas por mor da desnutri-
ción, das que quince mil eran
nenos menores de cinco anos.

Daquela, non é un proble-
ma novo, pero no 2009, con-
corren circunstancias agra-
vantes que o cumio do G-8 da
agricultura, celebrado a fin de
semana pasada nun castelo
da  localidade italiana de Ci-
son Valmarino, tratou de ana-
lizar, convidando aos grandes

ANOSATERRA
23-29 DE ABRIL DE 2009

MUNDO.18.

Cumio do G8 alimentar: A máis crise
nos países ricos máis fame nos pobres
Canto máis fonda e prolongada sexa a crise
financeira, máis aumentará a fame nos
países máis pobres pola mingua de ingresos
e o aumento do desemprego. Quen avisa
desta correspondencia directa é o
Programa Alimentario Mundial da ONU

CUMIO/AMÉRICA

O EMBARGO A CUBA,
AUSENTE NO TEXTO

O embargo a
Cuba foi un
dos temas
principais
que bloque-
ou o docu-
mento final
do Cumio
das Améri-
cas. Durante
o encontro, os países solicita-
ron a incorporación da illa ao
sistema interamericano, a
esixencia de respecto pola
autodeterminación dos po-
bos e un cambio na política
dos EE UU coa rexión. No cu-
mio, Barack Obama anun-
ciou que está listo para un
“novo comezo” con Cuba e
para estabelecer un diálogo
amplo cos seus dirixentes, lo-
go de 47 anos.�

ONU/XENEBRA

O RACISMO DE ISRAEL
CREA POLÉMICA

Logo de que o o presidente
iraniano, Mahmud Ahmadi-
neyad, acusase a Israel de
exercer un “réxime racista
cruel e represivo” contra os
palestinos, varios delegados
abandonaron o cumio da
ONU sobre o racismo. A con-
ferencia xa fora boicoteada
polos EE UU e algúns dos
seus principais aliados, ao ar-
gumentar que podería ser uti-
lizada como unha plataforma
antisemita. Finalmente, os
delegados adoptaron a decla-
ración antirracismo que rea-
firma o texto do 2001.�

ELECCIÓNS/SUDÁFRICA

O PARTIDO DE MANDELA,
O FAVORITO

Máis de 23
millóns de
sudafrica-
nos votaron
nos cuartos
comicios xe-
rais desde o
fin do apart-
heid. Jacob
Zuma, líder
do Congreso Nacional Afri-
cano (ACN), partido de Nel-
son Mandela,  perfilábase co-
mo virtual gañador. O novo
presidente substitúe a Kgle-
ma Motlanthe, tamén do
ANC, que presidiu o país des-
de a dimisión de Thabo
Mbeki, no 2008. As sondaxes
outorgáronlle un apoio im-
portante á escisión do ACN, o
Congreso do Pobo (COPE).�

Barack Obama.
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Crianzas nun comedor relixioso de caridade  en Manila en novembro do 2008. CHERYL RAVELO /  REUTERS

’’Segundo o Programa
Alimentario Mundial da
ONU en 2005 eran800
millóns as persoas que
convivían a cotío coa fame”

’’Con cinco mil millóns
de euros poderíamos
conseguir que a gadaña
da fame deixase de cobrar
vidas”
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Xurxo González
Os pequenos empresarios e
autónomos que seguiron con
atención a pasada campaña
electoral autonómica resaltan
sobre todo unha das propostas
de Feixoo, a de que a Xunta pa-
garalles aos seus provedores
(tamén aos subcontratistas)
como máximo en 45 días. As
asociacións da patronal non
queren que promesas do presi-
dente como esta caian en saco
roto. Nos últimos días o Club
Financeiro de Vigo (CFV) e a
Confederación de Empresarios
de Galicia (CEG) presentaron
documentos nos que solicitan
menos impostos, redución de
salarios e máis facilidades para
o despedimento.

O acto da CEG, celebrado no
Pazo de Congresos de Santiago
de Compostela o 20 de abril,
contou coa presenza do presi-
dente da patronal española,
Xerardo Díaz Ferrán. Na súa in-
tervención insistiu en que a
competitividade da economía
española pasa pola redución
de custes laborais, en especial
da cota da Seguridade Social.
Esta esixencia, xunto coa con-
xelación ou mesmo redución
de salarios, mantén entullado o
proceso de Diálogo Social. Os
sindicatos estatais e o Ministe-
rio de Traballo afirman que a
aplicación dunha medida se-
mellante provocaría o colapso
do sistema, ao reducir significa-
tivamente os ingresos da Segu-
ridade Social.

URXENTE REDUCIÓN DE IMPOSTOS. An-
tonio Fontenla, presidente en

funcións da CEG (organización
que vivirá o seu proceso electo-
ral interno en maio), indicou
que as principais propostas
que entregaron ao  novo go-
berno galego inciden na redu-
ción dos impostos locais, a eli-
minación do imposto de Suce-
sións e Doazóns e o pago
“puntual” por parte das admi-
nistracións públicas. Estas rei-
vindicacións tampouco son
novas, aínda que non se espe-
cifica que partidas do gasto pú-
blico se deberían reducir, tan só
que o investimento en infraes-
truturas debe ser un elemento
central da actuación do Estado.

NOVA LEXISLACIÓN PARA O COMERCIO E

A INDUSTRIA FORESTAL. No acto da
CEG, que contou coa asistencia
dun milleiro de empresarios,
detalláronse as propostas de
once grupos sectoriais. Algun-
has peticións relevantes para o
goberno foron novas leis para o
comercio e a industria forestal.
Precisamente estas eran dúas
das normas que o bipartito es-
taba preparando e que non
aprobou.

A Lei de Montes estaba a pi-
ques de entrar no Parlamento
logo dos debates entre Admi-
nistración e empresas e, se-
gundo indicou o ex-conselleiro
Alfredo Suárez Canal, sería das
primeiras en aprobarse de ter
continuado o bipartito. A Lei do
Comercio tamén pasara xa trá-
mites como o informe do Con-
sello Económico e Social, pero
o rexeitamento de importantes
sectores da patronal ás disposi-
cións sobre a protección do ga-

lego na distribución minorista
adiara a súa aprobación.

LINGUA E LEI DE FOLGA. O Club Fi-

’’O documento da CEG
reclama o pago puntual
por parte da
Administración. Feixoo
prometeu na campaña que
a Xunta pagaría en 45 días”

tura sobre a lingua, que se re-
sume na esixencia da derroga-
ción do decreto do galego. As
propostas para saír da crise inci-
den de novo na redución do im-
posto de Sociedades “para equi-
pararse coa media europea” (o
que na práctica quere dicir
achegarse aos niveis dos países
do Leste máis que aos de Fran-
cia e Alemaña), na redución do
gasto público e o abaratamento
do despido. Tamén solicita
unha lei de Folga para paliar a
crise económica, xa que consi-
deran que “é necesario acabar
coa imaxe de conflitividade que
está vivindo España, Galicia e,
máis concretamente, Vigo”.
Esta medida supón retomar
unha vella reivindicación da pa-
tronal, aínda cando os sindica-
tos se resisten a iniciar mobiliza-
cións xerais e as dúas centrais
estatais manteñen o discurso a
favor do Diálogo Social.�

nanceiro de Vigo incluíu nas
súas “Propostas para unha nova
lexislatura”, publicado a finais
de marzo, a súa coñecida pos-

A Confederación de Empresarios
de Galicia e o Club Financeiro de Vigo
piden redución de salarios e impostos,
pero non especifican que partidas
de gasto público se deberían reducir

As axudas ao automóbil de Francia e Alemaña manteñen o emprego
de Citroën en Vigo. A dirección da planta anunciou o pasado 17 de abril

un aumento de produción de 25.000 vehículos, o que manterá a quenda de

noite até setembro, a pesar de que estaba previsto o seu peche a finais de

abril. Isto é posíbel polas axudas impulsadas por outros países europeos, cu-

xos cidadáns reclaman furgonetas como as fabricadas en Vigo.�

’’A lei de Folga é necesaria
para acabar coa imaxe
de conflitividade que está
vivindo España, Galicia e,
máis concretamente, Vigo”

[Club Financeiro de Vigo]

UERE SABER MÁIS?
“Propostas para unha nova lexislatura en Galicia”, Club Financeiro de Vigo
www.clubfinancierovigo.com/archivos/archivo_396_514.pdf

“Propostas ante a crise”, Confederación de Empresarios de Galicia
www.ceg.es/

?

José María Lacasa, secretario xeral da CEOG, Xerardo Díaz Ferrán, presidente, Antonio Fontenla , presidente da CEG

[dende a dereita] .                                                                                                                                                                             JESSICA BARCALA

Os empresarios saúdan o novo goberno
galego cunha avalancha de propostas

REACCIÓNS Á  NOVA XUNTA
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ECONOMÍA.20.

Xurxo González
A crise económica supón unha
oportunidade para as empresas
que compiten por prezo. As que
fabrican para os grandes distri-
buidores (como Eroski, El Corte
Inglés ou Mercadona) resisten
mellor a crise, segundo un es-
tudo da consultora Nielsen. A
venda destes produtos aumen-
tou máis dun 27% durante 2008.
Isto provocou que as empresas
que se adican en exclusiva a esta
produción manteñan o seu nú-
mero de traballadores ou
mesmo o aumenten no que vai
de ano 2009, segundo Adecco,
multinacional de traballo tem-
poral de orixe suíza. Con todo,
no conxunto do sector, que in-
clúe as outras marcas, o número
de desempregados aumentou
un 4% en 2008.

A crise económica produciu
unha baixada de prezos. Isto re-
dunda no descenso da rendibili-
dade das compañías, pois o que
se reduce é a ganancia que con-
segue a empresa por unidade
vendida. Segundo Alimarket, re-
vista especializada en alimenta-
ción, as empresas que non pro-
ducen marcas brancas reduci-
ron as vendas un 4%. A principal

razón da caída é que as grandes
superficies están retirando dos li-
neais de venda unha parte im-
portante dos seus produtos en
favor das marcas brancas. A me-
diados de febreiro a cadea de su-
permercados Mercadona anun-
ciaba a retirada de máis de 400
produtos de marcas dos seus es-
tantes, o que causou grande im-
pacto no sector.

IMPOSICIÓN DOS DISTRIBUIDORES. As
marcas brancas proporcionan-
lles beneficios aos seus consu-

midores e aos traballadores que
as fabrican, pero prexudican ao
resto de empresas. Algúns dos
sectores máis afectados polo
auxe desta estratexia comercial
en Galiza son o conserveiro e o
do leite. Xosé Fernández Pi-
ñeiro, secretario nacional da Fe-
deración Galega de Alimenta-
ción, Mar, Téxtil, Transporte e
Telecomunicacións (FGAMT)
da CIG, incide en que “son pou-
cas as empresas que se dedican
en exclusiva a producir marcas
brancas. Pola contra, son os
grandes distribuidores os que
obrigan a compañías con marca
propia a que as produzan”.

Algunhas compañías con-
serveiras, por exemplo, vense
obrigadas a dedicar entre o 40 e
o 50% da súa fabricación aos se-
los de Eroski ou Mercadona,
por citar algunhas das máis po-
pulares. Esta imposición está a
afectar gravemente á rendibili-
dade das compañías, xa que a
ganancia se reduce.

Os vaivéns do sector agroali-
mentario afectan ás preto de
500.000 persoas que traballan
nel en España. Os responsábeis
de Adecco recoñecen que o
sector se caracteriza polo seu
alto grao de temporalidade, e
que mesmo se están a conver-
ter empregos indefinidos en
temporais.�

ANOSATERRA
23-29 DE ABRIL DE 2009

Manuel Cao

Do discurso de investidura e do novo goberno esco-
llido por Alberte Nuñez Feixóo para o período 2009-

2013 pódense albiscar tendencias e liñas básicas das políti-
cas a aplicar. O contexto de crise económica, a perspectiva
de perda dos fondos da Unión Europea en 2013 e a inmi-
nente negociación do sistema de financiamento das Co-
munidades Autónomas induce á adopción de políticas de
austeridade e control do gasto ao tempo que se tentan in-
troducir mecanismos de dinamización da actividade eco-
nómica para loitar contra a crise e o desemprego. Doutra
banda, a variable político-electoral aconsella o cumpri-
mento de certas promesas que tiveron a súa función na
campaña e que han de ser retribuídas ao menos en parte
no inmediato futuro.

O novo goberno modifica substancialmente o organi-
grama do bipartito reducindo de trece a dez o número de
conselleiros reasignando funcións de xeito novidoso. En
particular, chama a atención a separación de Facenda e a
conversión de Economía nunha macroconsellería na que
se inclúen Industria e Igape. Tamén destaca a agrupación
noutra macroconsellería das competencias de Ordena-
ción do Territorio, Medio Ambiente e Vivenda que antes
eran tres. As demais coinciden básicamente co deseño do
bipartito salvo a Consellería de Traballo e Benestar que
abarcaría as funcións do anterior Vicepresidente e as de
Traballo. De momento, resalta esta redución polo que re-
presenta de adelgazamento burocrático, cumprimento
dunha promesa electoral e facilidade de utilización do
“dez” dende o punto de vista mediático-publicitario.

Este profundo cambio organizativo augura dificultades
á hora de principiar coa acción de goberno sobre todo
nas macroconsellerías que haberán de formular un orga-
nigrama complexo con redefinición de competencias e
responsabilidades nas que haberá que designar aos moi-
tos cargos intermedios que son os que artellan de facto as
políticas programadas. Como sempre, no ámbito da im-
plementación decidirase o éxito ou fracaso dos deseños
para o que serán claves as redes de intereses na sociedade
civil (axentes económicos e sociais) e os outros niveis de
goberno (Deputacións, Concellos). Quizais, a elección do
Executivo máis en clave técnica que política está orien-
tada a liderar e organizar a sociedade civil galega e recu-
perar o poder local que é o verdadeiro motor dun país
con aínda menor conciencia colectiva e maior preferen-
cia polo local e individual.

O perfil dos conselleiros é similar ao do Presidente co es-
vaecemento do factor territorial, unha orixe e actividade
profesional exterior á CCAA e un nivel de formación e ex-
periencia técnica superior ao de Executivos anteriores. É
dicir, estamos diante dun goberno presidencialista que
tanto pode acometer políticas alleas ao localismo como
entregarse aos grupos de intereses claves na vitoria do PP.
Tamén pode ser unha Xunta-Deputación sen peso político
pero cun modelo de xestión e intervención axeitado aos
minguantes recursos dispoñibles.�

Estamos diante dun goberno
presidencialista que tanto
pode acometer políticas alleas
ao localismo como entregarse
aos grupos de intereses claves
na vitoria do PP.”

’’

’’
O NOVO GOBERNO

EFECTOS DA CRISE

As vendas dos seus produtos ascenderon
un 25 por cento en 2008

Medran as marcas
brancas de alimentación

’’As empresas que non 
producen marcas brancas
reduciron as vendas un 4%”

’’Os grandes distribuidores 
obrigan a compañías
con marca propia
a que produzanpara as
súas marcas brancas”

febreiro 
unciou a
s de 400
arcas dos
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bel, e non ten ningún problema
nestes momentos. Aínda así,
afirmou que haberá que estu-
dar a súa evolución a longo
prazo.

MARIANO RAXOI FELICITA A OPINIÓN DE

ORDÓÑEZ. A reacción do PP foi
moi diferente á do goberno.

Mariano Raxoi manifestou que
estaba contento polas declara-
cións de Fernández Ordóñez,
xa que “dixo exactamente o
mesmo que o PP nas súas pro-
postas contra a crise”. Nas pró-
ximas semanas o Congreso de-
baterá as posíbeis modifica-
cións ao  sistema.�

Xurxo González
Miguel Ángel Fernández Ordó-
ñez, gobernador do Banco de
España, insistiu esta semana en
recomendar unha reforma do
sistema de Seguridade Social. A
súa opinión é que as súas con-
tas entrarán en déficit este ano,
unha situación que podería
agravarse a partir de 2025. Pola
contra, varios ministros asegu-
raron que isto non sucedería e
censuraron a Ordóñez por cau-
sar alarma entre os pensionistas
e traballadores.

E é que as medidas propos-
tas polo gobernador non pare-
cen ser das máis populares:
atraso da idade legal de xubila-
ción e ampliación do número
de anos de cotización para o
cálculo das pensións, o que na

práctica implica que estas se-
rían menores. Para defender es-
tas medidas citou a algúns paí-
ses europeos, como Francia,
onde se pasou dos 10 aos 25
anos, ou Austria, que aumentou
dos 15 aos 40.

Celestino Corbacho, minis-
tro de Traballo, foi un dos mem-
bros do goberno central que cri-
ticou con claridade as medidas
propostas. “Todos sabemos de
onde vén a crise, e non é preci-
samente dos cidadáns que esta-
ban traballando, senón dos es-
peculadores do mundo finan-
ceiro”, sinalou. Neste sentido
pediu a Fernández Ordóñez
que mire ao sector financeiro e
non só ao mercado laboral.

O ministro insistiu en que o
sistema de pensións é saudá-

ECONOMÍA.21.
ANOSATERRA
23-29 DE ABRIL DE 2009

Chaves promete que en maio haberá acordo sobre o financia-
mento autonómico. O novo vicepresidente de Política Territorial asumiu

este compromiso logo dunha reunión con José Montilla, presidente da

Generalitat, celebrada en Barcelona. Tratase da primeira reunión de Cha-

ves como membro do Goberno central cun presidente autonómico.�

O ministro de Traballo lémbralle
que non foron os asalariados
os que causaron a crise económica

TRIBUNA �Xurxo González.

Xa antes do comezo da crise
económica, moitos expertos,
políticos e sindicalistas recla-
maban un cambio de modelo
económico no conxunto do Es-
tado. O crecemento do PIB era
daquela aínda moi satisfacto-
rio, impulsado pola burbulla no
mercado da vivenda. Os tipos
de interese eran moito máis
baixos que as rendibilidades
que podían achegar a especula-
ción coa vivenda. Os que criti-
caban o ladrillo non tiñan
moito espazo nos medios de
comunicación. As estrelas, os
triunfadores, eran os donos de
grandes construtoras e inmobi-
liarias, que incrementaban de

xeito espectacular o seu capital.
A caída de Fernando Martín

coa quebra de Martinsa-Fa-
desa marcou un punto de in-
flexión. Os que defenden o
abandono do ladrillo e a pro-
moción de sectores que requi-
ren e desenvolven tecnoloxía
punteira (renovábeis, tecnolo-
xías da información e da co-
municación, industria meta-
lúrxica avanzada, entre outros)
atopan actualmente máis eco,
e o cambio de modelo parece
unha necesidade asumida
pola maioría da poboación.

Non obstante, David Ta-
guas, presidente da Seopan, a
patronal das grandes constru-

toras, reivindicou o 21 de abril
que, en contra do que todo o
mundo considera obvio, “non
é necesario cambiar o modelo
de crecemento económico es-
pañol. Iso é un mito”. O repre-

sentante destas empresas inci-
diu en que “os españois queren
ter unha vivenda, unha casa na
praia, saír a restaurantes, máis
AVE e estradas... non penso
que haxa que cambiar o mo-
delo”. Non dubidou en explicar
a súa postura: “España é o que
é. Temos un país agradábel e
que xera gran empatía, e temos
que aproveitar todo iso. Non
podemos, polo momento,
competir en industria aero-
náutica con alemáns e suízos”.

A opinión de Taguas que-
daría nunha mera anécdota de
non ter en conta o seu anterior
emprego: desde decembro de
2006 até abril de 2008 foi o res-

ponsábel da Oficina Econó-
mica do Presidente do Go-
berno, isto é, un dos asesores
máis directos de Zapatero.

As súas declaracións poñen
en dúbida a seriedade das pro-
clamas do Goberno central a
favor dun necesario cambio de
modelo. E o que é peor, poden
dar azos aos que pensan que
aínda se pode recuperar o mo-
delo especulativo para relan-
zar a economía. Porque o que
está claro é que, na situación
actual, a maioría da poboación
non pode permitirse a casa na
praia nin as saídas a restauran-
tes que Taguas considera tan
desexábeis.�

O MITO DO CAMBIO DE MODELO ECONÓMICO

’’Os españois queren ter
unha vivenda, unha casa
na praia, saír a restaurantes,
máis AVE e estradas...
non penso que haxa
que cambiar o modelo”

[David Taguas]
Ex-asesor económico de Zapatero.

Celestino Corbacho, Ministro de traballo, nunha sesion parlamentaria o 10 de Febreiro, 2009. ANDREA COMAS / REUTERS

’’Mariano Raxoi manifestou
que estaba contento polas
declaracións de Fernández
Ordóñez, xa que coincidían
coas do PP”

O gobernador do Banco de España insiste
na reforma da Seguridade Social
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secutiva, malia que a recupera-
ción dos bolos en si xa princi-
piara hai case unha década.

Un dos promotores da ini-
ciativa e Nicanor Barreiro, ve-
ciño da parroquia pastoricense
de Pousada, quen apunta que
no torneo xógase ás modalida-
des de bolo en liña, bolo celta,
bolo canteiro ou puxeiro. Na

comarca da Terra Chá dispo-
ñen dun bolo único de 32 milí-
metros de diámetro. 

A coñecida coma Liga Norte
son sete equipos: Campo Cru-
ceiro, de A Pousada (Pastoriza),
Cadaval, Cruceiro de Meilán,
Arcastro (Riotorto), Santalla (A
Pontenova), Cruz de Bolo (Xo-
ve) e Ribatra (Ribadeo e Traba-

Henrique Salgueiro gaña a VIII Volta a Galiza.  O corredor do Estremadu-

ra Spiuk estivo acompañado no podio polo chileno Carlos Oyarzun que que-

dou a 20 segundos do gañador e o tamén galego Gustavo Rodríguez, que se

clasificou a unha diferenza de un minuto e oito segundos. Salgueiro segue

coa súa boa racha en carreiras para ciclistas que están a dar o salto ao profe-

sionalismo.  Gustavo Rodríguez, no Gran Premio da Montaña, e Antonio Cer-

vera, do Andalucía Cajasur, foron outros dos gañadores da proba, mentres

Mikel Landa, do Naturga, gañou o premio ao mellor ciclista sub23.�

14 até os 80 anos. É dicir que pri-
man máis as habilidades perso-
ais que as físicas.

O outro torneo de bolos xó-
gase no sur de Galicia, concre-
tamente en Nigrán. Neste con-
cello das Rías Baixas os compe-
tidores son os das zona sur da
nosa terra. Na fase final enfrón-
tanse entre si os tres primeiros
da zona norte cos da área meri-
dional galega, sendo o escena-
rio a Praia de Samil, en Vigo.

DEPORTE INTERNACIONAL. Pero a
competición dos bolos non se
reduce ao ámbito galego. Ta-
mén hai un campionato inter-
nacional denominado “Copa
Intercontinental”, que se cele-
brou na Arxentina, o que dá idea
da dimensión e da recupera-
ción deste deporte tradicional.

Non embargante, o grave
problema ao que se enfrontan
os recuperadores e practicantes
dun dos deportes máis tradicio-
nais do noso país é de tipo eco-
nómico. Malia que o deporte
goza dun elevado número de
practicantes e tamén de segui-
dores, os apoios financeiros,
que están a vir de distintas insti-
tucións, non son suficientes pa-
ra manter un tecido deportivo
que tan só pretende recuperar
unha das prácticas máis tradi-
cionais da nosa terra. Se Messi
xogase aos bolos a situación se-
ría completamente diferente.�

Antonio Cendán
Xogar aos bolos no formato máis
tradicional non pasou á historia,
aínda que coma todos os depor-
tes populares viviron a súa parti-
cular Longa noite de pedrada
que comezan a saír grazas ao in-
condicional apoio dos afeccio-
nados a estas prácticas, tan fre-
cuentes noutros tempos. 

Un dos lugares pioneiros na
recuperación destes xogos está
a ser o norte de Lugo. Moi par-
ticularmente na intersección
entre as comarcas chairega e
mariñá estase a disputar unha
singular liga que xa cumpre a
súa segunda temporada con-

Sete equipos
compiten na
segunda temporada
de liga

da). O campionato desenvólve-
se ao longo de nove xornadas e
nun mesmo feudo xogan tres
equipos de xeito individual. O
número de participantes ronda
os 140, unha media de 20 por
equipo, abondando as mulle-
res. Outra das características
deste deporte é a idade dos
competidores que van dende os

O norte de Lugo recupera o xogo dos bolos
TRADICIONAL

’’Os participantesna Liga
Norte rondan os 140, unha
media de 20 por equipo,
abondando as mulleres”

Máis de cen anos
de historia

Unha lastra colocada na Ponte-

nova hai máis de cen anos dá fe

da longa historia que acumulan

os bolos no país galego.�
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Antonio Cendán
Rufino Regueira (Abanqueiro,
Boiro, 1990) é o mellor nadador
galego do momento. Despois de
proclamarse campión de Espa-
ña de 200 metros costas e acadar
o bronce nos cen da mesma
modalidade no seu primeiro
ano en categoría senior, é un dos
nadadores a ter en conta inter-
nacionalmente. Regueira fixo a
segunda mellor marca europea
do ano que, a súa vez, foi o sexto
mellor crono mundial da tem-
porada. Os seus datos tan só son
comparábeis aos logrados por
López Zubero, que fora cam-
pión olímpico en Barcelona 92.
QQuuee  ssuuppuuxxoo  ppaarraa  vvoosstteeddee  eessttee
ttííttuulloo??
Non o agardaba, nin tampouco
facer ese rexistro, que é a segun-
da mellor marca española de to-
dos os tempos. Está aí dende co-
mezos dos noventa cando Ló-
pez Zubero se encontraba en
primeira liña. Zubero era un fo-
ra de serie como nadador. Ta-
mén supuxo un gran recoñece-
mento persoal, xa que neste de-
porte só se lembran de ti cando
chegas ao máis alto. Mentres es-
tea o fútbol, da natación e dou-
tras prácticas deportivas non se
acorda ninguén.
AAddeemmaaiiss,,  eessttaarráá  nnoo  ccaammppiioonnaa--
ttoo  ddoo  mmuunnddoo......
Grazas a esta marca poderei
estar nos campionatos do
mundo de Roma, en xullo des-
te ano. Para min será un cam-
pionato máis. Non quero falar
de marcas nin tampouco de
rexistros. Tan só quero ir com-
petir. En principio o meu gran
obxectivo e meterme nas se-
mifinais, aínda que tampouco
me importaría estar na final,
sería todo un gran éxito.
EE  aass  oolliimmppííaaddaass??
Aínda están moi lonxe, pero son
o meu grande obxectivo. A miña
maior ilusión é estar en Londres
no 2012. Hai que ser ambicioso
e loitar por metas máis altas.
Dentro de tres anos xa serei un

DEPORTES.23.ANOSATERRA
23-29 DE ABRIL DE 2009

nadador máis experimentado,
máis competitivo e entón alí po-
derei aspirar a todo, aínda que
nunha competición concreta
acadar o podio depende de
moitas cousas, tal coma o teu es-
tado de forma, o estado anímico
e moitos factores que poden in-
fluír cando saltas a piscina.
EE  ddee  ccaarraa  ooss  eeuurrooppeeooss??
Aí podemos estar ante un ob-
xectivo inicial a nivel interna-
cional, pero non penso neles
porque primeiro está o mun-
dial. Ademais, terei que acadar

a clasificación en Roma. Ao ser
en decembro deste ano, non
penso tanto neles.
AAss  bboollssaass  nnoonn  ssoonn  mmooii  ggrraannddeess
ppaarraa  ddeeppoorrttiissttaass  ddoo  sseeuu  nniivveell......
Non son, pero a pesar diso non
nos queixamos. A min agora
dánme unha de mil euros, que
non é moito pero vou tirando. O
que non se ten en conta son os
gastos do material deportivo xa
que un bañador de alta compe-
tición custa a redor dos 400 eu-
ros e tan só serve para cinco ou
seis competicións, sempre que
o aproveitemos ao máximo.
AA  vvoosstteeddee  rreettiirráárroonnllllee  oo  ddeerreeiittoo
aa  ccoommeeddoorr  nnoo  CCGGTTDD  ddee  PPoonnttee--
vveeddrraa......
Hai cousas que se non estás
dentro do mundo do deporte
parécenche incríbeis. Eu ía co-
mer ao Centro de Tecnificación
Deportiva de Pontevedra e reti-
ráronme esa posibilidade, de-
bido a que lle adicaba máis
tempo aos adestramentos que
aos estudos. Alí vou facer xim-
nasia pero non me permiten
comer, que lles podía custar co-
mo moito cinco ou seis euros.

SSoonn  ccoommppaattííbbeeiiss  ooss  eessttuuddooss  ccoo
ddeeppoorrttee??
Hai xente que o leva ben, que
estuda e practica deporte. A
min cústame máis que a ou-
tros deportistas e iso non lles
sentou ben no Centro Galego
de Tecnificación Deportiva. Eu
estaba a facer segundo de ba-
charelato, aínda que me custa,
seguramente sairei adiante.
CCoommoo  eessttáá  aa  nnaattaacciióónn  ggaalleeggaa??
Vivimos un dos mellores mo-
mentos. Non estou só eu, está
tamén Iván Brión que ven de ser
subcampión de España en au-
gas abertas e moitos outros que
están en condicións de compe-
tir con calquera outros do Esta-
do en perfectas condicións.
PPoorrqquuee  ssaaeenn  ttaann  bbooss  nnaaddaaddoo--
rreess  ddee  RRiibbeeiirraa??
Hai unha gran natación. No
Barbanza sempre tivemos moi-
ta afección. A todo iso engáde-
selle que houbo xa varios meda-
llistas nos campionatos de Es-
paña hai xa algúns anos. Un
adestrador, Álvaro Reiriz, xa
conseguiu a finais dos noventa
unha medalla de prata, mentres

que Uxía Muñiz acadou o bron-
ce. Cando sabes que houbo
xente moi boa no teu mesmo
equipo, parece que te motiva
para que o fagas mellor.
IInnffllúúeenn  ooss  aaddeessttrraaddoorreess......
Home, iso é fundamental. Te-
mos grandes preparadores que
nos axudan moito. Tamén te-
mos moi boas instalacións. A
tradición... que leva consigo que
haxa bos adestradores. No meu
caso, Xoán Carlos Brión portou-
se sempre moi ben comigo.
Tanto Iván Brión coma min pa-
samos polas súas mans. Iso de-
mostra que os éxitos non son só
méritos nosos senón de xente
que tamén está detrás.
OO  CClluubb  NNaattaacciióónn  RRiibbeeiirraa  ggoozzaa
dduunn  ggrraann  pprreessttiixxiioo......
Iso é evidente. Se cadra xa so-
mos o equipo con máis calida-
de de Galicia. Non estamos nos
campionatos de clubs loitando
por títulos colectivos, pero si a
nivel individual. Temos moita
xente cunha magnífica prepa-
ración que en moi pouco tem-
po seguramente traerá moitos
máis triunfos.�

Feixóo xestionará deporte. Seguindo o esquema que Zapatero tamén

adoptou na recente remodelación ministerial, a Secretaria Xeral para o

Deporte quedará integrada no esquema organizativo da Presidencia da

Xunta. O organismo terá que tomar decisións importantes respecto á an-

terior xestión do bipartito, durante a cal se puxeron en marcha os parti-

dos das seleccións galegas de fútbol, unha decisión que o PP bloqueara

durante dezaseis anos.�

Rufino Regueira, campión de España de 200 metros costas

‘Os mellores nadadores de Galicia saen de Ribeira’

ACUATICOS

Rufino Regueira competindo en Monterrey.

’’A miña é a segunda mellor
marca española
de todos os tempos”

’’Un bañador de alta
competición custa 400
euros e só serve para cinco
ou seis competicións”
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MARÍA BALTEIRA E A MIRADA DO ES-
CARNIO. María Balteira, con no-
me propio, é a muller que máis
aparece nas cantigas. De escar-
nio, iso si. “As mulleres destas
cantigas son as reais”, explica
Estévez: “a Senhor das cantigas
de amor é a muller tan idealiza-
da que non se pode chegar a ela
(así como nas cantigas proven-
zais si que chega a haber contac-
to con elas). As das cantigas de
amigo son rapazas novas, preto
da natureza, chorando a ausen-
cia do namorado... Pero as mu-
lleres reais son as que saen nas
cantigas de escarnio, falando ex-
clusivamente delas en termos
sexuais pexorativos”. 

Poucas veces unha persoa
inspirou tanta escrita, que
mesmo chega ao século pasa-
do: escribíronlle Lorenzo Vare-
la, Manuel María, Darío Xohán
Cabana, Álvarez Blázquez (no
Cancioneiro de Monfero) e
Marica Campo, na obra teatral
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Lara Rozados

Unha deixou o fo-
gar, no século XIII,
para ir polas cortes
reais, arrodeada

de trobadores, aínda que a lite-
ratura medieval só nola fixese
chegar a través do escarnio.
Outra liderou unha revolta no
Lugo do século XIV, e mesmo
hai quen cuestiona a súa exis-
tencia, até o punto de pensar
que é un ser mítico. E a terceira
foi xulgada pola Inquisición co-
mo bruxa, e queimada nunha
praia do Morrazo no XVII.
Nunca se fala da súa vida real
nin do interese económico da
Igrexa en axustizala. Son María
Balteira, María Castaña e María
Soliña: Tres mulleres galegas de
armas tomaré o título do volu-
me editado por Baía, na súa co-
lección Retallos de historia, que
achega outra visión sobre estas
mulleres, sobre os seus contex-
tos históricos, e sobre a necesi-
dade de mirar a Historia con
outros ollos.

As autoras do volume, Gui-
llermina Domínguez Touriño
(profesora de historia) e Felicia
Estévez Salazar (profesora de
lingua e literatura galegas), aco-
meteron este proxecto, empe-
zando pola difícil tarefa de  ato-
par fontes documentais. “Non
hai nada: son tres mulleres
anónimas, na Historia dos ho-
mes non aparecen”, di Felicia
Estévez. Os testemuños son es-
casos: de María Balteira, o tes-
tamento que fixo para deixarlle
os seus bens ao Mosteiro de So-
brado, e, iso si, o corpus de can-
tigas de escarnio en que apare-
ce; María Soliña, a través da in-
quisitoria en que estaba recolli-
dos os testemuños contra ela, e
María Castaña “a través da tra-
dición oral, porque non había
máis nada”, explica Felicia. 

EN TEMPOS DE MARÍA CASTAÑA... Foi
considerada un mito, mesmo
aparece como tal no Diciona-
rio de seres míticos galegos.
Apenas hai fontes que teste-
muñen a súa existencia: só un
documento sobre unha doa-
zón súa á Catedral de Lugo en
1348. Ela, xa viúva, e os seus fi-
llos, Gonçalvo Çego e Afonso
Çego, acordan doarlle ao bispo
Pedro López de Aguiar as súas
terras e bens de San Pedro de
Cereixa (na Pobra do Brollón),
para emendar o agravio come-
tido contra o bispo (mataran o
seu mordomo). Guillermina
Domínguez observou as con-
dicións históricas dun século
marcado pola fame e a peste, a
violencia social e unha brutal
opresión sobre as mulleres.

“María Castaña atráeme
moito, como medievalista”, si-
nala. Explica que abordaron
mitos semellantes noutras cul-
turas, coma o de Mary Auburn
(do relato irlandés A batalla dos
paxaros). “Non hai documen-
tación, pero eu tentei abordar o
Lugo desa época, ver que pasa-
ba para que a cidadanía se re-
belase contra a Igrexa. Ela de-
fendeu o que era dela, hai un
documento concreto que tes-
temuña como ela e os fillos
matan ao mordomo do bispo.
Pero seguramente houbese
moitas outras Marías Casta-
ñas...” Sinala que, malia este
contexto hostil, as mulleres ti-
ñan un papel activo durante o
medievo. “En Ourense hai
moita documentación dos sé-
culos XIII, XIV e XV, de mulle-
res que denunciaban malos
tratos, mesmo divorcios pacta-
dos de mutuo acordo. Houbo
mulleres transgresoras...”. 

Nas épocas en que os ho-
mes non estaban presentes, le-
varon adiante fogares e nego-
cios: “eran propietarias, her-

deiras e vinculeiras. Tiñan gre-
mios en Compostela (non se
lles permitía participar no gre-
mio de cambeadores). Había
agremiadas e mesmo mestras:
os homes marchan ás Cruza-
das, e moitas mulleres toma-
ban as rendas, iso si, coa condi-
ción de non casar. Só podían
facelo cun home do mesmo
gremio, para que el collese o
negocio. Por iso non casaban”. 

O convento chegaba a ser,
nalgúns casos, unha libera-
ción, fronte ao matrimonio e á
posibilidade de mesmo mo-
rrer de parto. “Eran lugares de
acceso á cultura”, explica Es-
tévez. “Posteriormente, as
abadesas, baixo o poder do
Arcebispado, deixaron de po-
der saír á rúa. Fixéronse entón
conventos de clausura, deci-
sión das autoridades eclesiás-
ticas para que aquelas mulle-
res non visen máis varón que
o confesor”. 

Confusión e morte de María
Balteira. “Dende Afonso X até o
último dos trobadores falan de
María Balteira”, salienta Esté-
vez. “Pero aparece sempre co-
mo prostituta sen máis: nas
cantigas de escarnio non hai
tabú ningún para falar do sexo,
mais as mulleres están total-
mente deostadas. Hai unha
dobre moral que dura até ho-
xe”. Pero ela marchou do fogar
para dedicarse á arte, nun
mundo de homes: “tiraba con
bésta, xogaba, bailaba, tocaba,
e podemos supoñer que com-
poría. Se estas mulleres esta-
ban todo o día arrodeadas de
trobadores, quen di que elas
non compuxesen tamén canti-
gas? Mesmo na sétima partida
de Afonso X fálase de xograre-
sas. Non hai máis documenta-
ción, pero sería un tema inte-
resante para investigar. Na lite-
ratura medieval aparecen as
mulleres como obxecto,

María Balteira, María Castaña e María Sol
Un libro que se vén de publicar lembra
a tres Marías sepultadas pola historia,
unha foi trobadora, outra liderou unha
revolta medieval e a terceira foi
queimada por bruxa

O OUTRO 50 POR CENTO

Gravado de María Balteira feito por Luís Seoane.

’’En Ourense hai moita
documentación dos
séculos XIII, XIV e XV, de
mulleres que denunciaban
malos tratos e tamén
de divorcios pactados”

’’María Balteira tiraba
con bésta, xogaba, bailaba,
tocaba, e podemos supoñer
que comporía cantigas”

’’Até os 66 anos ninguén
denunciou a María Soliña,
pero cando quedou viúva,
comezou a persecución
para lle retirar os dereitos
económicos
que tiña na igrexa”

>>>
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no XVII) e tiñan dereitos de pre-
sentación da Igrexa eran as
máis denunciadas como bru-
xas. Como unha muller aos 66
anos, logo de vivir toda a vida
nunha vila, é acusada de bruxa?
A que intereses responde? Non
era cuestión de que fosen bru-
xas, malia que as crenzas popu-
lares se ofusquen aí. Detrás hai
algo máis poderoso: intereses
económicos da Igrexa. Técese
toda esa escuridade na vida de-
las para que queden como mei-
gas, como tolas”, sinala Estévez.  

María Soliña estaba casada
con Pedro Barba, e del herdou
unha facenda importante e de-
reitos de presentación en San
Martiño de Moaña e San Ci-
brán de Aldán (unha conce-
sión pola que o titular podería
participar dos beneficios dun-
ha igrexa que se levantase en
terras da súa propiedade, co-
ma esmolas, décimos...). En 66
anos da súa vida ninguén a de-
nunciou, pero cando quedou
viúva, comezou a persecución
da xustiza segrar para lle retirar
o dereito de presentación.
“Non era complexo amedren-
tar mulleres viúvas, empobre-
cidas e coas penurias e cargas
que lles tocou vivir, para apo-
derarse do pouco que lles que-
daba”, podemos ler no libro.
As torturas do Santo Oficio ser-
viron para quedar coas perten-
zas das chamadas bruxas.�

pero non como autoras.
Haberá que buscalas”, apunta
Felicia Estévez.

A INQUISICIÓN E MARÍA SOLIÑA. “De
María Soliña escoitamos moi-
tas cousas, pero non se afonda
en por que estas mulleres que
quedaron viúvas (cando os tur-
cos invadiron a Ría de Cangas

CULTURA.25.

aría Soliña, tres mulleres de armas tomar
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As autoras do libro sinalan
que o obxectivo deste estu-
do, non é facer historia com-
pensatoria: “a Historia non
podería desenvolverse se as
mulleres non estivesen aí.
Traballaron e tiveron papeis
activos sempre. A cuestión é
o recoñecemento, que a His-
toria se reescriba como His-
toria de homes e mulleres,
non que teñamos que cons-
truír unha historia paralela.
Coma se houbese a Historia
da Humanidade, que é mas-
culina, e a outra, que é de
menor categoría”, afirma Fe-
licia Estévez. Guillermina
Domínguez, pola súa parte,
sinala “na Historia de Galiza
hai moitas escuridades. A
Igrexa ten moita documen-
tación que aínda non é acce-
síbel. Eu preparei materiais
para o ensino, sobre Historia
da Arte, incluíndo as mulle-
res, e non interesaron. Pero a
primeira batida forte da Re-
volución francesa é cando as
mulleres botan abaixo a rei-
xa do Rei”.

Como docentes, topan
aínda un auténtico ermo no
que se refire aos materiais
curriculares: “os temarios
son os mesmos que hai vinte
anos”, explica Estévez.
“Cambiou por exemplo a
definición de soldadeira nos
libros de literatura galega.
Antes aparecía como “mu-
ller de dubidosa moralida-
de”, e no instituto fixéramos
unha protesta a unha edito-
rial para que cambiase esa
definición”. Pero polo de-
mais, as mulleres non apare-
cen nos libros. “O natural se-
ría que saísen nos currículos
normais, non que sexa o tra-
ballo voluntario do profeso-
rado o que inclúa estas ma-
terias”.

Escolleron para abrir o li-
bro unha frase de Louise Ot-
to Peters: “a historia de todos
os tempos, e a de hoxe, espe-

cialmente, ensínanos que
(...) as mulleres serán esque-
cidas se elas se esquecen de
pensar sobre si mesmas”.

Cando a cosmovisión hexe-
mónica (tanto na Historia
como na literatura, na filoso-
fía ou na arte) segue a ser aín-
da profundamente andro-
céntrica, queda moito que
facer. “Para pensar sobre nós
mesmas precisamos o femi-
nismo, cuestionalo todo”,
salienta Domínguez. “Te-
mos que aprender a revisar,
a reler as fontes. É como se
pretendes estudar a historia
de América sen a historia da
escravitude negra”.�

‘Se non o facemos
ninguén o fará por nós’

Gravado do 1508 sobre as torturas da Inquisición.

’’É como se pretendes estudar
a historia de América
sen a historia
da escravitude negra”

Prato

representando

a María Soliña como peixeira.

>>>
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Lara Rozados
A proposta naceu hai tres anos,
da colaboración entre a Aso-
ciación de Magos Profesionais
de Galicia e a Concellaría de
Cultura compostelá. Dende
aquela, congregou os mellores
magos e magas da escena in-
ternacional, acadando un éxito
cada vez maior de público, e
converténdose nun referente.

As rúas compostelás sempre
foron especialmente agarimo-
sas coas artes escénicas, que son
tan amigas dos taboados como
da praza e da pedra: son toma-
das polos títeres ao comezo de
cada outono, no Festival Gali-
creques. En Pé de Pedra, primei-
ro, e outras iniciativas, despois,
encargáronse de espallar a dan-
za. E no verán, o clown, o novo
circo, a música e as acrobacias
conquistaron o espazo público
nas sucesivas edicións do Festi-
clown e o D’Gorra. E queda ou-
tra linguaxe, lindeira entre o es-
cénico, o verbal, o físico, e sobre
todo, o misterioso, que tamén é
para os teatros e auditorios, para
a rúa, para os centros sociocul-
turais, para a nocturnidade e os
bares... A maxia. 

“Hai anos empezamos a
pensar o que debería ser a ma-
xia en Galiza, dentro das artes
escénicas”, explica o Mago An-
tón, director artístico do festival.
“E co lema mil primaveras por
arte de maxiaimplantáronse,
aos poucos, os festivais das catro
estacións: Lugo máxico, que xa
vai pola sexta edición, Maxia na
rúa na Coruña, que vai pola ter-
ceira, e Compostela Máxica,
que leva tamén tres”. Na cidade

“Para todos os magos que
participamos é importante que
sexa a capital galega a que aco-
lla este evento”, sinala Antón.
“Xa é en por si unha cidade má-
xica”. Valorando o evento,
amósase optimista: “como to-
dos os proxectos, necesitaba un
pouso, e tres anos despois está
totalmente consolidado. Hou-
bo unha resposta espectacular
do público, agardando na rúa
polas actuacións. As entradas
para a gala empezan a esgotar-
se...” O segredo do éxito? “Pen-
so que a suma dos continentes
e dos contidos: por unha ban-
da, os escenarios, as rúas desta
cidade... e pola outra, os magos
e magas, que cada ano traen
mellores espectáculos”. Hai
montaxes coma A Santa Com-
paña, do Mago Teto, ou Feitizo,
de Martín Camiña, que demos-
tran a cada vez maior profesio-
nalidade e ambición dos magos
galegos. Antón salienta o esfor-
zo da administración: “os ma-
gos podemos facer aparecer e
desaparecer as cousas, pero ne-
cesitamos apoio loxístico”. �
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teñen lugar funcións escolares,
familiares e mesmo para adul-
tos e noctámbulos, mais tamén
onde fai máis falla a maxia: en
centros educativos e hospitais.
Este ano, mesmo está un Mago-
móbil instalado ao longo da se-
mana na Alameda para quen te-
ña interese en obter máis infor-
mación sobre o certame. 

M.B.
Vén de publicarse Un país a
medio facer (Xerais), na que o
seu autor, Fran Alonso, trata de
buscar as claves da evolución
da cultura a través de toda unha
serie de entrevistas publicadas
no Diario 16 de Galicia ao re-
mate dos 80. Polas súas páxinas
asoma o por aquel entón des-
coñecido Xurxo Souto, que tei-
maba por inventar Os Diplo-
máticos de Monte Alto, a banda
de roqueiros que quería cantar
en galego, un Xelís de Toro que
achegaba novas sensibilidades,
ou X.L. Méndez Ferrín, que
mostraba a sú opinión contun-
dente ante a caída do socialis-
mo no leste de Europa.
CCaalleess  sseerrííaann  eessaass  ccllaavveess??
Naquel momento vivíase unha
busca obsesiva da normalidade,
un desexo que foi máis evidente
naqueles ámbitos que se expre-
saban a través da lingua. Des-
pois de moitos anos de ditadura
e dunha transición complicada,
esa procura de normalidade era
un intento de demostrar que a
galega era unha cultura que po-
día estar no mundo. Esa ambi-
ción tivo repercusión en todo o
proceso creativo. Os creadores e
sobre todo as incipientes indus-
trias culturais levaron a cabo di-
námicas na procura dese dese-
xo e non da excelencia cultural.
Aquela búsqueda de cosmopo-
litismo e de mestizaxe, un tanto

forzada, hoxe prodúcese de xei-
to natural.
CCoommeennttaa  qquuee  nnaa  ddééccaaddaa  ddooss
8800,,  GGaalliizzaa  eerraa  uunnhhaa  ccaassaa  aa  mmee--
ddiioo  ffaacceerr..  QQuuee  ccaammbbiioouu  nneessttee
tteemmppoo??
Mudou moito, empezando po-
la actitude dos propios creado-
res, que é o motor que propicia
o cambio, e o fortalecemento
do entramado cultural do país.
Falo dende o convencemento
de que sen industria cultural a
creación é posíbel, pero non
nunha sociedade occidental.
Acadouse tamén unha maior
comunicación co público por-
que o diálogo que manteñen
os creadores está máis próxi-
mo ao da sociedade. Logrouse
ademais unha certa profesio-
nalización, especialmente en
sectores como o teatro ou o
editorial, que permiten realizar
apostas máis personais.
AA  ccuullttuurraa  ggaalleeggaa  sseegguuee  aa  vviivviirr  uunn--
hhaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  aannoorrmmaalliiddaaddee??
O meu criterio de normalidade
está ligado á lingua, así que
mentres non se viva unha si-
tuación de normalidade na lin-
gua é imposibel que a cultura
que se expresa nese idioma se
manifeste. A lingua supón máis
que unha manifestación idio-
mática unha expresión cultu-
ral. A cultura galega hoxe xoga
as súas bazas dentro das posi-
bilidades que o estado da lin-
gua lle permite.�

Fran Alonso, escritor 

‘A busca de cosmopolitismo
dos 80  hoxe é algo natural’

Dende o domingo 19 de abril até as grandes galas
que acollerá o Auditorio de Galicia, o 24 e 25, a III
Semana Internacional do Ilusionismo converte
Santiago de Compostela na capital da maxia

A cidade máxica

UERE SABER MÁIS?
www.compostelamaxica.com?

Foi en abril do 2007 cando o ma-

go portugués Luis de Matos desa-

fiou á morte pendurado a trinta

metros de altura, por unha corda

ardendo, na Praza do Obradoiro.

Chegoulle minuto e medio para

se liberar da camisa de forza e fu-

xir. Aquela espectacular actuación

foi a primeira de tres edicións dun

festival de maxia xa referencial,

que congrega artistas de todo o

mundo. Este ano, amais de ma-

gos, magas: a venezolana Tina Le-

nert e a alemá Roxanne serán dú-

as das protagonistas da gala final,

que vai ser conducida, precisa-

mente, por Luis de Matos, e conta

coas actuacións de Mike Caveney,

Junge Junge, Mark Kalin & Jinger

e o galego Román García. Será no

Auditorio de Galicia, tanto o ven-

res como o sábado, ás 20h30.�

Desafiar a morte

Norberto, Jorge Blas [abaixo] e Tina Lenert [á dereita].
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O porco máis bravo e irreverente da 

grella da televisión pública galega está

de aniversario. Este mes de abril soprará

quince velas, unha por cada ano que o

Xabarín leva facendo oink na TVG.

Dende que en 1994 botou a andar, 

o Xabarín Club ten programando 

algunhas series de animación

internacional máis destacadas, como

Dragon ball, Shin Chan, Arale, 

Doraemon e Vaca e polo, ao tempo que

descubriu aos rapaces os grupos 

musicais máis influentes da escena 

galega de cada momento.

Para celebralo veñen de dar o 

espectáculo. O pasado 16 de abril, as

bandas que asinaron os Xabahits, 

os vídeos musicais imprescindíbeis da

sección A cantar co Xabarín do 

programa, reuníronse na discoteca LP 45

de Ordes para ofrecer un concerto espe-

cial de aniversario.
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Traxe novo para o Xabarín

Dende hai algún tempo, o Xabarín renovou a

súa imaxe e estreou novo horario (a partir das

7:30 horas da mañá) dende o que convida

aos socios a participar das súas aventuras e a

ver as súas series. Ten unha nova sección Xa-

barín informa, para fornecer de información

xeral para o seu público. Cine, vídeos, series

manga, cómic, videoxogos, libros e sobre

todo moita música complementan a súa

oferta de contidos. 

A última fichaxe musical é Nicolás

Pastoriza e Pablo Novoa, que asi-

nan o clip do mes, Non teñas

medo de nós. En breve emitirase

Os socios unidos, de Capitán So-

noro e tamén Cando son bo

(cando son pillabán son mellor),

de Ectoplasma, que vén de se gra-

var. Para xuño está previsto o lan-

zamento dunha nova canción: O

blues da XabaXira, elaborada por

Carlos Childe.

Texto : Mar Barros

Imaxes: Xabarín Club

O pasado 16 de abril, as bandas que asinaron os Xabahits, os vídeos musicais 

imprescindíbeis da sección A cantar co Xabarín do programa, reuníronse na 

discoteca LP 45 de Ordes para ofrecer un concerto especial de aniversario que foi

gravado por Segundo Grandío, produtor do estudio de gravación Casa de Tolos e

responsábel da discográfica Pai Música, e que pronto estará a venda en dvd baixo

o título Oinkplugged.

De todo o repertorio escolléronse máis de 15 temas que foron repasados 

en directo pola Banda dos catro, unha formación creada para a ocasión e dirixida

por Pablo Novoa e Julián Hernández. A Xababanda interpretou ao vivo 

os temas feitos para o programa por Siniestro Total, Aerolíneas Federales, 

O Caimán do río Tea, Diplomáticos de Monte Alto, Yelow Pixoliñas, 

Chouteira, Víctor Coyote ou La Marabunta.

Entre as cancións que forman parte do dvd Oinkplugged figuran Estou 

na lavadora, Quero xamón, Hoxe son un punk, Xabarín xa te vin, Satélite Xabarín,

Jai-jai+Oda ao futbolín, Socio, busca un socio e Porco Superstar.

Para facerse socio?

Se queres formar parte do club podes facelo a

través de dous procedementos. Un deles, o

tradicional, consiste en mercar a tarxeta, en-

chela cos datos e mandala ao enderezo do

programa. A outra é a través de internet.

Os que escollan esta opción deberán en-

viar un correo electrónico a

xabarin@crtvg.es cos datos persoais

do futuro socio, unha foto, o enderezo

postal, a data de nacemento, o nome

do pai, nai ou titor legal co seu DNI e unha

autorización. 

Inmediatamente entrarase a formar parte deste

club, que xa conta con máis de 136.000 socios,

e, pouco tempo despois, recibirás na casa o

carné personalizado do Xabarín.

Estou na lavadora
O Caimán do Río Tea

Hai moito tempo que estou

aquí metido

e comezo a estar farto por-

que non podo sair

hai moito tempo que estou

aquí metido

e empezo xa a estar farto

porque estou moi aburrido.

Retrouso:

Estou na lavadora, estou na

lavadora

estou na lavadora, estou na

lavadora

ALGUNHAS CANCIÓNS D
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ora
Tea

que estou

arto por-

que estou

ar farto

aburrido.

estou na

estou na

ah ah! sacádeme pronto

de aquí.

A miña nai tamén foron

chamar 

para que viñera cun sacho 

para poderme sacar

e o meu pai tamén o foron

avisar 

para que viñera coa esco-

peta

para poderme sacar.

(Retrouso)

Estou aquí, non podo sair

por favor virme acudir.

Estou aquí non podo esca-

par,

por favor víndeme salvar.

Teño medo de afogar,

xa comezo a centrifugar

¿qué vai ser de min? 

¡sacaime pronto de aquí!

(Retrouso)

Telexornal
Yellow Pixoliñas

Trona en Baiona

Chove no Grove

Neva en Manzaneda

Hai feira en Ferreira

Orballa en Baralla

Xea en Moreda

O sol quenta en Muimenta

Hai rodaballo en Carballo

(de Lor)

Un terremoto en Boimorto

Un ciclón en Escairón

Marea negra en Ponteve-

dra

Lume. ¡onde hai lume hai

fume case sempre!

Non todo 
é o que parece
Aerolíneas Federales

Eu coñecinte nun bar 

cando estabas a bailar

si si, coñecíchesme nun bar

acompañeiche ao portal 

e me invitaches a entrar

si si, viñeches ao portal

e logo me abalancei 

e biqueiche con paixón

e che din un empurrón,

e no chan che deixei...

Non non, 

non todo é o que parece,

amigo,

hai que pensalo moi ben

ai ai, ás veces metes a pata,

tío,

e todo sae o revés

Inviteiche a comer 

a un restaurante francés

si si, invitachesme a comer

e gastei un diñeiral,

e brindamos con champán

si si, tomamos moito cham-

pán

e logo quixen probar 

a suavidade da túa pel

e encima che tirei

a botella de champan.

Non, non (...)

E logo che regalei 

un perfume de channel

e ao chan ó tirei, 

pois non me gusta ulir ben

Non non, non todo é o que

parece, amigo,hai que

pensalo moi ben.

Ai ai, ás veces metes a

pata, tío,

e todo sae o revés...

AS CANCIÓNS DO XABARIN
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An Alfaya 

AAbril. Mes literario de
principio a fin.  Dúas

datas a ter en conta no alma-
naque; o día 2 queda atrás
abrindo camiño cara ao 23
que nos alumea. Protagonis-
mo para a poesía, o teatro e a
narrativa. Allo, perexil e pe-
menta. Esencias que sazo-
nan os nosos sentidos. A mi-
ña recomendación para es-
tes días de exaltación
libresca pasa pola lectura de
varios libros, todos do mes-
mo autor, porque todos pa-
gan a pena. O recomenda-
do, Marcos S.Calveiro. Un
escritor maiúsculo para as
nosas letras que xa pide pro-
xección cara ao exterior, un
mago da linguaxe, un conta-
dor de historias cun imaxi-
nario propio, alguén que
ama e mama a literatura e
logo transmítea nas súas
creacións para o noso goce.
Ninguén queda indiferente
cando navega cara ao seu
Sari, soñador de mares, por-
que somos quen de abando-
narnos á beleza que envolve
o seu universo, do mesmo
xeito que nos marabilla o es-
pectáculo esperpéntico de
Rinocerontes e quimeras;
tampouco saímos indem-
nes da lúcida paisaxe mise-
renta que nos transporta ás
peripecias de O carteiro de
Bagdad, e gústanos sentir o
valor da amizade entre un
vello e un neno a carón dun
mar que morre, escoitando
O canto dos peixes.  Quere-
mos bulir ás présas para
achegarnos ao seu Festina
Lente, e mergullarnos na fe-
dorenta Compostela doutra
época, mais convén que de-
moremos o paso para gozar
da expedición a medida que
pasamos as páxinas, bulindo
amodo, como nos empraza o
autor. Parabéns polas alegrí-
as recollidas e as que virán,
porque con elas tamén gana
a literatura galega. �

BULE AMODO

Somos quen
de abando-
narnos á 
beleza que
envolve o
universo 
de Marcos S.
Calveiro”

’’

O teu corpo.

Autores:  Michèle Longour (texto) . 

Lucie Durbiano e 

Guillaume Decaux  (ilustracións)

Editorial: SmXerme. Col. O meu mundo

Baixo o nome de “O meu mundo” a
editorial Smxerme achégalles aos pri-
meiros lectores unha nova colección
de libros didácticos. Trátase duns volu-
mes interactivos  que, a xeito de mi-
nienciclopedias ilustradas, introducen
os máis novos na descuberta de certos
misterios que agocha o seu mundo in-
mediato. Así, a través das páxinas de “O

teu corpo”, os cativos po-
derán observar, ler, tocar
e, mesmo manipular, para
finalmente aprender
dunha forma divertida, as
funcións e necesidades
tanto dos órganos inter-
nos coma dos externos que integran o
corpo humano. O feito de empregar
un texto explicativo cunha linguaxe
sinxela, directa e facilmente captada
polos nenos, xunto cunhas ilustracións
móbiles, reais e fieis ao contido ex-
posto, fan deste libro un material moi
práctico como ferramenta mediadora

dos pais nese labor
de responderlles
aos fillos os diver-
sos porqués que es-
tes formulan. Ao
mesmo tempo que
supón un deseño

atractivo para o público infantil xa que
nel está permitido abrir ventás, des-
pregar lapelas e xirar rodas para coñe-
cer, dunha maneira lúdica, os peque-
nos segredos que converten o noso
corpo nunha máquina perfecta no
que todo está  relacionado.�

Alba Piñeiro

Coñecer o corpo

Solucións aos
pasatempos:
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Neste barullo de letras están ocultos sete no-

mes doutras tantas, e coñecidas, árbores froi-

teiras. A descubrilos!

Nesta mapa de Sudamérica hai unha serie de

nomes de lugares e accidentes xeográficos, dos

que catro deles non son dese continente. Sabes

cales son?
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A literatura ou é poética ou non
é. O formalismo asóciaa só
coas formas poéticas, pero ten
que ver máis co tipo de rela-
ción que se establece coa lin-
guaxe e a realidade, co traballo
dos sentidos. O que estás pro-
curando é unha boca, e a boca
da literatura é a poesía. A nece-
sidade é expresar o máis es-
traño, e cando escribo estou
cada vez máis a andar como o
vagabundo de Charlot que vai
cara o descoñecido, non sabes
ben onde vas pero o camiñar
ten un sentido. 
OO  lliibbrroo  iinnccllúúee  uunn  CCDD  ccoonn  mmúússii--
ccaass  ee  vvoocceess  ee  aanntteess  xxaa  ffiixxoo  eexxppee--
rriieenncciiaass  ddee  rreecciittaaiiss  ppúúbblliiccooss..  AA
ppooeessííaa  éé  ppaarraa  sseerr  ddiittaa  ee  ccoomm--
ppaarrttiiddaa??  ÉÉ  uunnhhaa  eexxppeerriieenncciiaa
mmááiiss  ccoommuunnaall  qquuee  ssoolliittaarriiaa??
Igual que o carácter plurilingüe
tamén o CD é parte íntima do
proxecto d’A desaparición da
neve. Non é un atípicocomo din
os distribuidores de prensa das
moitas cousas que se asocian
aos xornais nos quiosques. A po-
esía ten unha dimensión de
viaxe cara adentro, ao centro do
petroglifo, pero tamén quere ir
cara fóra. Hai unha dimensión
de compartir, igual que o pan e a
palabra, de transmitir unha in-
formación esencial sobre a con-
dición humana a xeito de can-
ción. Posibelmente está na pro-
pia orixe da literatura. Cando es-
cribo estou a falar só e teño que
ouvir o que escribo e na poesía
hai eses dous momentos, cara á
propia escuridade, escarabe-
llando na túa propia arqueolo-
xía e chegar aos teus propios lí-
mites, e cara fóra comunicando
o descubrimento.
TTeenn  uunn  ppooeemmaa  ssoobbrree  oo  ccoorrvvoo
ddee  NNooéé  ee  nnoouuttrrooss  lliibbrrooss  sseeuuss
rreeiivviinnddiiccaa ooss  ffeerrooss  ccoorrvvooss  ddee
XXaallllaass  ddee  PPoonnddaall..
Cada poema conta a súa historia
e o do corvo naceu dunha lem-
branza infantil de aprendizaxe
do Catecismo. O crego contába-
nos a historia de que Noé en-
viara desde a arca unha pomba,
que despois voltará coa ponla de
oliveira, pero tamén soltou un
corvo do que nunca máis se
soubo. Sempre me quedei per-
guntando que lle pasara ao
corvo. E o corvo sería a poesía, o
voar do poeta. Cada un compón
a súa iconografía e ademais dos
corvos, que todos eles me pare-
cen bíblicos, están os cen mil es-
torniños da Coruña. Cando algo
na natureza ten esa forza simbó-
lica é porque tes a sensación de
que é a propia natureza a que te
observa e cando falo do xeito de
ollar da arcea tamén é clave na
maneira do meu ver poético:
sempre tes que estar á espreita e
buscando ver máis alá.�
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contemporáneo hai maior sen-
sibilidade ou información sobre
a biodiversidade da natureza
pero no caso das linguas houbo
case unha loa do substracio-
nismo, da redución. E cando se
fai visíbel aparece de maneira
espiñenta, desagradábel, nega-
tiva, falando de imposicións e fa-
cendo unha asociación de que o
das linguas é un asunto proble-
mático. Máis alá do político, o li-
bro móvese no campo ecolóxico
de facer unha modesta aporta-
ción á visibilidade do diverso.
QQuuee  rreepprreesseennttaa  aa  ppooeessííaa  nnoo
ccoonnxxuunnttoo  ddaa  ssúúaa  oobbrraa??

Xan Carballa
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Volve o Manuel Rivas (A Co-
ruña, 1957) poeta, co libro A
desaparición da neve (Alfa-
guara). Acompañado dun CD
con música e poemas, o vo-
lume ten unha singular carac-
terística que o fai pioneiro
nunha obra orixinal: publícase
en catro linguas a un tempo.
PPoorr  qquuee  eessttee  lliibbrroo  ssaaee  eenn  ccaattrroo
lliinngguuaass,,  ggaalleeggoo,,  ccaasstteelláánn,,  ccaattaa--
lláánn  ee  eeuusskkeerraa??
A escolla é miña e foi case unha
concepción de arrinque do li-
bro, que medrou con esta idea
tetralingüe. Interesábame
moito que parte da súa poética
fose que ese plurilingüísmo se
puidese visualizar mesmo en
territorios nas que só usasen
unha delas. A editorial acep-
touno moi ben, a pesar do
maior custe de produción, e a
recepción está sendo boa.
UUnnhhaa  vveezz  oouuvviinnllllee  qquuee  ddeessppooiiss
ddoo  eessffoorrzzoo  ddee  rreeeessccrriibbiirr  aaoo  ccaassttee--
lláánn  uunnhhaa  ddaass  ssúúaass  nnoovveellaass  nnoonn
vvoollvveerrííaa  rreeppeettiirr  eexxppeerriieenncciiaa,,
ppeerroo  ssii  oo  ffiixxoo  ccoonn  eessttee  ppooeemmaarriioo..
Cando traducín En selvaxe
compaña chegou un mo-
mento que renegaba do traba-
llo e me arrepentía de facelo
porque estaba tentado a rees-
cribir a historia. Pero con As
chamadas perdidas a cousa foi
á inversa e gocei do traballo de
tradutor. En poesía quería pa-
sar eu mesmo o traballo por-
que parte da experiencia deste
libro é o erotismo que quere
producir entre as linguas.
PPoorr  qquuee  ccuussttaa  ttaannttoo  eenntteennddeerr  ee
aacceeppttaarr  ccoommoo  rriiqquueezzaa  aa  ddiivveerr--
ssiiddaaddee  lliinnggüüííssttiiccaa??  PPoorr  qquuee  ddeess--
ppeerrttaa  aanniimmaaddvveerrssiióónn??
A min déixame perplexo. Pul-
sando as primeiras reaccións
cando presentei o libro, houbo
quen o viu como un acontece-
mento feliz. Nunha das entrevis-
tas vin que o xornalista viña moi
predisposto á contra e a medida
que lle daba voltas foi sufrindo
unha metamorfose que case o
convertiu en entusiasta. No
fondo hai un problema de des-
coñecemento, un pouso que ten
que ver non só co franquismo
que o levou ao extremo, senón
que ten resonancias moi afasta-
das. España ten unha historia
expulsatoria da diferenza. Para

construírse non escolleu inte-
grar senón botar fora, fosen os
xudeus, os moriscos, os liberais
ou os roxos. Se cadra isto ten ver
que cos poucos espazos que hai
para visualizar a diversidade. No
comezo de descuberta que su-
puxo a Transición había máis
presenza nos medios da música
noutros idiomas, podías escoitar
un Lluis Llach e hoxe non está,
apenas se escoita castelán ou in-
glés. Nunha reportaxe recente
na que diversas persoas falaban
das súas cen mellores cancións,
ninguén citaba nunca unha sóa
en portugués. Neste período

Manuel Rivas, escritor

‘A relación entre as linguas
tamén pode ser erótica’

’’Desde rapaz   pregúntome
onde foi o corvo de Noé,
el é a poesía”

’’Hai poucos sitios onde
a diversidade de España
se faga visíbel”
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guras de muller interesan non é
só polos seus actos e ideas sin-
crónicos, senón pola esperan-
za que proxecta na diacronía, a
esperanza dunha xustiza que
nos permita chamarnos hu-
manos sen que haxa na expre-
sión un átomo hiperbólico. De
aí ese poema do remate, recla-
mándoa. Os que de-
fenden o inmobilismo
esquecen proposita-
damente a achega
máis humana, vivifi-
cante e creadora que
se ten expresado. Eis
logo un poemario ta-
mén humanista, neste
senso. Un poemario
para o progreso.

Tamén o posicio-
namento do poeta
diante do obxecto po-
ético ten mudado
moito a través do tem-
po. Houbo poetas fascinados
vivamente polo obxecto poéti-
co. Houbo poetas que sentiron
fondamente o fascinio da ex-
ploración verbal. Houbo poe-
tas que escribiron para influír
no lector desde a transcenden-
cia do obxecto poético. Houbo

crítica

CULTURA.32.

Tabela das letras. FFIICCCCIIÓÓNN¬¬  
� MMeemmoorriiaa  ddee  cciiddaaddeess  sseenn  lluuzz.. I. López Silva. Galaxia. 

� DDoo  qquuee  eessttoouu  aa  ffaallaarr...... Haruki Murakami. Galaxia.

� OO  xxaarrddíínn  ddaass  ppeeddrraass  fflloottaanntteess.. M. Lourenzo. Xerais.

� AA  ccllaassee..  François Bégaudeau. Xerais.

� MMoonnddoo  ee  oouuttrraass  hhiissttoorriiaass..  J.M.G. Le Clezio.Xerais. 

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN ¬¬    
� CCuurruuxxááss..  Carlos Parrado. A Nosa Terra.

� AA  ccoorrppoo  aabbeerrttoo.. Manuel Rivas. Xerais.

� HHiissttoorriiaa  ddee  OOuurreennssee.. Marcos Valcárcel. Xerais.

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

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

En tres partes se presenta divi-
dido o novo poemario de Clau-
dio Rodríguez Fer: “No cora-
zón da besta”, “Na besta do co-
razón” e “Memoria contra a
morte”. A se-
guir trataremos
sobre o contido
de cada unha
delas, mais an-
tes digamos
que as tres se
presentan tinxidas polas ilus-
tracións de Sara Lamas, ilustra-
cións que consisten en retratos
en vermello de persoas martiri-
zadas, represaliadas. Os poe-
mas poden levar outros títulos,
mais sempre se constrúen
arredor de figuras femininas,
agás algunha sobre todo do re-
mate. E queremos agora refle-
xionar sobre as ilustracións,
que por unha banda adiantan
o contido, porque poucas ve-
ces se é xusto cos ilustradores.
O importante, nestes libros hí-
bridos, considérase que e o tex-
to, inxustamente; paga a pena
botar unha ollada á variedade
de recursos para, mantendo o
mesmo tipo de liña, compoñer
retratos que tenden á seriedade
expresiva coa alegría alá no
fondo, ás veces figurativos,
sempre interesantes, de traba-
llada interpretación.

Polo que respecta á letra do
poemario, o centro del é a esé-
xese de figuras de muller, mu-
ller resistente e con brutalidade
repesaliada, fundamental-
mente fíxase naquelas que fo-
ron martirizadas durante o gol-
pe franquista. Porén non é un
poemario que non transcenda
iso, para tal bastaría coa pri-
meira parte. Porque se esas fi-

sente, continúe no poema adi-
cado a Sara Lamas, a ilustrado-
ra. Ou que logo chamen a súa
atención as figuras de María
Casares e Olga Novo, nas pro-
ximidades afectivas do poeta
que rematará por reafirmar o
seu credo particular e proxec-
talo como herdanza, como a
herdanza que máis paga a pe-
na, na súa propia filla. Despois
o poeta bota a mirada cara a fó-
ra, fóra está Lugo, e o que lem-
bra proxéctase no que ve, por-
que nin podemos vivir só para
fóra nin só para dentro.

A sinxeleza expresiva desde
a que foi composto o poema-
rio, resulta consecuente con
todo o que vimos dicindo. A
transcendencia do contido
presenta tal relevancia que,
adobiala con enfeites e piro-
tecnias pode resultar o mesmo
que disfrazala, de aí a lóxica da
escolla estética. E xa non só por
iso, senón tamén pola humilde
posición que adopta o autor
diante do suxeito/obxecto po-
etizado. Máis que o preciosis-
mo verbal da xenialidade su-
blime e verbal, interesa a trans-
misión do contido. Iso é así,
por máis que tamén axude a
disfrazar algún poema que
non semella de todo logrado.�

X.M. Eyré

A buguina
xorda
dos lamentos

A reedición de libros de poe-
mas relativamente recentes,
nunha literatura como a gale-
ga, pode pare-
cer a algúns un
paradoxo, un-
ha decisión ar-
bitraria ou un
luxo innecesa-
r i o  n u n

Marta Dacosta

Así se nomeaban as xeiras so-
bre a lingua galega que or-

ganizaron as rapazas e os rapa-
ces dos Comités na Universida-
de de Vigo desde o 15 ao 17 de
abril. Correspondeume falar de
lingua e literatura o día 16 e foi un
acto tan axeitado, tan necesario
que quero felicitalos desde aquí
e pedirlles que sigan por este ca-
miño de futuro.

Cando comecei a miña in-
tervención rescatei da memoria
as vivencias de 25 anos atrás,
cando a UVI non era universi-
dade e unha cuadrilla de toliños
demos en pór en marcha os Co-
mités Abertos de Estudantes
(CAE). Antes do 1984 xa estaba a
cousa algo revolta, peches en Fi-
loloxía Xermánica por mor das
inxustizas pedagóxicas, asem-
bleas e mobilizacións para ace-
lerar a democratización do Co-
lexio Universitario, ou sexa, da
Universidade de Santiago da-
quela. E cando eu cheguei a
cousa seguía, e fixemos actos en
prol da lingua. Aínda conservo
unha pegata do ano 87, “Pola
normalización lingüística. Non
teñas medo, fala galego”.

Xa lles dixen que nós eramos
español falantes, mozas e mozos
eivados pola ditadura de herdar
a nosa lingua, mais algo bulía en
nós, nacía a conciencia e nos ac-
tos públicos expresabámonos
en galego, malia non ser aínda a
nosa lingua habitual. Despois a
maioría pasamos a ser monolin-
gües en galego. Foi a miña ma-
neira de dicirlle a unha sala chea
de mozos e mozas que hai futu-
ro, porque xa o houbo. De unir-
me ás palabras de Xabier Do-
campo que puxo o acento na súa
responsabilidade: “agora tóca-
vos a vós manter vivo o idioma”.
E así é, eles e elas tamén o sabían,
por iso foi un encontro feliz. 

É a súa responsabilidade e o
noso compromiso, contan
con nós. Parabéns rapazas, ra-
paces.�

DÁLLE Á LINGUA

’’

POESÍA.

Memoria ,
solidariedade
e muller

Ámote vermella
AAuuttoorr::  Claudio Rodríguez Fer.

EEddiittaa::Xerais.

’’A Brilat vai aos desfiles
cun guión que tamén
leva unha fita
na que se le:
‘Guerra Civil:
1936-1939’”

>>>

poetas que quixeron exercer a
función conativa desde o pro-
pio xogo verbal. O que fascina
a Claudio Rodríguez Fer, e non
só neste poemario, é a figura
da muller, da muller asoballa-
da socialmente… que aínda
así, ou máis ca nunca, é símbo-
lo do amor. Diante desta figu-

ra, no poeta proxécta-
se unha óptica con-
templativa, sincera-
mente rendida e ad-
mirativa, que o encolle
e universaliza á vez. De
aí que o libro sexa fun-
damentalmente ese-
xético. De aí que, xa na
segunda parte, na re-
busca introspectiva do
que puideron deixar
nel os exemplos da pri-
meira parte, o primei-
ro poema sexa en rea-
lidade un panal de po-

emas, poemas moi próximos a
unha das fórmulas que Car-
men Blanco tamén usa en
Atracción total,que supón un-
ha acomodación do haiku
oriental, liberada de compro-
misos formais. De aí que, esta
proxección do pasado no pre-

’’No poeta
proxéctase
unha óptica
contemplativa,
rendida
e admirativa,
que o encolle
e universaliza
á vez”

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

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

Mar de ausencias
AAuuttoorr::  Modesto Fraga.

EEddiittaa:: Follas Novas. Colección Libros da

Frouma, 2009.

Claudio Rodríguez Fer. A.G.N.
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do menos, tres referentes: o
clásico, o manuelantoniano
(“o mar / e nós”) e o constituí-
do polos textos dos que foron
os seus compañeiros no Bata-
llón Literario da Costa da
Morte que loitaron do bando

da poesía galega nos
anos noventa.
Mar de ausencias po-
de ser lido como a
poética unha paisa-
xe-estigma, como
unha representación
das patrias da memo-
ria ou, nas súas augas
máis fondas, como
un libro sobre o ser
humano e o mar. A
recuperación dunha
das primeiras obras
do escritor fisterrán,
na que atopamos

mostras do seu verso máis
clásico á beira de áxiles es-
tampas, é posíbel grazas a
unha iniciativa, a da reedi-
ción, que resulta fundamen-
tal para a articulación do dis-
curso poético e crítico da ac-
tualidade.�

María Xesús Nogueira

CULTURA.33.

contexto de precarieda-
de. Tales opinións descoñe-
cen, sen dúbida, algunhas
particularidades do noso sis-
tema editorial que teñen un-
ha incidencia directa na re-
cepción de obras e autores.
Unha delas é a escasísima dis-
tribución dalgúns libros pu-
blicados en edición de autor
(ben relevantes nalgún caso)
ou derivados de premios nos
que a calidade da edición non
está á altura da institución
que a promove. Outra, o re-
ducido tamaño dalgunhas ti-
raxes, que dá lugar a unha
longa lista de poemarios es-
gotados e convertidos, algúns
deles, en verdadeiras pezas de
coleccionista.

O panorama descrito con-
fire un especial valor ás apos-
tas dalgunhas editoras por
rescataren libros aparecidos
ao longo da década dos oiten-
ta e dos noventa, relegados
polas circunstancias ás bi-
bliotecas máis privilexiadas.
Tal é o caso de Mar de ausen-
cias, obra coa que Modesto
Fraga gañara en 1998 o Pre-
mio de Poesía Francisco Añón
e que fora publicada un ano
despois cunha urxencia e un
descoido que fixeron que
“acabase naufragando inexo-
rablemente nas augas abisais
do silencio”, como explica o
poeta nas “dúas palabras do
autor” limiares. Nesta nova
“(re)elaboración” do libro in-
corpóranse ademais novos
textos, así como ilustracións e
cartografía orixinal de Javier
Campaña Martínez.

Mar de ausencias sitúase
nunha das patrias que, xunto
co amor, constitúe o universo
poético de Modesto Fraga: o
mar e, máis concretamente, o
mar da Costa da Morte. O li-
bro é unha homenaxe “aos
homes e mulleres de Fisterra /
mar e terra que nos é común”
–tal lemos na dedicatoria– e,
de maneira especial, a aque-
les cuxas vidas quedaron aso-
lagadas nalgún lugar da costa
fisterrá. O poemario achéga-
nos unha colección de estam-
pas localizadas non só me-
diante a toponimia precisa

ANOSATERRA
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CONTADELIBROS.
Unha pintora comprometida

Maruja Mallo, pintora del pue-
blo, testigo de lo que hicieron
en Galicia,de Arturo del Villar,

é un
achegamento
biográfico aos
testemuños
que a pintora
galega deixou,
durante o seu
exilio, do xeito

de actuar das forzas represivas
fascistas logo do golpe de Esta-
do do 1936. O libro está publi-
cado polo Colectivo
Republicano Tercer Milenio,
dentro da biblioteca de
divulgación republicana.

Palabra de ex presidente

Xerais p ublica Conversas con
Emilio Pérez Touriño. Soños,
proxecto, compromiso,de Ma-

nuel
Lombao.
O xornalista
analiza co ex
presidente da
Xunta cal é a
súa proposta
política para
Galiza e

tamén ten tempo para reflexio-
nar sobre os pasos que deu
Touriño no PSOE nos últimos
anos. 

Casares, 1998

Carlos Casares tivo unha
ampla presenza como
articulista en La Voz de Galicia.
Galaxia publica agora Á marxe,
1998. Obra xornalística VII, vo-

lume que con-
tén todos os
textos que
apareceran no
xornal nese
ano.
Especialista en
mesturar

grandes acontecementos co
devir cotián e entrefebrar
vivencias propias coa ollada
sobre a realidade. Os lectores
recordarán o gato Samuel e
outros. �

(Punta Arnela, Mar de Fóra,
Punta Bufadoira) senón ta-
mén mediante as súas coor-
denadas, nun exercicio no
que o poeta cede a súa voz ao
mariñeiro para que faga visí-
bel o seu propio código. A pai-
saxe representada es-
tá ademais habitada
por un personaxe co-
lectivo (“homes e
mulleres salitrosos”)
e por veces épico (“o
rostro e a palidez sal-
gada do traballo”).
Alén disto, Mar de au-
sencias é un exercicio
de recuperación da
memoria, datada un-
has veces de maneira
explícita: “18 de xa-
neiro de 1960. Nau-
fraxio do «Bonito»”, e
outras de xeito alegórico: “on-
da a buguina xorda / dos la-
mentos”.

A escritura sobre o mar e os
naufraxios dificilmente pode
obviar as rutas doutras escri-
turas. Modesto Fraga estabe-
lece un diálogo con elas no
que é posíbel identificar, can-

Eugene O’Neill (1888-1953) é
considerado o primeiro gran
dramaturgo da literatura nor-
teamericana, mais a estima-
ción da súa obra mudou ao

longo do tem-
po dun xeito
que deixou en
suspenso o lu-
gar definitivo
q u e  o c u p a
dentro do pa-
norama da lite-

ratura dramática do século XX.
Dende mediados da década de
1930 –curiosamente despois
de gañar o premio Nobel– su-
cedéronse as etapas de entu-
siasmo e de escepticismo ante
a súa obra, de presenza e de
ausencia dos escenarios. Os
seus detractores acusárono
dun esquematismo que sim-
plificaba os personaxes, que os
privaba de profundidade. Mais
O’Neill é un autor que deso-
rienta a quen non saiba lelo
cunha auténtica mirada tea-
tral: o que o caracteriza é unha
limpeza que busca pór de ma-
nifesto as tensións dos seus
dramas dunha forma sinxela,
sen rodeos. Confundir esa pul-
cra axilidade coa simpleza sig-
nifica non reparar na natureza
puramente escénica dos seus
textos. A Electra acáelle o loitoé
unha boa proba desta condi-
ción.

Con esta obra, O’Neill propú-
xose ofrecerlles aos seus con-
temporáneos unha experiencia
similar á dos espectadores que
acudían aos festivais dionisíacos
da antiga Grecia, cando nunha
soa xornada se interpretaban
tres traxedias e unha farsa.

As VII Xornadas Literarias de Ne-
da, arredor de Virginia Woolf.Lo-

go de Cortázar, Proust, Kafka, Cervan-

tes, Joyce, ou Faulkner, este ano as

Xornadas Literarias afondan na auto-

ra que sentou as bases do feminismo

e anovou a narrativa, na Inglaterra de

comezos do século XX. Serán o 23 e

24 de abril, e contarán con Manuela

Palacios, J.M. Sande, Purificación Ma-

yobre, Susana Pérez Pico, Carmen

Blanco e María Cuquejo;  concertos e

a proxección do filme Orlando,base-

ado na novela homónima de Woolf�

’’Mar de
ausencias
pode ser lido
como un libro
sobre o ser
humano
e o mar”

>>>

Modesto Fraga.

TEATRO.

Os fundamentos
da traxedia

A electra acáelle o loito
AAuuttoorr:: Eugene O’Neill. 

TTrraadduucciióónn:: Laura Sáez. 

EEddiittaa::Galaxia.

>>>
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A novela distópica queda orfa: morre J. G. Ballard.James Graham Ba-

llard, nacido en Shangai (A China) no 1930, morreu o pasado 19 de abril con

78 anos de idade, logo dunha longa enfermidade. Da súa autoría son O im-

perio do sol, O mundo mergullado, O vento de ningunha parte, A seca, O mundo

de cristalou Crash.Nas súas novelas e contos presenta ambientes afectados

por catástrofes medio ambientais e achega terríbeis consecuencias para o

planeta e os seres humanos producidas pola evolución tecnolóxica, trazan-

do distopías que seguen a tradición de 1984, de George Orwell, Un valente

mundo novo, de Aldous Huxley, ou o filme Metrópolis,de Fritz Lang.�

de cometer os máis arrepiantes
crimes. Malia toda a nosa fa-
chenda civilizada, apenas so-
mos quen de lle ofrecer resisten-
cia ás consecuencias deshuma-
nizadoras dese horror incontro-
lábel que levamos dentro e que
tamén nos prefigura. 

A paixón que se sitúa por ri-
ba dos consensos sociais pode
transfigurarse no vento que
destape a raíz inconcibibel-
mente humana do ominoso.
Os personaxes de O’Neill, na
súa laboriosa esculca dunha
verdade á que nunca deberon
acceder, amósannos –alteran-
do as nosas conviccións sobre
a dignidade– como é na cerna
do ser humano onde radica a
man invisíbel do Mal. Esa lec-
ción nos deixa.�

Manuel Xestoso

Probabelmente habería que
catalogar Eco como un ensaio
suspenso no bordo que sepa-
ra o teatro da danza. Nace de-
sa liña aberta nos últimos
anos polo CDG –desta vez en
forma de coprodución– que
se abre aos novos creadores, a
linguaxes innovadoras e hete-
roxéneas que deben fertilizar
o teatro galego contemporá-
neo: unha tendencia que re-
sultaba imprescindíbel e que
semella ir collendo pulo. Nes-
te sentido, o espectáculo de
Iván Marcos conta con achá-
degos estéticos moi aquilata-
dos e apreciábeis. 

En primeiro lugar, a propia
proposta de espazo escénico,
dominado por dous elemen-
tos: unha plataforma circular
xiratoria e unha proxec-

virados esteos en que se apoian
os lazos familiares. 

Así,  o adulterio de Christine
–transposición de Clitemnes-
tra– que desencadea a traxedia
pode lerse como o an-
ceio de liberación
dunha muller que ve
como a súa vida dei-
xou de lle pertencer
cando casou co pa-
triarca dos Mannon,
como un desexo de
dar curso aos prima-
rios instintos reprimi-
dos ou como unha
manifestación desa
constante americana
que transloce unha in-
domeábel sensualida-
de baixo o verniz do
ideal puritano. E, cer-
tamente, é todas e ca-
da unha desas cousas
ao mesmo tempo, porque a
traxedia moderna, tal e como a
entende O’Neill, compón unha
suma de posibilidades de inter-

O feito de que o autor pres-
cindise desta última para cen-
trarse no ciclo de tres obras tráxi-
cas –A volta ao fogar, Os perse-
guidose Os enmeigadosforman
A Electra acáelle o loito– indica
xa cara a onde se inclinaban os
seus intereses: o cuestionamen-
to sobre o carácter que debería
ter a traxedia no mundo con-
temporáneo. O’Neill atopou o
seu camiño nas teorías freudia-
nas para adaptar o ciclo grego da
orestíada aos tempos moder-
nos. A trama é unha actualiza-
ción da historia de Orestes na
que a saga dos átridas está repre-
sentada por unha antiga familia
–os Mannon– enfrontada aos
seus fantasmas. Adulterio, asasi-
nato, vinganza e incesto son os
compoñentes básicos arredor
dos que xiran as peripecias dos
integrantes desta estirpe que se-
mella alcanzada por unha vella
maldición. 

Até certo punto, é verdade
que os personaxes desta obra
parecen esquemáticos e faltos
dunha caracterización que os
individualice, mais un lector
perspicaz decatarase de que esa
é precisamente a virtude que
lles outorga a ambivalencia ne-
cesaria para asumir o rol simbó-
lico e universal que o autor pro-
curaba para eles. Nietzsche e as
súas teorías sobre a traxedia ins-
piraron máis dunha obra de
O’Neill e, na América de arredor
de 1930 –tan proclive a aceptar
calquera cousa que se relacio-
nase coa psicanálise–, parecía
doado transformar o combate
entre o apolíneo e o dionisíaco
na freudiana lidia entre Eros e
Tánatos. Non obstante, A Elec-
tra acáelle o loito consegue
transcender calquera visión re-
dutora para brindarnos toda
unha serie de relacións simbóli-
cas que se entretecen para enri-
quecer formidabelmente a lec-
tura. A tremenda ambición que
dá forma a esta obra logra con-
gregar no seu interior a historia
da decadencia dunha rancia fa-
milia no marco da guerra civil
americana, a perenne loita en-
tre o principio de pracer e o
principio de realidade, os víncu-
los entre dor íntima e experien-
cia pública e, finalmente, os re-

pretación e, simultaneamente,
a negación de todas elas. 

Na traxedia grega, a anagnó-
risesupón un intre de ilumina-
ción en que toda a trama se lle

manifesta ao heroe na
súa exactitude. É o mo-
mento, por exemplo,
en que Edipo com-
prende que a súa espo-
sa é a súa nai e que o ho-
me que matou para ca-
sar con ela era o seu pai.
Esta revelación cambia
as súas reaccións de
xeito que acepta o seu
destino e, daquela, pro-
picia que este se cum-
pra. Nesta traxedia mo-
derna que é A Electra
acáelle o loito, a idea de
destino é substituída
polo descubrimento de
que existen escuras for-

zas irracionais que residen no
noso máis recóndito interior e
que nos converten en seres em-
brutecidos, en salvaxes capaces

crítica

>>>

O CORDEL.
O Ollo Público
Nº 26. Marzo-xuño 2009.

Dirixe: Fernando Vilaboa.

Prezo: 3,50 euros

Cidre Bardelás analiza o
concepto de globalización des-
de o punto de vista

arquitectóni-
co. Xosé Anxo
Vilas recorda
a música do
borgoñón
Dufay que
inaugurou a
catedral de

Santa María da Flor de
Florenza. Óscar Suárez comen-
ta o filme O loitador, de Darren
Aronofsky. Marta Méndez
Rebolo analiza as pinturas de
Alfredo Luz, que ilustran a capa..

AG
Nº 8. Marzo-maio do 2009.

Dirixe: Miguel Anxo Fernández

Edita: Foro Galego do Audiovisual

Prezo: De balde

Miguel Anxo Fernández
analiza, xunto a varios expertos
en dobraxe, o momento que vi-

ve esta técnica
en Galiza. Te-
resa
Rocamonde
entrevista o
actor arxenti-
no Eduardo
Blanco. No

cara a cara as protagonistas son
Mariana Carballal e Dorotea
Bárcena, que traballaron xuntas
como “parte feminina” das pe-
ripecias humorísticas d’Os
Tonechos.

Administración & Cidadanía
Nº 3. 2008. 

Edita: Escola Galega de

Administración Pública.

Prezo: De balde

Javier Cuenca analiza a
evolución dos programas de

emprego públi-
co nas
institucións
locais desde o
1984. Sobre
temas laborais

tamén escriben Modesto Gayo,
Kerstin Junge, Johny Kelleher e
Kari Hadjivassiliou. �

’’A idea
de destino
é substituída
pola certeza
de que existen
escuras forzas
no noso
interior e que
nos converten
en seres
embrutecidos”

Un experimento
suxestivo

Eco
AAuuttoorr::  Iván Marcos.

DDiirreecccciióónn  ee  IInntteerrpprreettaacciióónn::  Iván

Marcos.

CCoommppoossiicciióónn  ssoonnoorraa::  Christian Wolz.

DDeesseeññoo  ddee  lluuzz  ee  VVííddeeoo::  Alberto Santos.

Eugene O’Neill.

>>>
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lacións visuais. Dísenos no
programa que Eco aborda o
proceso de construción dunha
identidade individual,
mais a situación dra-
mática é moi rudi-
mentaria e só logra
transmitir o que pre-
tende dun xeito moi
vago. A primeira parte
contén insinuacións
que apuntan nesa di-
rección, cambios de
ritmo que evitan a mo-
notonía e mesmo frag-
mentos autobiográfi-
cos con toques de hu-
mor que alixeiran a
carga de transcenden-
talismo coa que se
substitúe a narración.
Mais, pouco e pouco, a
acción vai inclinándose cara a
un hermetismo enfático e máis
ben pedante que transforma a
segunda metade da función
nun encadeamento de tempos
mortos que a converten nun
reto para a paciencia dos es-
pectadores. 

Nos últimos tempos, obsér-
vase en moitas obras un certo
engaiolamento coas novas

tecnoloxías que pro-
voca que se esquezan
os elementos básicos
do teatro (o conflito
dramático, a creación
de personaxes…) en
beneficio da experi-
mentación con aque-
las. Penso que iso é
confundir a drama-
turxia –é dicir, o con-
xunto de opcións es-
téticas e ideolóxicas
que orientan a mon-
taxe nun sentido con-
creto– co drama. O re-
sultado só pode de-
sembocar nun desen-
volvemento do espec-

tacular que deixará de ser o
que entendemos como teatro.
Non creo que se poida acusar a
Iván Marcos de caer neses ex-
cesos, pero a tendencia a su-
bestimar o texto e a narración
colócao perigosamente próxi-
mo a eles.

O que atopa Marcos é moi
estimábel e fai que, como ex-
perimento, Eco teña un valor
de seu. Como obra rematada,
non abonda.�

Manuel Xestoso

Parece ser que a proposta do
director era a de facer unha pe-
lícula que honrase as mulleres
que loitaron na última guerra
mundial defendendo a Fran-
cia e cuxo labor non foi des-
pois recoñecido ou minimiza-
do. Realmente hai unha gran
zona escura no papel francés
na Segunda Guerra: un país
que é ocupado sen pro-

ción de vídeo –tamén cir-
cular– que presenta un plano
cenital das evolucións do ac-
tor sobre aquel podio e permi-
te, así, observar a acción den-
de distintos ángulos. A combi-
nación deste simple pero en-
xeñoso mecanismo cos coida-
dos movementos do protago-
nista –cuxa formación como
bailarín xoga unha importan-
te baza en varios tramos da
función– ofrece acertos poéti-
cos moi suxestivos. Por outra
banda, o envoltorio audiovi-
sual de que se arrodea Marcos
–as proxeccións, a ilumina-
ción, o excelente espazo sono-
ro de Christian Wolz– conse-
gue enriquecer o dispositivo
dramático proporcionando
diversos niveis de lectura ao
que sucede sobre o escenario,
ao tempo que xera unha at-
mosfera plástica certamente
atractiva. 

Mais o espectáculo naufra-
ga pola carencia dun armazón
narrativo que lle dea consisten-
cia e continuidade a estas reve-

>>>

ANOSATERRA
23-29 DE ABRIL DE 2009

CINEMA.

As mulleres
son guerreiras

Espías na sombra
DDiirreeccttoorr::  Jean-Paul Salomé.

EElleennccoo:: Sophie Marceau, Julie Depar-

dieu, Marie Gillain, Déborah François.

Arrinca a XIV MITEU de Ourense.
A Mostra Internacional de Teatro Uni-

versitario continua até o  28 de abril,

e, logo, até o vindeiro 9 de maio en Vi-

go e Pontevedra. Cincuenta actua-

cións integran a programación, que

xunta grupos galegos, de Guinea Bis-

sau, Portugal, Brasil ou Italia, e vai

dende creacións colectivas relacio-

nadas coa linguaxe do clown até re-

visións de clásicos coma Antígona,

de Sófocles, ou representacións para

público infantil e concertos.�

Iván Marcos durante a representación de Eco.

’’O envoltorio
audiovisual
consegue
enriquecer
o dispositivo
dramático
e xera unha
atmosfera
plástica
certamente
atractiva”

>>>

32-37 critica.qxd  21/4/09  23:11  Página 5



CULTURA.36. ANOSATERRA
23-29 DE ABRIL DE 2009

crítica

Entre-vista é un pequeno vo-
lume de peto trilingüe (galego,
español e inglés) que baixo a
fórmula de nove preguntas
iniciais e comúns a todos os
entrevistados (por exemplo:
como e por que traballa un
editor independente? Ou: co-
mo consegue unha iniciativa
editorial a pequena escala
asegurar a súa presenza conti-
nuada no actual contexto edi-
torial?) se compilan as respos-
tas de quince deseñadores e
editores internacionais de li-
bros de arte. O libro editado
polo CGAC é, sen dúbida, un
cántico e unha proclama a fa-
vor dos catálogos de arte co-
mo material de alto valor esté-
tico, simbólico e cultural. Re-
comendo moi particularmen-
te a lectura do capítulo escrito
por Christoph Keller quen
creou en Frankfurt a editorial
de libros de arte Revolver. Se
vostede gusta da edición de
arte este ensaio seralle de lec-
tura obrigada.

Pois ben, leo as opinións
do Keller editor e despois, ouh
paradoxo, tópome cun cd
editado polo Auditorio de Ga-
liza a propósito da exposición
Mapas e marxes. A creación
de xénero en Galiza. Un CD

que, ao abrilo, descubro que
desgrazadamente non foi
concibido como material in-
teractivo cos códigos propios
dun visionado dixital, se-

PROPOSTA: Se cadra, resca-
tar aquela Arde París?, o para-
digma do chauvinismo fran-

xénero bélico (apartado de Re-
sistencia francesa ou de co-
mandos infiltrados no París

das SS e da Gestapo) o
filme ten claros ante-
cedentes que se po-
den ir seguindo polos
lugares comúns onde
outras películas (as
aludidas en branco e
negro) xa estiveron:
metro, campo de ate-
rraxe, lugares secretos
onde agacharse, ave-
nidas de París con
bandeiras nazis, e to-
das aquelas estampas
que xa vimos moitas
veces. 
Polo lado das cousas

positivas hai que falar de que
formalmente é un filme co-
rrecto, realizado e interpreta-
do con eficacia para que a his-
toria se deixe ver; as actrices
principais e os actores secun-
darios defenden o tipo e non
desmerecen da historia. Ta-
mén hai que apuntar no libro
do haber o feito de que nestes
tempos de penuria cinemato-
gráfica, calquera historia que
nos separe de produtos co-
merciais de cans e nenos, pa-
rellas americanas que se aman
en cor de rosa ou policías de
Nova York que escarallan co-
ches, sempre é ben recibida.

blemas de arriba abaixo,
sen oposición, coa conivencia
do goberno legal (Petain) e a
participación oficial a
carón da Alemaña; lo-
go vén o goberno ex-
terior de De Gaulle,
mal menor imposto
polos aliados como
testemuña de oposi-
ción a Hitler; e a Resis-
tencia, sobrevalorada
e mitificada, cando
non terxiversada (es-
taba chea de elemen-
tos externos, republi-
canos españois, axen-
tes británicos e tipos
diversos, silenciados a
maior gloria dos fran-
ceses e o seu chauvinismo). E,
finalmente, a liberación, can-
tada en películas nas que o
francés non admite a máis mí-
nima crítica nin a posibilidade
de análise, borrando a infa-
mante mancha da vinganza
contra os colaboracionistas,
nun país que foi amplamente
colaborador necesario. 

Ben, neste camiño, chega
esta película de espías (o título
orixinal é máis axeitado e fala
de “mulleres na sombra”) que
segue unhas pautas clásicas xa
experimentadas en vellas pelí-
culas de branco e negro fran-
cés: espías, mulleres coman-
dadas para misións suicidas. 

A teoría é boa, tanto como
as intencións: retomar un xé-
nero que mana ás veces no ci-
ne universal, a das misións pe-
rigosas en terra do inimigo.
Pero a práctica fai auga por to-
das partes. As catro mulleres
que retornan a Francia para
axustar vellas contas, rescatar
a un prisioneiro, matar a un
oficial das SS, e volver a Ingla-
terra, ofrecen unha aventura
con pouco crédito; as peripe-
cias e as complicacións que
fan máis difícil a misión, ta-
mén complican e banalizan a
aventura. O director enléase
coa historia e chega a un mo-
mento no que todo se reduce a
un repertorio de torturas e
brutalidade da Gestapo, que é
cousa que xa sabemos antes
de que comece a película. 

Para o afeccionado a este

cés que borra a mala concien-
cia con música de acordeón.�

J.A. Xesteira

María Ruído, premio mellor do-
cumental en Nova York. O Festival

Independente de Cine e Vídeo de

Nova York vén de premiar a artista vi-

sual María Ruído na categoría de

mellor documental pola segunda

entrega do proxecto Rosebud.A pelí-

cula, producida polo Centro de Arte

Contemporánea no marco do Pro-

xecto Edición, reflexiona sobre a me-

moria da Transición.�

ARTE.

SSoobbrree
eexxppoossiicciióónnss
ee  ccaattáállooggooss
aammiiggooss

Entre-vista e Mapas e marxes.
A creación de xénero en
Galiza
AAuuttoorreess::  Varios.

EEddiittaa::  CGAC, 2008 e Auditorio de Gali-

cia, 2009, respectivamente.

’’O filme
ten claros
antecedentes
que se poden
ir seguindo
polos lugares
comúns
doutras
películas”

>>>

>>>

Sophie Marceau enEspías na sombra, do que podemos ollar outro fotograma abaixo.
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sumo, polo que todos somos
denominados usuarios na
tecnoloxía dixital, en oposi-
ción, por exemplo, aos produ-
tores. Esa é a frontei-
ra, a primeira liña:
consumo fronte a
produción. A web
fronte á biblioteca”.

O caso é que Ma-
pas e marxes. A crea-
ción de xénero en Ga-
liza fora unha mostra
de grande interese fei-
ta para o Auditorio
por Chus Martínez
Domínguez e Xosé
Manuel Lens e o pro-
xecto editorial subse-
guinte consistía nun
grande estudo com-
pilatorio sobre esas
artistas galegas actuais, acom-
pañado cunha ampla antolo-
xía de reflexións e estudos so-
bre as súas obras. Mais, o rico
e voluminoso libro ficou ao fi-
nal, e seguramente por custes,
nun cd que mesmo conta
cunha portada ben precaria (o
meu xa se desapegou...). Unha
edición dixital que por mor do
seu soporte xa non cumpre as
condicións que o editor suízo
lle atribúe aos libros, a saber:
“a) de xeito lento e duradeiro./
b) En todas as partes e en cal-
quera momento. / c) De for-
ma íntima e directa./ d) Autó-
noma e independentemente./
e) Sempre e para sempre.”

Parece incríbel que unha
exposición de referencia que
tivo lugar entre outubro de
2008 e  febreiro de 2009, ou se-
xa durante cinco meses!,  e re-
sulta que o Auditorio e malia a
Concellaría non poden finan-
ciar un volume. E as colabora-
cións? Porque non contar da-
quela coa Consellaría de Cul-
tura e Deporte ou a Vicepresi-
dencia da Igualdade e do Be-
nestar. Igualdade e feminis-
mo, xa saben... E iso que Cul-
tura contou co Auditorio nas
súas mostras sobre a Memo-
ria Histórica. Ou mesmo un-
ha coedición co CGAC e o
Proxecto Edición. Non cola-
borara o Auditorio no proxec-
to O debuxo por diante do
CGAC?

O RECORTE ECONÓMICO. O Audito-
rio de Galicia viñera sendo ao
longo dos anos unha referen-
cia imprescindíbel no pano-

rama expositivo gale-
go, mais certo é ta-
mén que como espa-
zo de producións ar-
tísticas foi minguan-
do paseniñamente e
iso, seguramente, por
mor dos recortes or-
zamentarios e, sobre
todo, pola súa com-
petencia directa cun
amplo e  crecente
abano de actividades
culturais desenvoltas
nos últimos anos pola
Concellaría de Cultu-
ra de Santiago, en
mans do BNG. Mais

se Socorro García Conde, ac-
tual Tenente de  Alcalde de
Santiago de Compostela e
Concelleira de Cultura non
ten recursos suficientes para
os seus programas de Artes
Plásticas é moito mellor que
os elimine, mais que non xo-
gue a amosalos en precario.
Porque cómpre agardar que,
ao menos cando se trate dun-
ha institución, e se esa institu-
ción non ten cartos para axu-
das á produción artística, ao
menos editará un produto
editorial de calidade que ser-
va de acreditación de artistas
e comisarios. Porque senón
que  lle queda ao artista? Que
artista ou comisario ou comi-
saria pensará no Auditorio co-
mo soporte para os seus pro-
xectos artísticos?

Volto aos pdf e logo ao Ke-
ller e leo: “Por suposto, hai
cousas dos libros que poden
dificultar a vida dun editor: os
libros son moi caros, tremen-
damente pesados, requiren
moita man de obra e son nu-
merosos. Aínda así, paga a pe-
na, posto que os libros fan
amigos!”. Nin a Concellaría de
Cultura de Compostela nin o
Auditorio seguramente podan
dicir iso último á vista desta
edición que teño fronte a min
na pantalla do ordenador e
que, por desgraza, non teño
nas mans.�

X.M. Buxán Bran

nón que é unha mera
transcrición a formato pdf
dun catálogo ao uso, deseña-
do todo el baixo as premisas
dunha edición en papel que
non foi.  Así que, nese cd ató-
pome inzado por unha man-
chea de pdf que se abren e pe-
chan nun clic, mais que un le
e estuda con extrema dificul-
tade, agora preciso ampliar a
plana, agora a reduzo, volvo a

pór en 100% para logo pechar
e outra volta máis abrir outra
fiestra. E volta principiar coa
lupa. Releo entón a Keller:
“Estou empezando a pensar
que o mundo dixital é un
mundo de buscas, en oposi-
ción ao mundo das publica-
cións impresas, que, decidi-
damente, ofrecen un medio
de achados. As buscas perten-
cen a un mundo de puro con-

>>>

Xosé Antonio Perozo

O compositor alemán ten
unha mala fama política

que ás veces contamina os que o
admiran musicalmente. Non é
xusto. Eu confeso que gocei coa
música de Richard Wagner tan-
to como coa de Manuel de Falla
ou de calquera outro composi-
tor progre. Seguramente, na
música non hai que confundir
tanto como na escrita. Son ex-
presión e sentidos diferentes,
pero hai opinións axeitadas pa-
ra todos os criterios.

O novo conselleiro de Cultu-
ra, Roberto Varela Fariña, con-
fesa ser un admirador de Wag-
ner e por esa causa xa hai quen
o mira de esguello. Porén, os ar-
tistas que o coñecen falan ben
del e a súa imaxe pode non ser
contraditoria cos retos que a
Consellería ten pendentes para
os próximos catro anos. É un
personaxe acostumado a ver o
mundo desde fóra, a navegar
polos océanos de moitas cultu-
ras, a entender a realidade des-
de visións cosmopolitas e pare-
ce que coñece a cultura galega
de primeira man. Se isto lle pro-
porciona a Galicia unha xestión
da cultura moderna, aberta ó
mundo sen perder a identidade
e afastada de sectarismos paga
a pena darlle un voto de con-
fianza aínda que Wagner sexa o
seu músico de cabeceira.

Un dos retos máis impor-
tantes que ten por diante é con-
cluír a xestión da Cidade da
Cultura, un fenómeno que na-
ce bendicido polo PP e deosta-
do polo PSdeG e o BNG na opo-
sición; herdado por estes pasa a
ser maldicido por forzas con-
servadoras co apoio implícito
do propio PP; agora volve ós
seus negociados e a interrogan-
te convértese máis grande que
nunca. Outros asuntos son o
Xacobeo 2010, a crise do audio-
visual, os apoio ó mundo edito-
rial e á feble industria cultural
en xeral. Non vai ter moito tem-
po para escoitar óperas. �

WAGNER,
MON AMOUR
’’

A Varela Fariña, por ser
admirador de  Wagner,
xa hai quen o mira

de esguello”

’’

’’Se non teñen
recursos para
os programas
de Artes
Plásticas
é mellor que
os eliminen,
antes que
amosalos
en precario”

Mini e Mero, Pedrón de Ouro. 37

anos dedicados a recoller e trans-

mitir a tradición oral e musical fixo a

Xosé Luís Rivas e Baldomero Igle-

sias merecentes do Premio que a

Fundación Pedrón de Ouro outor-

ga este ano. Por outra banda, o Pe-

drón de Honra foi para a filóloga ro-

manesa Mariana Ploae-Hanganu,

polo seu “labor de difusión” da lin-

gua e cultura galegas no seu país.

Entregaranse o 24 de maio ás 12.30,

nun acto literario na Casa Museo de

Rosalía, en Padrón.�
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nun dos temas, Mares de marte.
“Chora, chora Deusa e o sol ha
quentar/ enriba do sangue e da
mágoa/ auga, arte en todo lugar,
onde a liberdade pode secar”.
Nesta peza Curiel está acompa-
ñado da vocalista Jara Ortiz.  

Para materializar este pro-
xecto que aspira a converterse
nunha “música universal”, Cu-
riel contou coa colaboración
das intérpretes Martha Franco,
Iris Grey, Laura Mariño e Uxía
Senlle, o percusionista Alfonso
Camarero, os acordeonistas
Manuel Riveiro e Vadzim Yukh-
nevich e o trompetista Guille
Lancelotti, entre outros moitos.

PERCUSIÓN CON POTAS. Unha das
cancións máis populares deste
traballo, Bágoa de pataca, que
mesmo serviu de sintonía den-
tro da programación da Radio
Galega, achégase as posibilida-
des dos obxectos do cotiás co-
mo instrumentos válidos para
a música. Curiel investiga nas
sonoridades das copas, das ti-
xolas, coitelos, potas, táboa de
lavar, pucheiros para concibir
con elas esta oda a pataca. 

ECLOSIÓN DE VOCES MASCULINAS. O
seu proxecto de autor coincide
e engrosa a eclosión que se vive
no país de novas voces mascu-
linas. Malia todo, ao seu ver,
non ten unha repercusión so-
cial suficiente. “É un move-
mento moi interesante, aberto
e moi amoroso coa identidade,
que enche un baleiro que exis-
tía”, sinala, “que probabel-
mente se vai valorar máis den-
tro duns anos, como se dun
efecto búmerang se tratase”. �

M.B.
A poeta Antía Otero ten dito que
a mellor virtude de Xoán Curiel
é saber traballar coa palabra. Es-
ta capacidade para a metáfora
non só se converteu na súa
principal arma  como actor, ac-
tuando cos Quintilláns ou coa
compañía de Pifano, senón que
tamén artella unha das claves
do seu proxecto musical que se
enmarca no independente. 

Tras tres anos de traballo es-
te músico e actor da Fonsagra-
da vén de presentar o seu pri-
meiro disco, no que colaboran
músicos e poetas de diversas
latitudes. Titulouno Nai, en ho-
menaxe ao carácter feminino
de preservación. Nel, a metáfo-
ra e a composición musical
acadan unha altura parella, re-
dondeada pola presenza de
Antía Otero, na autoría dalgun-
has das letras, e da poeta brasi-
leira Gisneide Ervedosa. 

Nai é a maduración dun
universo persoal no que con-
flúen musicas diversas que te-
ñen tocado a alma de Xoán Cu-
riel. O disco deixa un recendo a
salitre matizado polos ritmos
tribais africanos e sonoridades
tradicionais brasileiras. “Gústa-
me moito a música do Brasil,
pero non precisamente a que
máis se exporta”, comenta, “en-
cántame toparme con artistas
que me enriquezan e me ache-

guen novos puntos de vista”. 
Entre as influencias cita ta-

mén a nova xeración de músi-
cos que están a renovar a músi-
ca feita en Galiza, encabezada
por Guadi Galego, Ugia Pedrei-
ra ou Fran Pérez. Pero, ao con-
trario que eles, o seu proxecto
arrédase da música de raíz ga-
lega para asentarse sobre o
concepto de world music, con
elementos tímbricos embebi-
dos de bossa nova, de jazz e
mesmo da música árabe.

A MULLER COMO CREADORA. Xoán
Curiel dedicou o disco á figura
da muller como creadora e pre-
servadora da vida. Pero nel agá-
chase ademais unha visión do
mundo na que a protección do
medio natural e a mudanza de
determinados sistemas de valo-
res preséntanse como funda-
mentais. “É factíbel que de sú-
peto non haxa Amazonas nin
Polo Norte”, alerta. “Esquece-
mos o factor humano e prima-
mos o económico. Coido que
non é posíbel un desenvolve-
mento sostíbel se non poñemos
a humanidade por diante”. 

Suma a súa voz á repulsa de
toda violencia exercida contra a
muller e a humanidade en xeral

O actor e músico da Fonsagrada presenta
Nai, un traballo debut dedicado
ao feminino no que conflúe a creatividade
de intérpretes e de sonoridade
das máis diversas latitudes

Xoán Curiel, canción galega
con raíz na world music

Xosé Miranda

Ademais dos curas, no caso dos posuídos moderna-
mente apareceron outros curadores, ou os mesmos

con nome novo: os espiritistas. Outra vez a contaminación
procedente de América. Viaxan en taxi ou en coche propio
visitando as aldeas e viven diso. Mellor direi vivían, porque
máis recentemente todo isto practicamente desapareceu.
En 1964 xa non foi ninguén ao Corpiño. Chámanlles tamén
evanxeliadores. Esconxuraban cos evanxeos en latín, e con
estola e rosario, imitando os cregos e eran todos homes: de-
talle importantísimo e moi revelador.

Segundo di un crego exorcista entrevistado por Lisón
(Véxase La España mental: el problema del mal. Demo-
nios y exorcismos en Galicia), referíndose aos endemoni-
chados: “As molestias e enfermidades que os aqueixan fo-
ron diagnosticadas polos médicos como de tipo mental,
demencia, epilepsia, nervios, insomnio, tristeza, angustia,
medos, mal humor, sen paz na familia, reumáticos, de
pulmóns, afeccións gástricas, septicemias e anémicos; e
outros que non lles atoparon causa física do seus padece-
mentos. Saquei varios demos, algúns son rebeldes, pero
aínda nese casos non tiven que botar man do exorcismo
de verdade que ten o ritual.”

Lisón dá unhas cifras dun 63 por cento de mulleres e
un 13 por cento de nenos e nenas. O 72 por cento, meno-
res de 50 anos. Resulta que é verdade que os demos prefi-
ren as mozas.

Outros falan de neuras, histeria, manías, etc. Lisón pre-
gúntase se as convulsións, o retorcemento de membros, a
aversión ao sagrado oficial, os berros, son unha farsa teatral
e mendaz ou unha traxedia brutal, terriblemente humana.
Que é o que pretenden? Que imaxinan? A que obedecen?

Na miña opinión a pregunta está errada.
A base fisiolóxica, ou física, ou bioquímica, etc –di– esti-

múlaos non só á acción senón ao pensamento metafísico e
mitopoético.

Pois ben, as alternativas clásicas son dúas: son enfermos
vítimas da superstición (esta é a opinión progresista e tivo
enorme éxito entre os ilustrados galegos). No fondo, se se le
ben o que di Lisón, esta é tamén a súa opinión, aínda que
moi matizada. A segunda opinión: están verdadeiramente
posuídos (esta é a opinión dos sectores máis irracionalistas
da Igrexa e da poboación).

Cabe unha terceira posibilidade, a de que estas persoas
non son unicamente enfermos (e ás veces nin sequera son
enfermos, senón rebeldes) nin están posuídos, só actúan de
acordo ao mito, reproducen o mito, reproducen a lenda,
son meros transmisores do seu sistema cultural. Cando es-
tán tristes, desesperados, melancólicos, fartos da súa situa-
ción, buscan unha explicación, e para iso recorren ao seu
sistema mitopoético, efectivamente, reproducindo palabra
a palabra o que escoitaron, o que saben: como quen conta
unha lenda de meigas, de trasnos ou de mouras. De feito, to-
dos os relatos e sucedidos sobre meigallos non son outra
cousa que lendas típicas. Así, as convulsións son unha auto-
farsa, pero non mendaz, e tamén son unha traxedia terrible-
mente humana. Ao atopármonos cos endiañados atopá-
monos co mito vivo e aínda actuante. �

OS ENDEMONICHADOS
’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’As convulsións son unha
autofarsa, pero non mendaz,
e unha traxedia terriblemente
humana”

? UERE SABER MÁIS?
www.xoancuriel.com

Xoán Curiel [no centro].
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TRIBUNA �Xosé Nogueira.
Doutor en Historia da Arte. Autor de O cine en Galicia (Edicións A Nosa Terra)

Cantas veces se terá escrito
aquilo de que con Retorno a
Tagen Ata (1974), a primeira
curtametraxe falada en galego
rodada en 35 milímetros (isto
é, en formato profesional),
Eloi Lozano inaugurou a his-
toria do cinema galego pro-
piamente dito… A afirma-
ción, malia a súa evidente ine-
xactitude (xa que logo obvia-
ba toda a historia –máis ou
menos densa, manifestamen-
te arrítmica, ésas son outras
cuestións– do noso cine ante-
rior á Guerra Civil desde as sú-
as orixes, fose de inspiración
españolista, galeguista ou na-
cionalista, que de todo hou-
bo), resulta, en calquera caso,
ben significativa respecto da
dimensión senlleira que a fi-
gura do cineasta ourensán
que vimos de perder repre-
senta na moderna historia do
noso audiovisual.

Senlleira por diversas e só-
lidas razóns. Pola importancia
do seu papel naquel incipien-
te (re)nacemento do cine ga-
lego, por suposto, mais tamén
polo alcance da súa traxecto-
ria. Porque non falamos soa-
mente dun director de cine,
falamos asemade dun produ-
tor, un guionista, un videocre-
ador, un publicista, un dese-
ñador, un fotógrafo, un editor,
un emprendedor e mais un
xestor que operou sempre
desde a máis radical indepen-
dencia económica e creativa,
como demostrou desde o pri-
meiro, cando naquel ano de
1974 presenta coa súa daque-
la produtora Praia Lenta Films
a curtametraxe que non só ía
marcar un fito na nosa cine-
matografía senón que anun-
ciaba a súa vontade de van-
garda, de procura dun outro
cine no noso contexto: en
efecto, Retorno a Tagen Ata
abordaba o desafío de adap-
tar un relato tan complexo co-
ma o homónimo de Méndez
Ferrín, verdadeira fábula en
clave simbólica sobre a loita
dun país –o noso– por atopar
a súa identidade nacional,
certamente difícil de trasladar
a imaxes cinematográficas.

Ese traxecto alternativo
manteríase nas décadas se-
guintes, primeiro na dos anos
80 experimentando –como

non podía ser doutra manei-
ra– co novo soporte videográ-
fico a través de obras como
Numeralia e Catro escultores
(1986), traballos que realizou
mentres a súa empresa Eloi
Lozano Publicidad facíase cun
espazo propio dentro do com-
petitivo mercado publicitario;
logo, entrando nos 90, na súa
volta ao cine en formato profe-
sional coa curtametraxe En-
trevista (1991), baseada no re-
lato homónimo do autor bra-
sileiro Rubem Fonseca.

Mais a súa grande obra, o
seu meirande legado á historia
da nosa produción audiovi-
sual chegaría en 2001 coa súa
longametraxe Belas dormen-
tes, o seu maior reto, a adapta-
ción á pantalla da profunda,
enigmática e desacougante

novela A casa das belas dor-
mentes (Nemurebu Bijo), do
escritor xaponés Yasunari Ka-
wabata, premio Nobel de Lite-
ratura no ano 1968. Agroma
aquí de cheo o cineasta singu-
lar, cunha sólida base cultural
e literaria, no que a presenza
de Galiza (tanto na superficie
como no baseamento das sú-
as historias) é moi outra da tra-
dicional, pero non por iso –an-
tes ao contrario– menos im-
portante ou significativa. Belas
dormentes é un filme cons-
truído cun elenco perfecto (en
boa parte anglosaxón), exce-
lentemente deseñado, foto-
grafado e sonorizado, no que
–como xa escribimos no seu
día– Lozano foi quen de arte-
llar unha posta en escena irre-
futábelmente coherente coa

natureza do narrado, unha
natureza posmoderna tanto
desde a súa temática (coa im-
portancia da representación, a
cousificación do corpo femi-
nino ou o peso da memoria)
coma desde a súa estética
(multiforme na natureza das
imaxes e referencial nas súas
inspiracións: desde Frank
Lloyd Wright até David Lynch
podería ir un dos seus itinera-
rios). Poida que non sexa per-
fecta, pero é unha obra tersa,
con tramos fascinantes, hip-

nótica e fondamente intros-
pectiva. O mellor e máis fer-
moso filme que ten dado o ci-
ne galego.

O CARRO E O HOME. Polo camiño,
Eloi Lozano fixera outras cou-
sas, tamén importantes. Co-
mo a reedición en 1980 (coa
colaboración do Museo do
Pobo galego) de El hombre y
el carro, o histórico documen-
tal filmado entre 1940 e 1945
por Antonio Román (respec-
tando a montaxe orixinal pero
galeguizando o título –agora,
O carro e o home–, achegan-
do unha nova banda sonora e
inserindo unha nova versión
en galego do texto en off lido
polo seu autor orixinal, Xa-
quín Lorenzo “Xocas”); ou a
creación en 1996 do Ourense
Film Festival (OFF), o festival
internacional de cine inde-
pendente de Ourense, un dos
seus proxectos máis ambicio-
sos, do que non sairá con bó
pé logo de organizar a súa pri-
meira edición.

Foi esta última, infortuna-
damente, unha das constantes
na súa traxectoria. Non acadou
o éxito, o recoñecemento, e
nunca se sentiu valorado no
seu país. En parte quizais por-
que as súas arriscadas propos-
tas non avinzaron ben moitas
veces co seu carácter difícil, de
maneira que non sempre xes-
tionou ben a compartimenta-
ción entre as súas distintas fa-
cetas como autor, produtor e
xestor cultural. Como fose, o
certo é que, sobre todo nos seus
últimos anos, desenvolveu un-
ha relación de amor/odio con
Galiza (se cadra, bastante com-
prensíbel) que se reflectiu en
traballos como Quen son?
(2008), obras dunha introspec-
ción cada vez maior tinxidas
dun crecente malestar.

Paradoxalmente, foi tamén
nestes últimos tempos cando
a súa figura comezou a ser
descoberta e reivindicada po-
los máis inquedos de entre os
novos realizadores galegos (e
non só galegos). Quizais, malia
todo, a vangarda poida atopar
unha saída, un vieiro, entre
nós. Tal sería, entre moitas ou-
tras, a derradeira achega de
Eloi Lozano Coello. Non é
pouco, desde logo.�

XA DORME TAMÉN ELOI LOZANO,
PIONEIRO E ALTERNATIVO DO NOSO CINE

’’Non falamos só dun 
director, senón tamén
dun produtor, guionista,
videocreador,  publicista,
deseñador, fotógrafo,
editor e mais dun xestor”

’’A súa grande obra, 
chegaría en 2001 coa
longametraxe Belas
dormentes, o máis
fermoso filme do cine
galego”

’’Non acadou o éxito, 
en parte quizais porque
as súas arriscadas
propostas non
conxeniaban co seu
carácter difícil”

?UERE SABER MÁIS?
Análise de Xosé Nogueira

do filme Belas dormentes, en

A Nosa Terra, nº 1.013, de 20-

27 de decembro de 2001,

páxina 28
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Manoel Toural Quiroga
TEQU [ILUSTRACIÓNS] 

AA relevancia de Ro-
dríguez Mourelo,
provén non só do
feito de ter sido un

dos primeiros científicos gale-
gos, prezado e respectado fora
da Galiza e de España, senón
por ser o primeiro e máis im-
portante divulgador da ciencia
na España decimonona.

Movíao o espírito de rexene-
ración, caracterizado polo re-
xeitamento de todo dogmatis-
mo e fiaba na razón como única
ferramenta vital e válida para
distinguir o verdadeiro do falso,
incardinándose nos ideais li-
brepensadores da Institución
Libre de Enseñanza(ILE), fron-
te ao absolutismo, os privilexios
e as arbitrariedades do pensa-
mento dogmático da nobreza,
a igrexa e amplos sectores da
nova burguesía. Non obstante,
dentro desa mesma clase bur-
guesa, entre a que se atopa
Mourelo, hai grupos que bus-
can construír unha sociedade
libre e democrática capaz de
superar os tempos de escurida-
de, que promoven unha rexe-
neración social a través da Edu-
cación. Peza fundamental nela,
é para os rexeneracionistas, a
ciencia.

Mourelo incidiu de forma
moi notábel na renovación
científica española, tanto na in-
vestigación e a docencia como
na creación de institucións
científicas como a Sociedade
Española de Física e Química
en 1903, e a Asociación Españo-
la para o Progreso das Ciencias
en 1908, das que sería un dos
seus máis importantes dinami-
zadores. Ocupouse tamén de
historia, filosofía e epistemolo-
xía da Ciencia, na súa faceta de
xornalista infatigábel. 

Unha rúa e o Salón de Actos
da Faculdade de Ciencias de
Lugo, a súa cidade natal levan
o seu nome, pero case ninguén
sabe quen foi. Tampouco o

Concello de Lugo o nomea en-
tre os seus fillos esgrevios. 

Quen foi este galego que se
dedicou a espallar o saber do
seu tempo?

FORMACIÓN. Naceu en Lugo en
1857. O seu interese polo estu-
do da química, acordoullo o
catedrático da Universidade
de Santiago Antón Casares Ro-
drigo. Foi o primeiro Decano
da Facultade de Farmacia en
Santiago, e ademais sería a pri-
meira persoa en todo o Estado
en producir luz eléctrica, o 2 de
abril de 1851, dentro do Claus-
tro da actual Facultade de Xeo-
grafía e Historia. 

O plan Moyano de 1857 cre-
ou en Santiago as Facultades
de Farmacia e de Ciencias. Até
ese intre, os estudos científicos
na Galiza tiñan un carácter
preparatorio, e para os conti-
nuar había que ir fora. Por esta
razón, Mourelo, despois de ob-

ter o título de bacharel en 1871,
emigra ao ano seguinte a Ma-
drid, ca mira de estudar Quí-
mica. Matriculouse na Facul-
tade de Ciencias da Universi-
dade Central. Acabados os
seus estudos, torna a Lugo pa-
ra ocupar a praza de catedráti-
co de Física obtida por oposi-
ción con 18 anos. Durante o
curso 1876-77, será profesor do

Instituto da cidade. As súas lec-
cións experimentais de Quími-
ca, xunto aos seus primeiros
traballos científicos, comezan
a publicarse no xornal El He-
raldo Galego. 

NO ATENEO. En 1878 marcha defi-
nitivamente a Madrid. Ingresa
no Ateneo, do que será socio de
mérito e bibliotecario. Tamén

nesa época entra na masonería. 
A súa erudición faille ser un

verdadeiro divulgador da cien-
cia, logrando, polo aprezo que
os seus traballos xornalísticos ti-
ñan, que lle fosen remunera-
dos. Así, entre 1878 e 1903, pu-
blica máis de cen traballos nas
revistas que entón se ocupaban
de difundir o coñecemento
científico, como La Ilustración
Española y Americana, Los Lu-
nesdo El  Imparcial, La Natura-
leza, a Revista de España, etc. 

Neste senso, impartiu varias
conferencias no Ateneo que
poden considerarse como un
fito na difusión das ciencias,
dando principio a toda unha
tradición dentro do organis-
mo. Coas súas disertacións,
que abranguían os máis dife-
rentes temas, conseguiu esti-
mular a gran número de xóve-
nes para que se interesasen por
este tipo de estudos. 

Nunha das súas conferen-
cias, A Materia Radiante
(1880), aproveita para defen-
der a figura intelectual de
Charles Darwin e solidarizarse
ademais, coa postura mantida
polo seu amigo o biólogo Gus-
tavo González Linares, expul-
sado da súa cátedra de Santia-
go, por defender o evolucionis-
mo. Ao fillo deste, Xervasio, de-
dicoulle a conversa sobre As-
tronomía: Concepto actual do
cosmos (1880). Outra confe-
rencia a impartirá sobre a His-
toria, Progresos e Estado Ac-
tual das Ciencias Naturais e da
Ciencia Física en España
(1886). Sendo este o primeiro
compendio rigoroso realizado
até esa data. As tres diserta-
cións serian publicadas en vo-
lumes especiais polo Ateneo. 

A COMISIÓN DE REFORMAS SOCIAIS.Du-
rante o século XIX, en varios pa-
íses europeos, inmersos en pro-
cesos de industrialización, or-
ganízanse comisións informati-
vas para coñecer as condicións
materiais e morais da clase
obreira e do campesiñado.

MA A INE.40.ZG

PENSADORES E CIENTIFICOS

>>>

Antón Casares Rodrigo introducíu a

Mourelo na estudo da química.

Xosé Rodríguez Mourelo.

Xosé Rodríguez Mourelo,
un librepensadorgalego en Madrid

’’Foi a primeira persoa
en todo o Estado que
produciu luz eléctrica,
o 2 de abril de 1851, dentro
do claustro da actual
Facultade de Xeografía
e Historia”

’’Coas súas disertacións,
que abranguían os máis
diferentes temas,
conseguiu estimular a gran
número de xóvenes”

’’En 1883 foi escollido pola
Comisión de Reformas
Sociaispara confeccionar
un informe sobre as
condicións de vida dos
nenos labregos de Galiza”

’’O único que deixou
ao morrer o bo e xeneroso
de Mourelo foron os seus
mobles e os seus libros”
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para confeccionar, en 1883, un
informe sobre as condicións de
vida dos nenos labregos da Ga-
liza. A descrición que fai Moure-
lo, aínda que non eximida de
certo sentimentalismo, supón o
primeiro achegamento á reali-
dade da explotación infantil,
non só na Galiza, senón tamén
en Europa.

EMBAIXADOR INTELECTUAL. Outro
trazo da súa personalidade, é o
de embaixador intelectual, po-
lo seu carácter sociábel, bon-
dadoso e de conversa agradá-
bel, nun tempo onde case nin-
guén aquí, se ocupaba de culti-

A súa formación, responde
ao interese da nova clase diri-
xinte, a burguesía, polo control
das actividades dos traballado-
res do campo e a cidade, e a súa
incipiente actividade organiza-
tiva. De feito, ningún represen-
tante obreiro ou labrego figurou
entre os compoñentes da Co-
misión. O Real Decreto do 10 de
xaneiro de 1874, disolve a sec-
ción española da Internacional,
porque atenta contra a propie-
dade, contra a familia e demais
bases sociais, pondo fin á etapa
revolucionaria comezada en
1868. Mourelo, é escollido pola
Comisión de Reformas Sociais

var as ciencias, nin de asistir
aos congresos científicos inter-
nacionais. Sen falar alemán,
inglés e con moita dificultade o
francés, sabía estabelecer nu-
merosas amizades e relacións
en pouco tempo. Entre 1897 e
1899, publica nos Compte-
Rendus (Contas Rendidas) da
Academia de Ciencias de París
16 notas, dedicadas principal-
mente ás súas investigacións
no eido dos sulfuros tremelu-
centes que se empregaban até
non hai moito en todo tipo de
sinalizacións, e que lle valeron
renome mundial, desmentin-
do a aqueles que dicían del que
non tivo actividade de investi-
gación. En 1883 publicou o li-
bro A Radiofonía, onde se estu-
dan por primeira vez, as posi-
bilidades de transmitir a fala a
longa distancia, sen cabos.

Foi tamén crítico artístico e
musical, coñecedor exhaustivo
dos principais museos de Euro-
pa. Grande amigo do composi-
tor coruñés, Marcial do Adalid.
Ao morrer este, a súa viúva, a es-
critora e tradutora galega Euxe-
nia de Liáns (Fanny Garrido)
converteríase na compañeira
de Mourelo. Dela, fixo un debu-
xo Urbano Lugrís, que  publi-
cou na revista Atlántida.

Foi profesor da ILE, primei-
ro na Escola Preparatoria de

Enxeñeiros e Arquitectos, en
1886-92, e logo en 1900, profe-
sor numerario de Química
Inorgánica e Orgánica na Esco-
la de Artes e Industrias de Ma-
drid. En 1903, ingresou na Real
Academia de Ciencias co dis-
curso: Estudo da educación
científica que deben ter os es-
pañois para cumprir os máis
elevados fins do progreso nas
ordes material moral e social,
realizando con iso as aspira-
cións humanas. Constituíndo
toda unha declaración de prin-
cipios, baseados na filosofía
positivistade Augusto Comte.
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En 1927, en representación da
Real Academia de Ciencias, se-
rá nomeado deputado a Cor-
tes. Tamén foi condecorado, en
Francia, coa Lexión de Honra.

O único que deixou ao mo-
rrer o bo e xenerosode Moure-
lo foron os seus mobles e os
seus libros. Finou na súa mora-
da madrileña da rúa Piamonte
14, o 24 de novembro de 1932.
Días despois do seu pasamen-
to, apareceu unha breve nota,
no Progreso de Lugo, dando
conta do suceso. Trabucáron-
se ao pór a data do seu nace-
mento.�
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Casa de Mourelo en Madrid. 

Noticia do seu pasamento no Progreso de Lugo.

A compañeira de Mourelo foi a es-

critora e tradutora, Francisca Gon-

zález Garrido. Naceu n´A Coruña

en 1846, casou moi nova con Mar-

cial de Adalid. Muller de grande

cultura, viviu unha grande parte

da súa vida no seu pazo de Lón-

gora en Liáns, poboación da que

tomou o nome para a seu pseu-

dónimo, Eulalia de Lians. Tamén

foi coñecida como Fanny Garrido. 

Asidua da ópera e dos ambientes

bohemios de París, engaiolou pola

súa intelixencia e beleza en Europa e

na Galiza. A raíña española, Isabel II,

con ocasión da colocación da pri-

meira pedra da estación do ferroca-

rril da liña A Coruña-Madrid, en 1858,

albiscouna pola rúa Real e ficou im-

presionada pola súa beldade. Por es-

ta razón, convidouna a que fose tes-

temuña do seu casamento. 

Máis tarde, casada xa con Mou-

relo, inseriuse con facilidade no

ambiente científico do seu compa-

ñeiro. Amiga de Cajal e Echegaray.

Sería interprete de Mourelo nos

congresos científicos europeos aos

que asistiu na súa compaña. 

Urbano Lugrís, agasallouna

cunha nota escrita e ilustrada na re-

vista Atlantida. Dos seus libros, dicía

Urbano, que exhalan hoxe algo co-

mo o recendo amábel e quente das

vellas mazás ou dos marmelos con

que as nosas avoas recendían a len-

zaría albar. Sabemos, que o pintor

impresionista Toulouse-Lautrec,

tratou de intimar con ela unha noi-

te no Moulin-Rouge, sen éxito. 

Publicou dous romances e ou-

tro que non chegou a rematar. O

primeira, de corte autobiográfico,

Escaramuzas (1885), o segundo, A

nai de Paco Pardo (1889), e na re-

vista Galicia de Pardo Bazán, co-

mezou o romance, por entregas,

Batallas que non ultimou. Desta-

cou como tradutora da obra de

Heine e Goethe. Foi corresponden-

te da Real Academia Galega. 

Ventando próximo o seu fin,

pediulle a Mourelo que a levase,

días antes do seu pasamento, a

Galiza. Finou o 11 de setembro de

1917 no seu pazo de Lóngora en

Lians.�

Fanny Garrido
por Urbano Lugrís.

>>>

Lembranza de Fanny Garrido,
muller de gran porte e cultura

’’Asidua da ópera e 
e dos ambientes bohemios
de París, engaiolou pola
súa intelixencia e beleza”
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OOs cumes máis altos
do país, con cotas
por enriba dos
2.100 m. artellan o

espiñazo de Valdeorras, unha
comarca poboada dende antigo
grazas á fertilidade dos vales e a
riqueza mineira das montañas.
Os romanos sentíronse atraidos
pola abundancia de minerais da
zona, dos que aínda se conser-
van restos de explotacións aurí-
feras, pontes da época e o traza-
do da Vía Nova, a XVIII, que unía
Braga con Astorga.

A paisaxe está marcada polos
vales e canóns creados polos rí-
os, a alta montaña e os viñedos
plantados en socalcos, cos que
se elabora o viño acollido á de-
nominación de orixe Valdeo-
rras. Ao redor de toda esta rique-
za natural artéllase Valdeorras, a
nova entrega da colección Co-
marcas de Galiza (Edicións A
Nosa Terra), na que o equipo
coordinado por Adela Leiro pro-
pón un achegamento novidoso,
concello a concello, a esta zona
limítrofe con Castela León.

A RÚA. Os principais valores na-
turais concéntranse ao redor
do río Sil e o encoro de San
Martiño, que se ten convertido
nunha valiosa reserva natural
de 7 quilómetros de longo na
que se reparten 15 illas. Ten
acondicionadas dúas áreas re-
creativas, unha delas O Agui-
llón, con máis de 10 hectáreas
de lecer e diferentes instala-
cións deportivas, e outra, a da
Reza, na Rúa Vella, un parque
fluvial cunha plantación de
pradairos de máis de 50 anos. 

Do paso dos romanos, que
exerceron en toda a comarca
un intenso labor de constru-
ción de vías, obras de enxeñería
civil e explotacións auríferas,

Pero o poboamento destas
terras remóntase moitos sécu-
los atrás, como evidencian os
restos topados de enterra-

mentos megalíticos no Lombo
das Arcas, ou a vía romana
XVIII. Destaca tamén a ponte
sobre o Sil en Sobradelo. É de

base romana e está construído
combinando os conglomera-
dos (pedra encarnada), seixos
e xistos. Ten sete arcos e o cen-
tral foi cortado para conter a
invasión francesa.

LAROUCO. Trátase dun concello
eminentemente rural onde a
paisaxe está dominada polos
profundos canóns dos ríos e as
vides, que ocupan os terreos
con menos pendentes, traba-
llados durante séculos en so-
calcos para facilitar os labores. 

O BARCO DE VALDEORRAS. Cunha
fonda pegada histórica, O Bar-
co é un bo punto de partida pa-
ra realizar saídas ao Parque
Natural da Serra da Lastra, a
Pena Trevinca, ao Courel e,
mesmo, ás Médulas, no Bierzo.
Na Idade Media construíronse
algúns dos seus monumentos
máis destacados. Un deles é a
igrexa de San Miguel, cunha
cruz de Malta esculpida sobre
a porta principal, sinal de que
foi administrada pola Orde de
San Xoán de Xerusalén. >>>

consérvase na Rúa a Ponte da
Cigarrosa, medieval, construí-
da sobre cimentos romanos,
que une este concello co de Pe-
tín. Pertence á Vía XVIII do Iti-
nerario de Braga a Astorga. 

A VEIGA. Foi declarado en 2001
municipio turístico galego. Un
dos seus trazos máis singulares
é precisamente a súa arquitec-
tura popular, propia da zona
de alta montaña, con exem-
plos de vivendas tradicionais,
forxas comunais, muíños, for-
nos e teares. 

Un dos valores naturais máis
destacados do concello e da co-
marca é o Macizo de Pena Tre-
vinca, que se estende tamén
polos concellos de Carballeda
de Valdeorras e O Bolo. Nel tó-
panse os mellores ecosistemas
subalpinos de Galiza, entre os
que destaca especialmente o
teixidal de Casaio, un dos bos-
ques de teixos de maior impor-
tancia dde Europa. Trevinca é
un dos enclaves da península
con maior número de lagoas,
por detrás dos Pirineos, con 35
zonas húmidas de diverso ta-
maño situadas a máis de 1.600
metros de altitude. Entre elas fi-
guran a lagoa da Serpe ou a de
Ocelo, formados ao desapare-
cer os glaciares e quedar retida a
auga pola acumulación de ma-
teriais das morrenas frontais.
Dende 2004 goza de protección
por ser  declarado LIC.

CARBALLEDA DE VALDEORRAS. Du-
rante a guerra civil e na posgue-
rra, nos montes de Casaio e no
Macizo de Pena Trevinca, cons-
tituíronse grupos de guerrillei-
ros antifranquistas, que empre-
garon as estas serras como refu-
xio. Ao tempo, os nazis puxeron
os ollos nos mesmos lugares po-
la abundancia de volframio, que
logo empregarían para a súa in-
dustria armamentística. 

Valdeorras, entre o Sil e Trevinca
A nova entrega da colección Comarcas de
Galiza pescuda no patrimonio natural e
histórico desta demarcación singularizada
polos vales e os sucalcos de viñedos

ANOSATERRA
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COMARCAS DE GALIZA

O Sil entra en Galiza por un canón escavado en calcarias, entre a Enciña da Lastra e os Montes Aquilanos, onde se represa no en-

coro de Penarrubia; [á dereita] o encoro de Santiago en Vilamartín de Valdeorras.

O Teixidal de Casaio, na vertente norte

de Pena Survia, é un bosque único en

Europa. Formado por uns 300 teixos

centenarios mesturados con outras es-

pecies nunha supeficie de algo menos

de seis hectáreas. Hai un teixo de 20 m.

de altura e 800 anos.  Todas as partes do

teixo son tóxicas non sendo o arilo ver-

mello que rodea a semente.

O Val do Sil e os montes do norte da comarca: en primeiro termo as pequenas serras de Coto Maior, Penas Negras, Xirimil, Tres

Marías... detrás Enciña de Lastra, Serra da Enciñeira (co Turrieiro no centro), Montouto e Cereixido.
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Ao carón tópase o coñeci-
do como mosteiro de Xagoaza,
convertido hoxe en adega para
a elaboración do afamado viño
de godello. 

A Vila do Castro foi un dos
primitivos núcleos e cabeza da
xurisdición de Valdeorras.
Conserva os restos dunha torre
medieval, casas e adegas tradi-
cionais e varios pazos.

O Barco vello ten o río e o an-
tigo camiño real como eixos
neurálxicos. A praza maior ten
forma triangular e está aberta
ao Sil. Unha ruta sinalizada per-
corre as adegas tradicionais.

O BOLO. As primeiras novas do
Bolo aparecen en textos e fon-
tes clásicas da época romana.
Xa na época medieval cons-
truíuse o castelo, destruído nas
revoltas irmandiñas e levanta-
do novamente por orden de
Juan de Pimentel, conde de
Benavente. Na actualidade a
torre de homenaxe acolle o
centro municipal de interpre-
tación da vida medieval e da
historia do edificio. 

No val do Bibei tópase ou-
tro dos lugares emblemáticos
do concello, As Ermidas, de-
claradas en 2006 Ben Interese
Cultural. A historia das Ermi-
das comeza coa aparición
dunha imaxe da virxe a finais
do século XIII cando os pasto-
res escavaron nun lugar ao
que non lle gustaba ir ao gan-
do. Alí levantaron a primeira
ermida, que acabou no chan,
debido ao costume dos devo-
tos de arrancar anacos de ro-
cha como protección para os
males. O edificio actual é ba-
rroco, do século XVII. 

PETÍN. Os primeiros achados de
asentamento humano cómpre
buscalos nos pobos prerroma-
nos. Nun deste lugares cons-
truíuse a igrexa de Santa María,
dende a que se divisa boa parte
da comarca. Na parede sur
consérvase unha pedra que re-
presenta un xogo romano que
perdurou até a actualidade co
nome de ‘tres en raia’. 

Noutra das súas igrexas, a
de Santo Estevo da Rúa Vella,

está a lápida coñecida como da
Cigarrosa, cunha inscrición do
século II ou III, que narra a ca-
rreira militar de Lucio Pom-
peio Flavio.

Dentro do patrimonio de
Petín destaca ademais a ponte
de Portomourisco, sobre o Xa-
res. Ao seu carón érguese unha
ermida do século XVIII. Porto-
mourisco foi un lugar de paso
tradicional que cobrou impor-
tancia co auxe do santuario
das Ermidas. Seguindo o río
Xares até O Seixo e o encoro de
Santa Baia pódese facer unha
ruta para coñecer a obra que os
romanos escavaron nas rochas
para conducir a auga.

RUBIÁ. A Federación Galega de
Espeleoloxía habilitou neste
concello un dos seus refuxios,
aproveitando un antigo edifi-
cio do tren. E é que en Rubiá
concéntranse un bo número
de covas, galerías e simas que
nalgúns casos tamén se poden
visitar en barca dende o Sil. Es-
tas covas foron ocupadas den-
de a prehistoria, como teste-

muñan algúns gravados, e na
actualidade acolle unha das
máis destacadas colonias de
morcego centroeuropeo da
Península. De entre as máis de
vinte contabilizadas tópanse a
Pala de Xilberte, a Pala Bonita,
a Pala da Campá ou a Pala do
Pé de Pau.

A composición xeolóxica
dos terreos de Rubiás determi-
nou que fosen explotados di-
versos minerais dende tempos
antigos: ouro nas areas do Sil,
Limonitas e calcarias nos
montes. Consérvanse aínda os

restos dun forno de cal en Co-
vas. Dentro da riqueza natural
destaca o Parque Natural da
Serra da Enciña da Lastra.

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS. É un
terreo con grandes contrastes
de altitude, dende os 300 me-
tros do val do Sil, que o percorre
de leste a oeste, até a Serra dos
Cabalos, que supera os 1.600
metros. Como explica o equipo
coordinado por Adela Leiro,
acolle importantes valores na-
turais asociados ao val do Sil e ás
serras onde se conservan soutos
centenarios, desde as que se po-
den contemplar panorámicas
da comarca. Os autores desta-
can ademais a igrexa do con-
vento de Correxais e sinalan que
ao valor artístico deste enclave
engádeselle o paisaxístico, xa
que “durante todo o camiño de
ascenso dende Vilamartín se
poden contemplar unhas vistas
espectaculares do val do Sil e
das Serras de Cereixido, os Ca-
balos e A Lastra”.�

vinca
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’’No Macizo de Pena Trevinca,
que se estende polos
concellos de Carballeda
de Valdeorras, A Veiga e
O Bolo tópanse os mellores
ecosistemas subalpinos
de Galiza”

Aciñeira de Cobas (Rubiá), a máis grande

e vella de Galiza. Con preto de 400 anos,

mide 17,50 de alto e 6 m. de perímetro.

’’Trevinca é un dos enclaves
da península con maior
número de lagoas,
por detrás dos Pirineos”

’’En Rubiá concéntranse
un bo número de covas,
galerías e simas que nalgúns
casos tamén se poden
visitar en barca dende o Sil”

Lagoa da Serpe. Trevinca acolle a maior concentración de lagoas de España despois

dos Pirineos, con 35 humedais de diverso tamaño a máis de 1.600 m. de altitude.

Serra da Lastra e Penedos do Oulego.

Lagoa de Ocelo no verán.

As lagoas dos cumes da serra

formáronse ao desapareceren

os glaciares e quedar retida a auga

pola acumulación de materiais

nas morrenas frontais.

Vacas caldelás no Alto da Pena.

A Vila do Castro foi un dos primitivos núcleos e cabeza de xurisdición de Valdeorras.

Conserva os restos duha torre medieval, casas e adegas tradicionais e varios pazos.>>>
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DDende o pasado mes
de marzo, o Museo
Etnolóxico de Ri-
badavia acolle a

mostra A linguaxe secreta dos
obxectos, que reúne unha du-
cia de fotografías en branco e
negro, asinadas pola creadora
Mar Caldas, na que os propios
reclusos do Centro Penitencia-

que persegue achegar ao colec-
tivo recluso todo o proceso de
elaboración dunha montaxe ex-
positiva e facelo reflexionar so-
bre o valor dos obxectos da vida
cotiá como elementos culturais. 

Durante catro meses técni-
cos do museo traballaron se-
manalmente con doce presos,
que para a ocasión adoptaron
a denominación de Grupo
Ceibe, ao redor destas dúas

ideas nun obradoiro didácti-
co, integrado dentro dos pro-
gramas de reinserción. Cada
un dos reclusos seleccionou
un obxecto propio que lle fose
significativo dentro do cárce-
re. Un bolígrafo, unha senten-
za penal, un reloxo de pulso,
unhas sandalias de tacón, un-
ha biblia, un calendario de pe-
to ou un paquete de tabaco
convertéronse entón en

rio do Pereiro de Aguiar refle-
xionan ao redor de si mesmos
e da lentitude do paso do tem-
po detrás das reixas.

A inauguración en Ribadavia
da mostra preséntase como úl-
timo banzo do proxecto O mu-
seo no cárcere, unha iniciativa
posta en marcha polo Museo
Etnolóxico por segundo ano
consecutivo, en colaboración
con este centro penitenciario,

O outro lado do muro
O Museo Etnolóxico de Ribadavia acolle a exposición
A linguaxe secreta dos obxectosna que os propios internos
do Centro Penitenciario do Pereiro de Aguiar reflexionan
ao redor do paso do tempo a través dos seus obxectos cotiás

MA A INE.44.ZG ANOSATERRA
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O TEMPO DETRÁS DAS REIXAS

Mar Caldas.

’’A exposición reúne
unha ducia de fotografías
en branco e negro asinadas
pola creadora Mar Caldas”

’’Un bolígrafo, unha sentenza
penal, un reloxo de pulso,
unhas sandalias de tacón,
unha biblia e un paquete
de tabaco convertéronse
en obxectos de arte”

>>>
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obxectos de arte e de re-
flexión sobre as súas propias
vidas dentro do cárcere.

Ao longo dos meses nos que
se desenvolveu o taller, os inter-
nos participaron “con entusias-
mo nos labores de busca, docu-
mentación e interpretación dos
obxectos cotiás”, como sinala a
directora do  museo e comisaria
da mostra Covadonga López de
Prado Nistal, e elaboraron os
textos que acompañan as foto-
grafías. “Os resultados supera-
ron as expectativas”, engade.

O obradoiro concluíu coa
montaxe da exposición na aula
cultural do centro penitencia-
rio. Agora, a mostra está no
Museo Etnolóxico de Ribada-
via cunha montaxe sobria rea-
lizada por Rosalía Pazo Masi-
de. Na inauguración de Riba-
davia estiveron presentes ta-
mén os reclusos que participa-
ron na experiencia.

Ao ver de Covadonga López
de Prado, os talleres didácticos
son un dos piares básicos de
acción educativa dos museos e

“constitúense como espazos
de experimentación e aprendi-
zaxe que teñen por obxecto o

desenvolvemento das capaci-
dades e habilidades cognosci-
tiva dos usuarios”.

MUSEO E COMPROMISO. Cada vez
son máis os museos que dese-
ñan as súas programacións

prestándolle atención aos diver-
sos públicos esquecidos, mino-
ritarios ou que sofren algún tipo
de exclusión ou marxinación.

Nesta filosofía inscríbese o
Museo Etnolóxico de Ribada-
via dende que en 2005 puxo en
marcha o Programa de Acción
Educativa Integradora. Nel in-
sírense diversos proxectos, co-
mo o titulado Lembrar no mu-
seo (dirixido a enfermos de
Alzheimer), Museos e saúde,
onde o patrimonio cultural ad-
quire ademais valor terapéuti-
co ou o que agora está en mar-
cha, O museo no cárcere. 

Con esta última iniciativa,
que comezou a andaina en 2007
coa colaboración do Centro Pe-
nitenciario do Pereiro de Aguiar,
quere afrontarse o problema da
exclusión social que sofren as
persoas reclusas. Trabállase ao
redor de obradoiros didácticos
nos que participan os internos.
A primeira edición, que tivo lu-
gar o pasado ano, virou ao redor
da artesanía e as fotografías de
Mila Romero.�

>>>
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Guía da Mariña
‘Irrepetible’

Ao igual que as meigas, guías
de viaxe hai moitas, pero pou-
cas como a que nos ocupa. ‘A
Mariña Irrepetible’ é unha guía
de autor firmada polo xornalis-
ta Xosé María García Palmeiro,
e o xeógrafo e director do Cen-
tro de Estudos e Investigacións
Turísticas da Universidade de
Santiago de Compostela, Xosé
Manuel Santos, na que se ato-
pan todo tipo de datos, mapas,
rotas, recomendacións e suxe-
rencias para os interesados en
coñecer esta comarca de Lugo. 

O novidoso deste volume,
de prácticas dimensións e ma-
nexo, é a súa concepción como
volume útil para achegar A Ma-
riña ao viaxeiro. A través de seis
apartados ‘Preparar a viaxe’,
‘Visitar’, ‘Descubrir’, ‘Escapa-
das’, ‘Información de interese’
e ‘Planos e índices’ os autores
recomendan a visita a esta co-
marca da provincia de Lugo en
calquera época do ano e desfo-
llan os segredos do territorio
máis setentrional da Península
Ibérica, adaptándose ás nece-
sidades do visitante.

Catro rotas para coñecer as
“tres Mariñas”, a Occidental
(Viveiro, Cervo, Ourol, O Vice-
do e Xove), Central (integrada
por Mondoñedo, Lourenzá,
Foz, Burela, O Valadouro e Al-
foz), e Oriental (Ribadeo, A
Pontenova, Trabada, Barreiros
e Riotorto), facilitan os perco-
rridos e puntos de interese por
estas 16 localidades.

ANOSATERRA
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A Praia das Catedrais en Ri-
badeo, o Paseo dos Namora-
dos e o complexo de Sargade-
los en Cervo, a Catedral de
Mondoñedo, ou as Ferrarías
da Pontenova, son algúns dos
atractivos recollidos neste libro
no que non faltan alusións ao
patrimonio artístico, a perso-
naxes ilustres da zona e o ca-
lendario e axenda de festas,
mercados e romarías.

Datos actuais sobre aloxa-
mentos e estabelecementos de
restauración así como un lista-
do con números de teléfono de
utilidade de cada localidade (ta-
xis, oficinas de información, po-
licía e centros de saúde e muse-
os) completan esta guía na que
non faltan os mapas e planos de
cada zona de interese. 

Este volume de 142 páxinas,
ilustrado con fotografías a todo
color de Imaxe Mas, está edita-
do por Alhena Media.�

E.E.

viaxar.comer.mercar

Castro de Viladonga en Castro de Rei.

da que recomenda facer a re-
serva como mínimo cunha se-
mana de antelación.

Máis información no teléfo-
no 981 187 280 e na web
www.aeroflota-noroeste.com�

Eva Estévez

EXERCICIOESAÚDE.

Medicina e
actividade física

O 14 de abril publicouse no dia-
rio El Paísunha reportaxe titula-
da “Ximnasia con receita”. Alu-
día á publicación dun estudo
na revista Archives of Internal
Medicine titulado “Effective-
ness of Physical Activity Advice
and Prescription by Physicians
in Routine Primary Care”. 

Asombrosa é a explicación
de que os médicos de atención
primaria prescribiron por escri-
to, nunha sesión de 15 minutos,
un programa de actividade físi-
ca (AF), indicando: exercicios,
frecuencia, duración, intensi-
dade e progresión, para un pe-
riodo de tres meses. Os resulta-
dos sinalan que entre un 7 e un
11 por cento aos seis meses de
iniciar o programa, pasan a ser
activos, vendo que a prescri-
ción escrita dun plano regrado
incrementa até un 100 por cen-

to o nivel de acti-
vidade.

Un mínimo de
senso común
e dignidade
profesional,

a b o n d a r í a
para rexeitar a

REGALAR.

Piloto por un día

Facer un agasallo orixinal e sor-
prendente aínda é posíbel. Neste
caso a proposta é regalar un voo
en avión lixeiro ou avioneta para
alguén ao que lle gustan as altu-
ras ou soñe con pilotar un avión.
Aeroflota del Noroeste, empresa
con sedes nos aeroportos de La-
vacolla e Alvedro, ofrece dúas
posibilidades: ‘Piloto por un día’
e o ‘Voo de iniciación’.

O primeiro consiste nun cur-
so acelerado de inmersión na
navegación aérea para unha
persoa, no que se inclúen no-
cións básicas de orientación,
meteoroloxía e a configuración
e funcionamento dun avión co-
mo os altímetros e outros apare-
llos, e conclúe cun voo  de 45 mi-
nutos no que o participante pi-
lota o avión lixeiro. O prezo des-
ta opción é de 295 euros por per-
soa. No caso de que asista un
acompañante sen pilotar o pre-
zo increméntase 50 euros máis.

O voo turístico ou de inicia-
ción, no que poden participar
até tres persoas, dura unha ho-
ra e os participantes son os que
elixen o percorrido. Esta op-
ción custa 195 euros indepen-
dentemente de se voan 1, 2 ou
tres persoas. 

Aeroflota del Noroeste ofer-
ta este servizo todo o ano e to-
dos os días da semana, aín-

MERCAR.

Peixes e mariscos
por encargo

Ás veces nas prazas de abastos e
nas peixerías non atopamos o
que precisamos ou o que nos
apetece. Sendo un pouco previ-
sores e tendo unha marxe de 24
horas é posíbel ter na mesa a pe-
za de peixe ou marisco desexada
a través de Lonxanet, unha em-
presa galega de distribución di-
recta de produtos do mar parti-
cipada por sete confrarías de
pescadores de baixura. 

Tal e como comenta a súa
responsábel de vendas, Sandra
Rei, Lonxanet “pesca por encar-
go” a petición do cliente, ao que
se lle fai entrega do pedido nun
prazo de 24 h dende que fai o en-
cargo garantindo, frescura, cali-
dade e procedencia cento por
cento das rías galegas de todos os
peixes e mariscos servidos. 

Unha peculiaridade desta
empresa solidaria é que o 50%
dos beneficios se adican a pro-
xectos de carácter social, econó-
mico e ambiental no sector pes-
queiro artesanal de Galiza e que
o 3% dos beneficios vai parar di-
rectamente aos pescadores. 

Na web www.lonxanet.com
pode verse o catálogo de espe-
cies que venden, o prezo por
quilo, así como unha ficha técni-
ca co peso, arte de pesca, zona de
captura, tempada, característi-
cas, valor nutricional de cada es-
pecie mariña posta á venda e in-
cluso unha receita para preparar
cada tipo de peixe ou marisco.

Os encargos fanse vía telefó-
nica a través do número 981 14
88 14. Os horarios de atención te-
lefónica son de luns a venres de
9h a 18h. As condicións de pago,
contrareembolso ou transferen-
cia bancaria, dependen de se o
cliente é un particular ou empre-
sa de restauración.�

E. Estévez
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cenciados en Educación Física,
nun equipamiento deportivo
do municipio.

Para rematar, cómpre subli-
ñar a afirmación do médico
González Peris que di: “en Cata-
luña conseguimos poñernos de
acordo médicos, enfermeiras e
licenciados en educación física
en como utilizar o exercicio físi-
co como tratamiento de patolo-
xías, cuxos resultados foron
plasmados na Guía para a pres-
cripción do exercicio físico e a
saúde, que é un compendio de
40 pautas médicas para o trata-
mento de patoloxías mediante
actividade física”. 

Este último formulamento
sería o máis adecuado e acorde
co que se espera de profesionais
encargados de velar pola saúde
da poboación.�

Xurxo G. Ledo
jgledo@mundo-r.com

VIÑOTECA.

Casal Novo

Casal Novo é unha adega que
naceu no 2000 en Rubiá, as súas
viñas atópanse nos lugares de
Valdegollufe, A Pontecela e Val-
deseara con solos calizos e xis-
tosos. O que caracteriza e cha-
ma a atención desta zona de
Valdeorras situada a 500 metros
de altura de media é a gran lu-
minosidade da que goza, grazas
a ese espazo que se abre ao saír
do Barco e chega ás portas do
Bierzo. Elaboran dous viños
monovarietais: un godello e un
mencía. Ambos os dous recen-
temente supervalorados e me-
ga puntuados pola guía do gurú
norteamericano Robert Parker.

Casal Novo 2007
Mencía. DO Valdeorras

Nariz sutil, delicado, coa inten-
sidade dunha conversa en voz
baixa. Un recodo impregnado
de aromas atemperados polo
frescor do manancial. Así, ao
circundalo descubrimos, coa

alizar actividades como depor-
tes ou terapias, integradas den-
tro do segundo nivel de conse-
llos. Como vemos, no 2006 xa
había iniciativas nas que se con-
templaba algo máis serio, realis-
ta e integrado con outras admi-
nistracións.

O 20 de marzo, o Departa-
mento de Saúde Catalán publi-
cou a posta en marcha do Plan
de Actividade Física, Deporte e
Saúde para loitar contra o se-
dentarismo. O programa, que
funciona dende o mes de fe-
breiro, implanta o consello e a
prescripción de actividade física
na atención primaria para pre-
vir a aparición das enfermida-
des. Durante todo o 2008 for-
máronse todos os profesionais
implicados no ámbito técnico
do despregamento do plan. Así
conseguiuse un equipo multi-
disciplinar con máis de 500 es-
pecialistas en saúde, AF e de-
porte, entre médicos de familia,
enfermeiras e licenciados en
Educación Física. Médicos e
enfermeiras son os encargados
de facer a prescripción dende os
centros de saúde, namentres
que os médicos deportivos in-
terveñen naqueles casos en que
é aconsellábel unha valoración
funcional previa. Os técnicos
deportivos interveñen na su-
pervisión do exercicio nos equi-
pamientos e no deseño dos
programas. As recomenda-
cións de AF inclúen tres conse-
llos diferenciados:

1. Consello xeral. Aconsélla-
se aumentar a AF saudábel en
base á oferta no municipio.

2. Consello e prescripción de
AF asesorada. Faise un consello
periódico con obxectivos pro-
gresivos baseados en rutas sau-
dábeis planificadas tecnica-
mente.

3. Consello de exercicio físico
supervisado. O profesional de
atención primaria deriva o do-
ente, previa valoración funcio-
nal realizada polo médico do
deporte, a un programa de
exercicio físico, dirixido por li-

estupidez de que en 15 minutos
se pode facer unha análise e va-
loración funcional dunha per-
soa, e ademais deseñar un pro-
grama de AF para o que un mé-
dico non ten capacitación, nin
formativa nin profesional. Ob-
vio é que unha persoa que non
fai ningunha AF se camiña regu-
larmente ou realiza un progra-
ma durante seis meses, pasa a
ser activa, onde está o descubri-
mento?, outra cousa: é un pro-
grama que require dunha su-
pervisión técnica para explicar
como se executan os exercicios?,
en que orde?, con que intensida-
de?, como se debe respirar?, que
pode suceder na execución dos
exercicios? Como reaccionar en
caso de problemas?, etc.

O referido estudo foi finan-
ciaciado co Fondo de Investiga-
cións Sanitarias do Instituto
Carlos III e a Fundación Vasca
de Innovación e Tecnoloxías
Sanitarias, contando coa rede
de Investigación en Actividades
Preventivas e Promoción da Sa-
úde en Atención Primaria.

Tamén en El País do 26 de
agosto do 2006 publicouse, na
edición de Andalucía, outro arti-
go co título: “Os médicos de
atención primaria prestarán
consellos sobre alimentación e
exercicio físico”. Neste sinalába-
se que: “os profesionais sanita-
rios faranlles regularmente exa-
mes ás persoas que atendan pa-
ra comprobar o seu peso, talle e
índice de masa corporal. Ade-
mais, pasarán cuestionarios pa-
ra valorar os seus hábitos de ali-
mentación e AF e, incluso, o seu
grao de motivación para cam-
biar estilos de vida. Se o doente
demostrase interese en adquirir
novos hábitos ou presentase
factores de risco (diabetes, hi-
pertensión, colesterol elevado,
etc), pasaría a un segundo grao
de consello dietético, polo que
recibiría material didáctico e
participaría en terapias grupais.
Ademais, a Consellaría de Saúde
prevía firmar convenios con
Concellos e asociacións para re-

tal recomendación é certa, aín-
da que en moitas ocasións o
maior mérito gastronómico do
local é o de ter simplemente un
amplo e seguro aparcamento.

En Galiza o movemento dia-
rio de comerciais, camioneiros,
repartidores, profesionais do
volante e mesmo turistas e visi-
tantes pola estradas é un factor
económico importante no eido
gastronómico. As necesidades
de alimentación e descanso
destas persoas están cubertas
por un respectábel número de
casas de comidas que deron en
especializarse no menú de a
diario ou “prato do día”.

Exemplos de ben facer des-
tes restaurantes hai moitos e
un deles sería o coñecido Me-
són Os Pacos na localidade co-
ruñesa de Bergondo. A súa
económica e familiar oferta de
menús de xornada convérteo
en parada obrigada na ruta da
vella e clásica Nacional VI.

Pratos de culler, sopas e cal-
dos, os entrantes fríos e os pei-
xes ao forno ou as carnes guisa-
das elaboradas de xeito tradi-
cional e servidas cun trato ex-
quisito, limpo e educado fan
deste lugar exemplo e modelo
de gastronomía co que facer
fronte á crise económica.�

Xosé Rey

forza tenue do adornado por es-
ta frescura, as froitas vermellas,
as flores, os matos verdes, as
ponlas caidas e o regaliz que
con suavidade van sucedéndo-
se dando paso, despois desta
longa conversa susurrada, a un-
ha sensación balsámica, lixeira-
mente mentolada, que anima a
outro arrodeo.

Cunha conversa neste tono
o seu paso só pode ser suave,
como aquel regato que refres-
caba os froitos, os matos e as flo-
res. Bébese con facilidade, deste
xeito o viño flúe da botella á co-
pa e desta ao padal coa reitera-
ción coa que bicamos a unha
moza, melosa e fresca, antes de
ver as estrelas.�

Antonio Portela

BENCOMER.

Parar na estrada

Mesón Os Pacos
Raxas 13, N-VI, Km 578. 

Bergondo

Telefono: 981 780 414

Prezo menú: 8 euros

Sempre hai quen afirma que
para comer ben durante unha
viaxe o mellor é parar nas casas
de comidas diante das cales
abundan os camións. Ás veces
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O ano de Ramón Piñeiro ou de

Cabanillas (aínda que neste caso

non se note moito), é tamén o de

Charles Darwin, de quen se cum-

plen 200 anos do seu nacemento

e 50 menos da publicación da súa

A Evolución das especies, un dos es-

teos fundamentais da ciencia e a

filosofía modernas.

A Universidade compostelá, coa

súa extensión do campus lucense,

están a desenvolver o Ano de

Darw in.  Darwin e a evolución é o

lema do ciclo de actividades co

que a USC se suma neste 2009 á

conmemoración do visionario

científico, incluíndo múltiples con-

ferencias, mesas redondas, ciclos

de cine e música e unha exposi-

ción na que se afondará na inci-

dencia do pensamento evolutivo

en Galiza.

As actividades, que deron co-

mezo no mes de febreiro, teñen a

súa manifestación nesta semana

coa segunda mesa redonda das

que se van celebrar. O Paraninfo

da Universidade acóllea este xo-

ves 23, ás 19:30, co debate Darwi-

nismo e sociedade, moderado

por Francisco Díaz Fierros e coa

intervención de Marilar Alei-

xandre, Virgilio García Trabazo

e Alfredo Iglesias.

O martes 28,  ás 19:00  no Salón

de Actos da Facultade de Filosofía

de Lugo, haberá unha videoconfe-

rencia co título A evolución da téc-

nica no cinema.

Ano Darwin, durante o ano 2009,

Universidade de Santiago, campus

de Santiago e Lugo.

Coordenado por Gonzalo Vilas

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.
¬EXPO.O traballo visíbel 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 docu-
mentación e as imaxes custodiadas
no Arquivo Municipal. Até o 26 de
abril, no Sala de exposicións do Pala-
cio Municipal.
¬EXPO.Meanwhile  2008, de
Antón Cabaleiro. Nesta expo-
sición realiza unha intervención en
todo o espazo da galería na que o
fío conductor é o seu novo traba-
llo: Meanwhile,  vídeo narrativo de
7 minutos. Até o 26 de abril, na Ga-
lería Sargadelos.
¬EXPO. A cidade na arte. A ex-
posición pretende reflectir as dife-
rentes miradas que os artistas pro-
xectaron sobre a cidade da Coruña
ao longo dos séculos. Até o 3 de
maio,  no  Museo de Belas Artes.
¬EXPO.Fotógrafos da Natu-
reza 2009. Caixanova presenta no
Aquarium Finisterrae, e por primeira
vez en España, esta exposición de
fotografías de natureza, unha das
máis consolidadas internacional-
mente. Até o 30 de xuño.

certo. Danza a cargo do grupo
Entremáns, este venres 24, ás
21:00. Terá continuidade dous días
despois co espectáculo O Parru-
liño feo, polo grupo Ballet Car-
men Roche, o domingo 26, ás
18:00, no Pazo da Cultura.

CEDEIRA
¬TEATRO. Bicharada.Nova produ-
ción do grupo Berrobambán, pen-
sada para o público infantil, e que
trata dos bichiños cos que tratamos
nunha viaxe ao campo. O domingo
26, ás 18:30, no Auditorio Municipal.

CEE
¬TEATRO. Maxia ó cadrado . Ma-
xia a cargo do  grupo Symbiosis Pro-
duccións, este sábado 25, ás 19:00,
no Salón de Actos do Concello.

A CORUÑA
¬ CINE. Forum Metropolitano.
Poden verse esta semana:  Na ci-
dade de Sylvia, deJosé Luis Guerin,
España, Francia, 2007 . No mesmo lo-
cal, Roma, deFederico Fellini, Fran-
cia, Italia, 1971.  Todas, do xoves 23 ao
sábado 25. Entradas a 3/2 euros, nos
Cines  Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 23
Nicolas Klotz. Tempos modernos
20.30 h. A cuestión humana (2007),
141 .́ VOSE. Presentación por Nicolas
Klotz e Elisabeth Perceval. Entrada
gratuíta.
Venres 24
Nicolas Klotz. Tempos modernos

19.30 h. Coloquio con Nicolas Klotz
e Elisabeth Perceval. Entrada gra-
tuíta. Prazas limitadas. 21.30 h. Jeu-
nesse d´Hamlet (Klotz/ Perceval,
2007); La Consolation (Klotz/ Per-
ceval, 2007); Les amants cinéma,
(Héléna Klotz, 2006) 86´. VOSG. Pre-
sentación a cargo dos seus autores.
Entrada gratuíta.
Sábado 25 
CGAI Júnior. 18.00 h. A viaxe de
Chihiro, Hayao Miyazaki, 2001. 120´.
Cast. Entrada gratuíta.
Robert Rossen e o seu tempo
20.30 h. Bonnie and Clyde, Arthur
Penn, 1967. 112 .́ VOSG.
Luns 27
Berlín-París-Hollywood
20.30 h. Allemagne Agnnée 90
Neuf Zero, Jean-Luc Godard, 1991.
VOSG.
Martes 28
Béla Tarr
20.30 h. Almanach of Fall (1984),
121 .́ VOSG.
Mércores 29
Robert Rossen e o seu tempo
20.30 h. O buscavidas (1961), 135´.
VOSE. 
No Centro Galego de artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.
¬ EXPO. Obras maestras do
Rijksmuseum. Caixanova trae
agora á Coruña esta magnífica expo-
sición do museo holandés, con obras
da escola de pintura da Haia, natura-
listas e precursoras de pintores coma
Van Gogh. Até o 29 de xuño, no Pazo
de Exposicións e Congresos (Palexco).
¬EXPO. Alberto Datas. Un pro-

AMES
¬TEATRO. O rei dos mares.Unha
obra dirixida ao público infantil, que
nos trae a compañía The Pinga Tea-
tro. O sábado 25, ás 17:00, na Casa
da Cultura do Milladoiro .
¬TEATRO.O día do pai.  Unha co-
media desenvolvida pola compa-
ñía galega  Malasombra. O venres
24, ás 21:00, na Casa da Cultura de
Bertamiráns .

O BARCO
¬MÚSICA. Stereotipos.Actuación
desta banda galega este venres 24,
ás 00:00, na Sala Baranda.
¬TEATRO. Bailadela da
morte ditosa. A obra de Vidal
Bolaño, reeditada por Teatro de
Ningures, representarase este
venres 24, ás 21:00, no Teatro Mu-
nicipal Lauro Olmo.

BOIRO
¬TEATRO. Zapatos. Teatro para os
máis pequenos dos pequenos, polo
grupo Caramuxo. O domingo 26,
ás 11:30, na Casa da Cultura Ramón
Martínez López.

BUEU
¬MÚSICA. Aguardiente Swing
Quartet. Cuarteto alacantino for-
mado en 2000 que rende tributo ao
jazz e ao swing dos anos trinta e co-
renta. O domingo 26, ás 21:30,   no
Pub Aturuxo. 

BURELA
¬TEATRO. Tristán Cara de
Can. Teatro para os cativos, a
cargo do grupo Elefante Ele-
gante Teatro. O  sábado 25, ás
18:00, na Casa da Cultura.

CANGAS
¬TEATRO. XIII Mostra de teatro
do ensino secundario do
Morrazo. Mostra itinerante que
comeza o venres 24, e que terá a súa
sede nesta edición no IES María So-
liño. (Información aparte).

CAMBRE
¬ACTOS. Abrilustrado.Con este
título abránguense unha serie de
actividades arredor de ilustrado-
res/as galegos. Hai unha exposición
na Biblioteca Municipal, e a partir do
venres 23, un taller de ilustración
coa participación de coñecidos ar-
tistas gráficos galegos.

O  CARBALLIÑO
¬TEATRO. A orixe dos ghazafel-
hos. Unha función de teatro para
os máis noviños, polo grupo Gha-
zafelhos, este venres 24, ás 18:00,
no Auditorio Municipal.

CARBALLO
¬TEATRO. Concerto descon-

En The Hustler (O buscavidas), Paul

Newman mantiña unha inesquecí-

bel partida co “Gordo de Minessota”.

O filme de Robert Rossen proxéc-

tase no CGAI coruñés.

Ano Darwin
na USC

¬ ARTE
Obras maestras 
do Rijksmuseum
A Coruña
Esta magnífica exposición, xa

inaugurada en Vigo en meses pre-

cedentes baixo o patrocinio de

Caixanova, viaxa agora á cidade

coruñesa, constituindo unha nova

oportunidade de coñecer unha

impactante colección de pintura

realista e naturalista, precedente

nalgúns casos de mestres coma

Van Gogh e cedida polo presti-

xioso Rijksmuseum.

A Escola da Haia foi denomi-

nada así polo crítico de arte Jacob

van Santen Kolff en 1875, reci-

bindo o nome da cidade no oeste

de Holanda na que vivían e traba-

llaban gran parte dos artistas. Está

integrada por creadores que, a

partir da década de 1860, recibi-

ron a inspiración das paisaxes e da

vida no campo de Holanda.

A mostra, formada por 58 óleos

e 16 acuarelas, organízase en sete

apartados: Tras os pasos da Escola

de Barbizón, A Haia, En busca do

rústico, O mar, A luz, Pintura en es-

tado puroe Acuarelas. 

Ademais de obras de Roelofs,

Mesdag ou Isräels, atopamos o

Paseo dacabalo pola mañá na

praia de Antón Mauve, referente

da escola pictórica e guía dos pri-

meiros pasos artísticos de Van

Gogh, ou No mes de xullo, de Ga-

briëls, referente de Piet Mon-

driaan. Tamén se poderá contem-

plar Nenos do mar, de Josef

Isräels, a obra máis vendida na

tenda da institución museística

holandesa.
Sala de Exposicións do Palexco, A

Coruña, até o  21 de xuño.

Fragmento do óleo Os Nenos do mar, de Isräels (1872)

Charles Darwin (1809-1882)
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¬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 infor-
malismo ao multicolor. Re-
trospectiva de obras mestras da Co-
lección Caixa Galicia, pertencentes a
épocas e movementos artísticos moi
distantes entre si. Até o 31 de maio,
naFundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA.XIV Ciclo de Jazz (Fun-
dación Barrié). O ciclo prosegue
cun Concerto homenaxe a Oscar Pe-
terson, que contará con tres recoñe-
cidos músicos -Monty Alexander, Oli-
ver Jones e Gerald Clayton) e dous
pianos simultaneamente sobre es-
cena, nun tributo ao famoso pianista
canadense falecido hai ano e medio.
O xoves 23, entrada de balde, no
Pazo da Ópera.
¬MÚSICA. Ballet Floclórico Na-
cional de Cuba. O Ballet, 43
anos despois da súa fundación, de-
senvolveu un estilo de arte folcló-
rico teatral de grande efectividade
escénica e estética, que reflicte as
variadas tradicións culturais cuba-
nas. O venres 24, ás 21:30, entradas
a 13 e 10 euros, no Coliseum.
¬MÚSICA.Dandy Fever. O grupo
baséase na espectacular voz da can-
tante e na potencia da sección de
ventos, apoiados nunha base rítmica
moi compenetrada. O venres 24, ás
23:00, noJazz Vides.
¬MÚSICA. Abril en Fado. Co
motivo do 25 de abril, o Colec-
tivo Urbano Lugrís presenta un
concerto de fados relacionados
con Portugal e A Revolución dos
Caraveis de 1974. O sábado 25, ás
22:30, entradas a 3 euros, no Fo-
rum Metropolitano.
¬MÚSICA. Nacho Vegas. Vegas,
artista do panorama musical espa-

ñol que soubo construír unha mú-
sica persoalísima e apartada das
masas, preséntanos agora o seu
novo e cuarto traballo “El Manifiesto
Desastre”. O sábado 24, ás 20:30, no
Teatro Colón.
¬MÚSICA. Arrás. Dentro do ciclo
Forumfolk, este grupo galego de
folc estará o luns 27, ás 21:00, entra-
das a 3 euros, no Forum Metropoli-
tano.
¬MÚSICA.Lucia Martinez Cuar-
teto. Actuación desta formación o
vindeiro mércores 29, ás22:30, no
Jazz Filloa.
¬TEATRO...tabú resOrte.. Danza
en estado puro, chea de sutilezas, es-
pertando a sensibilidade do público,
a cargo do coreógrafo e bailarín Ja-
vier Martín. O xoves 23, ás 20:30, no
Teatro Colón.
¬TEATRO. As Dunas. Unha
viaxe pola Mariña luguesa, da
man dunha tropa estrafalaria.
Músicos, danzantes e cantores,
concentrados nunha vella nave
industrial en desuso. Co texto de
Manuel Lourenzo e a dirección
de Quico Cadaval, nesta produ-
ción do CDG. O venres 24 e sá-
bado 25, ás 20:30, entradas de 13
a 6 euros, no Teatro Rosalía Castro.
¬TEATRO. A caixa pechada. Tea-
tro infantil, polo grupo Páprika Tea-
tro. O  sábado 25, ás 19:00, e do-
mingo 26, ás 12:00 e 19:00, no Tea-
tro del Andamio. 
¬TEATRO. O monstro do castelo.
Espectáculo para os máis novos, a
cargo do grupo Teatro del
Andamio. O domingo 26, ás 17:30,
no Forum Metropolitano.
¬TEATRO. Segredos da maxia.
Maxia que nos trae  Christyan Magic.
O domingo 26, ás 19:00, no Forum
Metropolitano.

A ESTRADA
¬TEATRO. Brokers.  Comedia do
grupo madrileño  Yllana.  Os prota-
gonistas de Brokers son 4 tiburóns
dos negocios na procura do éxito

nesta era consumista. O  venres 24,
ás 21:30, no Teatro Principal.
FERROL
¬ACTOS. Tertulia cidadá. Activi-
dade que se desenvolve permanen-
temente todos os mércores, ás
18:00, no Ateneo Ferrolán.
¬ CINE. Ciclo “Telefilmes”.
Ciclo adicado a exemplos deste
tipo de produción a cabalo entre
o cine e a Tv, e falados en galego.
Este martes 28, proxección de
Secuestrados en Xeorxia
(2001), de   Gustavo Balza, con
Chete Lera e Carlos Blanco. To-
dos os martes, ás 19:00, entrada
de balde, no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. Éufrates, un río de his-
torias. Traballo fotográfico de
Eloy Taboadano que se recollen as
tarefas de investigación dun equipo
de arqueólogos no val medio do Éu-
frates, coordinado pola Universi-
dade da Coruña e o Ministerio de
Cultura de Siria. Até o 31 de maio, na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Exposición colectiva.
Pintura dun colectivo de pinto-
res/as, que permanecerá exposto
até o 29 deste mes, no Ateneo Fe-
rrolán.
¬EXPO. A rebelión dos xéne-
ros. Exposición de pintura de
doce artistas de distintas proce-
dencias e épocas, que inclúe pai-
saxes, retratosa e flores como te-
mas dos cadros. Estará aberta
até o 3 de maio, no Centro To-
rrente Ballester.
¬EXPO. Rebelión de polígo-
nos. Pinturas de Víctor Mejuto.
Até o 30 de abril, na Galería Sargade-
los.
¬MÚSICA. Orquestra Sinfónica
de Galicia. O ciclo Grandes Or-
questras achéganos a actuación da
OSG, acompañada nesta ocasión da
guitarrista Kaori Muraji como ar-
tista invitada.O xoves 23, ás 20:30,
no Teatro Jofre.
¬TEATRO/DANZA. Cos pés na te-
rra (e só cos pés). Danza con-
temporánea a cargo do grupo D2,
este venres 24, ás 20:30, no Centro
Cultural Torrente Ballester.
¬TEATRO/DANZA. Tradicción. Es-
pectáculo de danza presentado
pola compañía Nova Galega de
Danza, este domingo 26, ás 19:00,
no Teatro Jofre.

FOZ
¬TEATRO. A orixe dos ghazafel-
hos. Unha función de teatro para
os máis pequechos, polo grupo
Ghazafelhos, este sábado 25, ás
18:00, no Auditorio Municipal. 

LARACHA
¬MÚSICA. Misquious.Actuación
o venres 24, ás 00:00, no Pub d´An-
tón Rock Café.

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

Nacho Vegas, cantante que
adoita actuar con Cristina Rosen-
vinge ou Bunbury, estará esta se-
mana en solitario na Coruña co
seu último disco Manifiesto de-
sastre.

Ballet Folklórico 
Nacional de Cuba
Fundado a principios de 1962
polo folklorista cubano Rogelio
Martínez Furé e o coreógrafo me-
xicano Rodolfo Reyes Cortés, o
Conxunto Folclórico Nacional de
Cuba propúxose desde os seus
inicios contribuír ao rescate e re-
vitalización das tradicións danza-
rias e musicais da illa caribeña, se-
leccionando aquelas de maior
valor artístico, dispostas de
acordo coas modernas esixen-
cias teatrais,  sen traizoar a súa
esencia popular.

Nestes máis de 40 anos de exis-
tencia foron sempre os embaixa-
dores da cubanidade nos máis
importantes escenarios e  ante os
públicos máis diversos de Eu-
ropa, África, Asia e América. 

Máis de oitenta xiras interna-
cionais acreditan o seu valor artís-
tico e profesional que, a día de
hoxe, desenvolveu un estilo de
arte folklórico teatral de gran
efectividade escénica e estética,
reflectindo as  tradicións culturais

de orixe europea (hispánicas,
francesas), como africana (yo-
ruba, congo, carabalí, arará, etc.)
ou doutras illas caribeñas.
O venres 24, ás  21:30, no Coli-
seum d’A Coruña, e no mes de
maio noutras cidades galegas.

Aguardiente Swing  
Quartet
Cuarteto alacantino formado en
2000 que rende tributo ao jazz e
ao swing dos anos trinta e co-
renta. Desde os seus comezos re-
aliza xiras por todo o país ac-
tuando en festivais de jazz (Lugo,
Córdoba, Madrid, Aranda...), au-
las de cultura e teatros (Oviedo,
Murcia, Albacete, León...), así
como nas mellores salas de jazz
(Barcelona, Bilbao, Valencia, Valla-
dolid, etc). Durante estes sete
anos de experiencia realizaron
máis de 500 concertos por toda a
Península até seren nomeados
como unha das mellores bandas
de swing do país.
Actúan esta semana en Bueu,
Lugo e Vigo

¬ MÚSICA

Mostra de Teatro do Ensino
Secundario do Morrazo

Estas xornadas transcorren du-

rante unha semana do mes de

abril, rematado xa o segundo tri-

mestre e lonxe aínda da terceira

avaliación, durante a cal cada cen-

tro participante e nun lugar único

mostra aos demais o resultado do

seu traballo en forma dunha mon-

taxe.

A Mostra quere ser, pois, un encon-

tro do teatro do ensino secundario

que sirva de pulo a esta actividade

nos centros de ensino e que po-

tencie o establecemento de verda-

deiros obradoiros de traballo afas-

tando a práctica dramática nos co-

lexios da tópica e case sempre

insulsa función de fin de curso.

As obras  a representar serán:  

A deshora, polo Obradoiro María

Soliño, IES María Soliño (Cangas).

A princesiña Socorro..., do Teatro

da Réplika, IES Rodeira (Cangas).

Os noivos da Torre Eiffel, do

Grupo de Teatro IES As Barxas (Mo-

aña).

As vodas de Fígaro, do Grupo de

TeatroColexio E. Pondal (Cangas).

A avoa Sol e as trece rosas, polo

Grupo de Teatro Filigrana, IES A Pa-

ralaia (Moaña).

Ghilipollas, somos ou estamos,

ghilipollas, do G. de T. Faise es-

curo, do IES Rodeira (Cangas).

A illa amarela, por Comediantes

anónimos.

O xoves 30 terá lugar a entrega de

premios e un traballo de aula con

coloquio final, nesta singular ini-

ciativa donde o teatro é vivido con

paixón, coa súa función de forma-

ción cultural e mesmo de canteira

de futuros homes e mulleres de te-

atro, profesional ou afeccionado.

Entre o venres 24 e o xoves 30 , no

IES María Soliño de Cangas.

Unha coreografía do Ballet Folklórico Nacional de Cuba.

¬ TEATRO
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O sábado 25, no mesmo local ás
02:00, con 1 euro de incremento na
consumición, actuación do grupo
Supersound. 
¬MÚSICA. Miguel Costas. Actua-
ción o sábado 25, ás 22:00, entradas
a 5 euros, na Sala Soho.
¬MÚSICA. Magritte. O grupo pop
ourensán actúa este domingo 26, ás
20.30, noTeatro Principal.
¬TEATRO. XIV MITEU .  A Mostra
Internacional de Teatro Universi-
tario remata a súa andaina con es-
tas obras:
Xoves  23, Aula Universitaria de Pon-
tevedra  con Os figurantes.
Venres 24, Aula de Teatro Universita-
ria de Huelva presenta La Sangre.
Sábado 25, a Aula de Teatro de Za-
ragoza presenta Las arrecogías
del Beaterío de Santa María
Egipciaca.
O domingo 26, Grupo de Teatro do
oprimido de Bissau  traerá a obra
Desejo de  Mae.
O luns 27, Terra Cultural de Brasil
presenta O encontro de cordéis.
Finalmente, o martes 28, o Grupo de
Teatro Maricastaña de Ourense tra-
erá a súa obra Hide (Oculto).
Todas ás 20:30,  agás a do domingo,
ás 19:00,  e martes, ás 23:00, no Tea-
tro Principal.
¬TEATRO. Giseliña. A ollada con-
temporánea de Cisco Aznar detí-
vose sobre o ballet Giselle ou as Willis
como base do proceso creativo da
nova produción do CCG. O vindeiro
mércores 29 e xoves 30, ás 20:30,  no
Teatro Principal.

PONTEVEDRA
¬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
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).

¬TEATRO. Marco Polo. Dentro
das actividades para escolares orga-
nizadas por Caixanova, esta obra a
cargo do grupo Teloncillo. O luns
27, no Auditorio Gustavo Freire.

MELIDE
¬MÚSICA. Doctor Harapos. Ac-
tuación para este venres 24, ás
01:00, no Pub Gatos.

MONFORTE DE LEMOS
¬MÚSICA.Fabulosos Cubatas
de Fockink Brothers. Apara-
toso nome para este dúo bregado
en formacións como Los Doré. O
sábado 25, ás 00:00, na sala El Otro
Caimán.
¬TEATRO. Náufragos .  Unha
obra sobre as relacións de parella
nunha illa paradisíaca logo dun

naufraxio. Polo grupo Teatro Gali-
leo. O domingo 26, ás 19:00, no Te-
atro Pastor Díaz.

MUROS
¬TEATRO.O día do pai.  Unha co-
media que nos trae  o grupo teatral
Malasombra. O sábado 25 e do-
mingo 26, ás 21:00, no Centro Cultu-
ral e Xuvenil.

NARÓN
¬TEATRO. Kvetch (Unha co-
media americana sobre a
ansiedade).  Nova produción
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. Cornelius. Acertada
mestura de estilos , con rock, funk e
soul interpretados con gusto por ex-
perimentados instrumentistas.O sá-
bado 25, ás 23.30, no  Clandestino.

ORDES
¬MÚSICA. A Tuna Rastafari.Ac-
tuación desta divertida banda do
Morrazo, este domingo 26, ás 21.00,
na sala Badulake.

OURENSE
¬ CINE. Camiños de Gloria.
Remata o ciclo Antibelicismos,
con un dos máis grandes filmes
antibélicos da historia, dirixido
por Stanley Kubrick (1958). Pro-
xéctase este martes 28, ás 20:00,
en V. dobrada, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Estudo sobre a natu-
reza.  Pinturas de Manolo Ruibal.
Até o 26 de abril, no Centro Cultural
da Deputación.
¬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.Pierre Bastien. O com-
positor, músico e fabricante de ins-
trumentos mecánicos francés vai es-
tar, dentro do Ciclo espazos Sono-
ros, este xoves 23, ás 20:30, entrada
de balde, no Museo Arqueolóxico
Provincial. No mesmo ciclo e escena-
rio, o domingo ás 12:00 estará Ni-
casio Gradaille.
¬MÚSICA. Vozes da rádio. Quin-
teto vocal formado en 1991 no
Porto. Música a cappella, repertorio
moi variado, con temas propios e in-
ternacionais. Este venres 24,  ás
21:30, entradas a 4 euros, no Café
Cultural Auriense. 

¬MÚSICA. Víctor Aneiros. O jaz-
zista ferrolán vai estar actuando
este  venres 24,  ás 00:00, no Club
Clavicémbalo. 
¬MÚSICA. Aguardiente Swing
Quartet. Cuarteto alacantino
formado en 2000 que rende tri-
buto ao jazz e ao swing dos anos
trinta e corenta. O sábado 25, ás
23:30,   na Sala Babel. 
¬MÚSICA. Festival de Música
Cidade de Lugo. XXXVII Se-
mana do Corpus. Esta cita habi-
tual coa música clásica comezará
este venres 24, cun concerto de The
Scholars Baroque Ensemble inter-
pretando a Haendel, no seu ano
conmemorativo. Será ás 20:30, na
Igrexa de San Pedro. 
O luns 27, ás 20:30, na Fundación
Caixa Galicia, a frauta será protago-
nista co músico de cámara Laurent
Blaiteau, que interpreta a Bach, Fu-
kushima, Karg-Elert e Marais.
E o mércores 29,  ás 20:30, no Círculo
das Artes, A opereta:Viena e París, coa
mezzosoprano Alexandra Rivas e
Kristin Okerlund no piano, con re-
pertorio de Léhar, Stolz, Kálmán, e
Offenbach.
¬TEATRO. Seis clases de baile
en seis semanas. Michael e Lily
fan unha parella imposíbel. Ela, cun
pasado extremadamente conserva-
dor e insatisfactorio e Michael, per-
soa difícil e convencida de que a
vida o amolou. Obra escrita por Ri-
chard Alfieri, e protagonizada por
Lola Herrera e Juanjo Artero, dirixi-
dos por Tamzin Townsend. Este xo-
ves 23, ás 20:30, no Auditorio Gus-
tavo Freire.

¬MÚSICA.Dandy Fever. O grupo
baséase na espectacular voz da can-
tante e na potencia da sección de
ventos. O sábado 25, ás 23:30, no
Pub Leblón.

LUGO
¬ CINE. Underground. O filme
de Emir Kusturika coa guerra do
seu país nos 90 como fondo, pon fin
ao ciclo Antimilitarismos. O martes
27, ás  20:00 en V.dobrada, no Centro
Sociocultural Caixa Galicia.
¬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 Galicia a través de creado-
res e obras ligados á arte galega
contemporánea. Até o 31 de maio,
no Museo provincial.
¬EXPO. Diecisiete Rosas. Pin-
turas 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
até 1975. Até o 7 de xuño, no Centro
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Vermellas, chamában-
lle “Rojas”. A exposición rende ho-
menaxe ás mulleres que sufriron re-
presalias en Galiza a raíz da Guerra Ci-
vil. Até o 5 de maio, na Facultade de
Veterinaria,Campus de Lugo.

ANOSATERRA
23-29 DE ABRIL DE 2009

Os portugueses de Vozes da Rádio visitan de novo os escenarios galegos.

A obra do Centro Dramático Gale-
go, Giseliña, estará esta semana
en Pontevedra, fará escala o luns
en Amán (Xordania), para rematar
con dúas funcións en Ourense.

Lugo fai unfestival de música clásica.
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ciclo Vai de Camiño, haberá unha
actuación dos artistas galegos O
Neno Elliot, Javier Molina ,  Víc-
tor Coyote e  Samuel Leví . Esta-
rán o domingo 26 , ás 20:30, no Te-
atro Principal.
¬TEATRO. Giseliña. A ollada con-
temporánea de Cisco Aznar detí-
vose sobre o ballet Giselle ou as Willis
como base do proceso creativo da
nova produción do CCG. O venres
24, ás 21:00,  no Pazo da Cultura.
¬TEATRO. Pinocho. Tarde de tea-
tro infantil cun espectáculo baseado
no conto de Carlo Collodi, por  Títe-
res Cachirulo, este venres 24, ás
18:30, na Biblioteca Pública Antonio
Odriozola.
¬TEATRO. Seis clases de baile
en seis semanas. Michael e Lily
fan unha parella imposíbel. Ela, cun

pasado extremadamente conserva-
dor e insatisfactorio e Michael, per-
soa difícil e convencida de que a vida
o amolou. Obra escrita por Richard
Alfieri, e protagonizada por Lola He-
rrera e Juanjo Artero, dirixidos por
Tamzin Townsend. O domingo 26,
ás 20:30, no Auditorio do Centro Social
Caixanova.

O PORRIÑO
¬MÚSICA. Vozes da rádio. Quin-
teto vocal formado en 1991 na ci-
dade do Porto. Música a cappella,
onde o humor e a boa disposición
son parte importante. Repertorio
moi variado, con temas propios e in-
ternacionais. Van estar este venres
24, ás 23:00, entradas de 6 a 3 euros,
no Bar  Liceum.
¬MÚSICA. Olalla Bouzas + Ma-
gin Blanco & Camilo Franco.
Actuación dentro do ciclo Vai de Ca-
miño, estarán este venres 24, ás
20:00, no Circulo Recreativo Cultural.

PORTOMARÍN
¬MÚSICA.Ledicia.  O grupo infantil
actuará,dentro do ciclo Vai de Ca-
miño, o domingo 25, ás 21:00, na
Casa da Cultura .

A RÚA
¬MÚSICA. Con Cierto Swing.Con-
certo deste grupo que interpreta
sons de onte e hoxe. Este venres 24,
ás 23.30, na sala Catro Camiños.

SANTIAGO
¬ ACTO. A Perspectiva desde a
porta. Presentación da novela de
Patricia A. Janeiro, a cargo do editor
Paco Macías e a propia autora, o mar-
tes 28, ás 20:30, na Libraría Pedreira. 
¬EXPO.Exposicións de pintura.
Reseña de varias exposicións abertas
na cidade:
A Greta , fotografías de Montse Rego,
na galería Goran Govorcin Contem-
porary, até o 1 de maio.
Rostros e labirintos, de Antón Pa-
tiño, na galería SCQ.
Casas vividas, de Josep Llinás,até
o 29 de abril na Fundación To-
rrente Ballester.
Doñana: o refuxio dos mitos, expo-
sición do artista cubano Jorge Cama-
cho, até o 28 de abril, na Fundación
Granell.
¬EXPO. Portas de luz. Unha
achega á arte e á cultura en
Galicia nos 70. A década dos 70
constituíu en toda Europa un mo-
mento convulso culturalmente, en
que novas formas de cultura popu-
lar se mesturaron con modalidades
de alta cultura. Na mostra contém-
plase a súa pegada en Galiza en to-
das as facetas culturais. Até o 3 de
maio, no CGAC.

GUIEIRO.51.

¬EXPO. Os gaiteiros. O pintor Xa-
bier Dopazo inaugura o espazo ex-
positivo, até o 25 de maio, dun recén
inaugurado novo local e espazo cul-
tural, 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. Xoven Banda de Mú-
sica de Pontevedra.O pianista
italiano é o encargado de poñer en
marcha o ciclo Con voz propia cun
concerto intimista onde mesturará
elementos da música clásica, o folk e
o jazz co seu son new age. O  xoves
23, ás 21:00, noTeatro Principal.
¬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. Este xoves 23, ás 21:00,
no Pazo da Cultura.
¬MÚSICA. Ellos.O dúo madrileño
composto por Guille Mostaza e
Santi Capote están este xoves 23, ás
23:00, na Sala Karma.
¬MÚSICA. Cornelius. Acertada
mestura de estilos , con rock, funk e
soul interpretados con gusto por
experimentados instrumentistas.
Actúan o venres 24, ás 23:30, na
Sala Karma. 
¬MÚSICA. Encontro de can-
tautores. Enmarcado na progra-
mación de inverno do Xacobeo, o

ANOSATERRA
23-29 DE ABRIL DE 2009

A obra Seis clases de baile en seis se-
manas conta coa interpretación da
veterana actriz Lola Herrera.

Remata en Ourense o XIV MITEU.

Quere saber máis?                                       anosaterra.com

Víctor Coyote é un dos cantantes presentes no Vai de Camiño de Pontevedra.
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¬EXPO. Unha ollada á obra de
Cervantes e Shakespeare. A
Biblioteca Fundación Caixa Galicia
inaugura unha exposición bibliográ-
fica para afondar no incríbel mundo
literario de dous clásicos fundamen-
tais da literatura mundial, comemo-
rando o 23 de abril, día da morte de
Cervantes.  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. 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 deabril, na
Biblioteca  Caixa Galicia.
¬EXPO. Galicia Pola Radio.
Mostra de obxectos, gravacións, tex-
tos, que comemoran os 75 anos da
radio no noso país. Na Fundación
Caixa Galicia.

¬EXPO. Xosé Caruncho. Olla-
das de silencio.Exposición de re-
tratos e paisaxes deste fotógrafo, re-
collendo a paisaxe humana do Cou-
rel. Até o 3 de maio, na Casa da Parra.
¬MÚSICA. Gritando en silencio
e Iratxo. Rock andaluz e madri-
leño, respectivamente, este xoves
23, ás 21:30, na Sala NASA.
¬MÚSICA. Jam Session de Ja-
vier Constenla. O jazzista ou-
rensán presenta a súa obra Impro-
vía, este xoves 23, ás 22:30, na Casa
das Crechas.
¬MÚSICA. Concerto dedicado a
Rudesindo Soutelo. O Centro
Galego de Arte Contemporánea
ofrece un concerto monográfico de-
dicado á figura do músico galego
Rudesindo Soutelo. O venres 24, ás
20:00, no CGAC.
¬MÚSICA. Russian Red. Esta
moza chamada Lourdes, que o ano
pasado acadou gran éxito co disco I
Love your Glasses, cantado en in-
glés, vai estar este sábado 25, ás
21:30, entradas a 20  e 15 euros, na
Sala Capitol.

¬MÚSICA. Projecto Miño.
Baldo Martínez Grand En-
semble.  O Festival Sons da Di-
versidadeofrece un espazo para os
creadores galegos contemporá-
neos. O contrabaixista ferrolán
Baldo Martínez actuará o domingo
26, ás 21:00, no Auditorio de Galicia.

¬MÚSICA. Loba Loo. Esta forma-
ción é un trío no que ao guitarrista
Héctor lorenzo e a vocalista Najla
Shami se  lles une o baixista Álvaro
Bieito. Estarán o martes 28, ás 22:00,
no Bar Ultramarinos.
¬MÚSICA. Carlos Pin Trío.
Formación galega de jazz que vai
estar o martes 28, ás 23:00, no Pub
Dado-Dadá.
¬MÚSICA. Seráns. Nova sesión
destas xuntanzas musicais, cos gru-
pos Fargallos, A Mámoa, Alvariza
e Os Republicanos. O mércores 29,
ás 21:30, na Sala NASA.
¬TEATRO/MAXIA. Compostela
Máxica 09. Unha semana que
comezou o pasado domingo, e
que leva a maxia ás rúas e a diver-
sos escenarios como o Teatro Prin-
cipal, Auditorio, varios hospitais e
centros sociais, ou o Pub Dado-
Dadá, da man de máis de 20 reco-
ñecidos magos galegos e interna-
cionais. Do xoves 23 ao sábado 25,
con gala final  este día, ás 20:30, no
Auditorio de Galicia.
¬TEATRO. Kvetch (Unha co-

media americana sobre a
ansiedade).  Nova producción
do Teatro do Morcego, sobre un
texto de Steven Berkoff, na conme-
moración dos 25 anos do grupo. Vai
estar o xoves 23l, ás 21:00, venres
24  e sábado 25, ás 20:30, e do-
mingo 26, ás 18:00, no Salón Teatro.
¬TEATRO. Concerto bífido. Es-
pectáculo do dúo cómico San&san.
Poderemos velo o sábado 25 e do-
mingo 26, ás 18:00, na Sala Santart.
¬TEATRO. A Pensión.Unha come-
dia que pon en escena a compañía
Redrum Teatro. O vindeiro mérco-
res 29, ás 21:00, no Teatro Principal.

VIGO
¬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
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A cantante Russian Red.

Obradoiro “Ser home por un día”
A concellaría de Igualdade do Concello de Vigo
abre o prazo de inscrición para o obradoiro de
carácter gratuíto: “Ser home por un día”
Presentación:
É un obradoiro só para mulleres que trata a
identidade e a construción do xénero como
práctica para-teatral. A masculinidade, como a
feminidade, son o resultado dunha constru-
ción socio-cultural.
Cada mañá, millóns de persoas en todo o
mundo caracterízanse para desenvolver o
papel que a sociedade lles ten asignado: un-
has vístense como homes, outras como mu-
lleres. E durante todo o día actúan como ta-
les, como lles aprenderon desde pequenas.
Pero como sabe perfectamente calquera ac-
triz e calquera actor, unha vez que coñeces a
mecánica da actuación, estás preparada
para afrontar con maior ou menor fortuna
calquera tipo de personaxe.
O que se propón é un cambio de papeis. Por un
día, polo menos, asumir o personaxe do outro,
e concienciarnos de que o xénero é algo cons-
truído e, polo tanto, modificable. Se os homes
ocupan a posición do dominio non é porque o
mande a natureza, e aprender a actuar como
un home, aprender a ser o dominante, é algo
ao alcance de calquera muller.
Cada participante quedará co que lle sexa útil
deste obradoiro, pero todas terminamos
cunha experiencia compartida (e a emoción)
de ter chegado máis aló do noso “eu” cotiá e ter
agrandado o noso repertorio de xénero.
Metodoloxía:
Dúas actrices (Patricia de Lorenzo e Natalia Ou-
teiro) e unha maquilladora traballarán con cada

unha das participantes para transformalas to-
talmente.  Aprenderase a ocupar o espazo, ca-
miñar, comer, falar, etc. como homes. Relacio-
narémonos entre nós como as nosas persona-
xes e desenvolveremos novas identidades. 
O obradoiro remata cunha visita a un lugar
público, onde se porá a proba as novas iden-
tidades.
Duración:
O obradoiro ten 6 horas de duración. As intere-
sadas poderán elixir entre facelo o martes, 5 de
maio de 16,00 a 22,00 horas ou dividido en
dous días:mércores 13exoves 14 de maiode
18,30 a 21,30 horas.
Inscricións: 
As inscricións realizaranse na concellería de
Igualdade.1ª planta Casa do Concello. Telé-
fono 986.810.284 en horario de 8 a 15 h. até
completar o número de prazas.  
www. igualdadevigo.org
Lugar: Casa das Mulleres. Prazas limitadas

Curso de Naturalismo
O Grupo Naturalista Habitat, coa colaboración
do concello da Coruña, organiza un curso de
naturalismo, con estas propostas ou temas:
Interpretación da paisaxe; Identificación de ras-
tros; Recoñecemento de especies; Localización
e descrición de Hábitats;Técnicas de observa-
ción de fauna.
As charlas serán:
O 8 maio: Mamíferos. O 22 maio: Anfibios e
Réptiles. E o 6 xuño: Aves.
As saídas ao campo serán nestas datas: 
10 de maio: Ancares. 
24 de maio: Monte Louro. 
7 xuño: Ría do Burgo.
O prezo é de 5 euros. O material e transporte

están incluídos. Prazas limitadas.
Inscrición: gnhabitat@yahoo.es ou no número
981135014.

Obradoiro musical
Complementario á exposición Rexistros Aber-
tos, Materias, contextos e narrativas na arte ga-
lega actual, o vindeiro sábado, 25 de abril, entre
as 11 e 13 horas, vaise desenvolver no Museo
Provincial de Lugo un Obradoiro de experi-
mentación musical a cargo de Arturo Va-
quero. Este obradoiro está dirixido a
rapaces/zas de 8 a 14 anos. Limitado a 15 parti-
cipantes, todas aquelas persoas que queiran

apuntarse no mesmo poden formalizar a inscri-
ción, gratuíta, no Departamento de Didáctica
do Museo Provincial de Lugo, ben persoal-
mente ou chamando ao número 982 24 21 12.

I Premio de Ensaio Xohana Torres 
A Concellaría de Benestar Social e Muller do
Concello de Santiago de Compostela convoca
o I Premio de Ensaio Xohana Torres 2009. O tra-
ballo consistirá na defensa dun punto de vista
persoal e subxectivo sobre un tema (humanís-
tico, científico, filosófico, social, cultural, etcé-
tera), sen ou con aparato documental.
Poderán concorrer todas as persoas de xeito in-
dividual ou colectivo, que presenten obras iné-
ditas e non premiadas con anterioridade.
O contido da obra será referido á Muller galega,
o seu mundo e vivencias.
As obras deberán presentarse en canta á es-
trutura, coa seguinte orde: Introdución, é a
que expresa o tema e o obxectivo do ensaio,
desenvolvement do tema, contén a exposi-
ción e a análise do mesmo, conclusións, o/a
autor/a expresan a súas ideas sobre o tema,
blibliografía: escribense as referencias das
fontes consultadas.
As obras deberán ser redactadas en lingua ga-
lega e escritas en formato DIN A4 por unha soa
cara, a dobre espazo e numeradas.
O premio estará dotado coa cantidade de 3000
euros para o único traballo premiado e será in-
divisibel.
O prazo de presentación dos traballos finaliza o
31 de decembro de 2009.
Máis información:
Concellaría de Benestar Social e Muller, Rúa
Isaac Díaz Pardo, 2-4º, 15705 Santiago de Com-
postela. Tfno: 981 54 24 65.

¬ CONVOCATORIAS

Compostela Máxica leva a maxia
ás rúas, centros sociais, escolas e
teatros de Santiago, durante esta
semana, nun gran despregue de
profesionais desta disciplina.

A vocalista de orixe palestino Naj-
la Shamri,galega e compostelán
dende nova, é unha privilexiada
voz que aborda desde standards
do jazz, da bossa nova ou do cine
coidadas composicións en gale-
go, na compañía do músico Héc-
tor Lorenzo. Están o vindeiro
martes en Santiago.
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¬MÚSICA. The Bronxson Pro-
ject. Actuación este sábado 25, ás
23:00, na sala Contrabajo.
¬TEATRO. Cíclido amarillo.
Este espectáculo do grupo Teatro
de Los Manantiales vai estar en
cartel o venres 24 e sábado 25, ás
22:00, e domingo 26, ás 21:00, no
Teatro Ensalle.
¬TEATRO. Seis clases de baile
en seis semanas. Michael e Lily
fan unha parella imposíbel. Ela, cun
pasado extremadamente conserva-
dor e insatisfactorio e Michael, per-
soa difícil e convencida de que a vida
o amolou. Obra escrita por Richard
Alfieri, e protagonizada por Lola
Herrera e Juanjo Artero, dirixidos
por Tamzin Townsend. O venres 24
e sábado 25, ás 20:30, no Teatro Sala
do Centro Cultural Caixanova.

VIVEIRO
¬TEATRO. Náufragos .  Unha obra
sobre as relacións de parella nunha
illa paradisíaca logo dun naufraxio.
Polo grupo Teatro Galileo. O sábado
25, ás 20:30, no Teatro Pastor Díaz.

tro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA.Guru Deva.  Concerto
para este  xoves 23, ás 21:30, entrada
a 3 euros, na Fábrica de Chocolate.  
O venres 24, ás 22:30, entradas a 3
euros, estará Samuel Leví.
E o sábado 25, ás 22:30, entradas
a 10 e 8 euros, teremos ao grupo

Alameda Dosoulna.
¬MÚSICA. Aguardiente Swing
Quartet.Cuarteto alacantino for-
mado en 2000 que rende tributo ao
jazz e ao swing dos anos trinta e co-
renta. Concerto para este xoves 23,
ás 22:30, en LaIguana Club. 
O venres 17, ás 00:00, estarán os
barceloneses  The Unfinished
Sympathy.
E o sábado 25, ás 00:00, entradas a 8
euros, tocará  Joe Crepúsculo.
¬MÚSICA. Niños Mutantes +
Monoral. Actuación este xoves,
ás 22.00, na sala Mondo. 
O venres 24, ás 22:00, o grupo
Ellos.
E o sábado 25, ás 21:30, están os
grupos  Slowlee + Premier
Class.
¬MÚSICA. Nacho Vegas. Vegas,
artista do panorama musical espa-
ñol que soubo construír unha mú-
sica persoalísima e apartada das
masas, preséntanos agora o seu
novo e cuarto traballo “El Mani-
fiesto Desastre”. O venres 23 ás
20:30, no Teatro Cine Salesianos.

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. Co-
lección Quim Corominas.
Mostra de todo tipo de xoguetes
antigos feitos con papel, até 1930.
Até o 14 de xuño , no Centro Socio-
cultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Scriptorium Verbum-
diense. Mostra do laborioso pro-
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 en-
torno, enfocando esta actividade
principalmente cara os sectores de
poboación 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
espazos público e privado. Até  o
5 de maio, na Fundación Pedro Ba-
rrié de la Maza.
¬EXPO. Marco, Museo de Arte
Contemporánea. Acolle as se-
guintes exposicións:
7+1 Project Room. Sete grandes
salas para presentar a proposta
dun artista diferente en cada
unha delas.
En calquera lugar, en ningún
lugar. A mostra analiza as rela-
cións entre artes visuais, cinema
e literatura.
Puntos de Encontro/Meeting
Points. O portugués Pedro Bara-
teiro inaugura esta serie que trae-
ráa 5 artistas neste ano 2009. 
¬MÚSICA.Orquesta Clásica de
Milán “I Pomeriggi Musi-
cali”. Baixo a batuta de Gian-
carlo de Lorenzo, director artístico
e director principal da Orquestra
do Teatro Olímpico de Vicenza, e co
solista Umberto Clerici no violon-
chelo. O xoves 23, ás 20:30, no  Cen-
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Anuncios de balde. 
Poden facelos chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com . 

Poden adxuntar unha foto.

Prégase avisar da desactualización dos anuncios. 
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Caixanova presenta o concerto da
Orquestra de Milán I Pomeriggi
Musicali, este xoves 23. Baixo a
batuta de Giancarlo de Lorenzo,
e coa presenza do solista
Umberto Clerici, quen toca un
violoncelo de Giovan Battista
Guadagnini (1769).

A obra Náufragosvisita Viveiro.

�  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, exte-
rior. Amoblado. Moi bo estado. San-
tiago de Compostela.
Tfno: 679 236 477 

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

� Asturias. Tapia de Casariego.
Alugo casa nova de campo con xar-
dín, asador, horta, cenador. Fins de
semana de venres a domingo por
110 euros para todos. Teléfono: 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).
Teléfono  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). Teléfono: 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 Te-
léfono  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. Teléfono
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 Electrica Fer-
nandes, de 24 trastes, dúas pastillas
Humbuckers, mastro palorosa, cor
azul "Oceanburst", en impecable es-
tado. Prezo: 525 €.
David , Tel: 610 63 38 82.

� 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 bó estado e económico. Tel: 986
290219, preguntade por Conchi.

�Ofrécese rapaza para coidar an-
ciáns e nenos. Experiencia e  título.
Mañás e fins de semana. Santiago e
comarca. Tel: 617 407 697.

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

� Véndese Mercedes BenzMB100
D; Ano 1995; Bo estado. Renovados

recentemente: dirección, embrague,
sistema eléctrico, rodas, freos, chapa
e accesorios en bo estado, con radio
cd novo. 3500 €.Tlf:  650485043

� 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 máis 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.

� Vendo casa de 90 m2, finca cer-
cada de 1000 m2, a tres quilómetros
de Betanzos. 130.000 euros. Telé-
fono 617 135836.

� 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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de clase e un acabado de road
movie existencial e poética ao
narrar as tribulacións dunha
adolescente bonaerense que
abandona a seguridade do seu
exclusivo barrio residencial
para emprender unha fuxida
cara a ningures na busca do pa-
raíso perdido que identifica
nunha traballadora doméstica
paraguaia. Segredos do pasado
e a lenda dun neno peixe que
guía os afogados no lago de
Ypoá condimentan a historia.

Delta
Dirixe: Kornél Mundruczó.
Intérpretes: Félix Lajkó,
Orsolya Tóth.
Drama. Hungría, 2008

O cine húngaro está a gozar
neste últimos anos dun inusi-
tado recoñecemento interna-
cional –evidentemente non nas
carteleiras comerciais– ás obras
de Bela Tarr, xa plenamente asi-
milado  no canon autoral euro-
peo, hai que engadir os escasos
traballos do seu, aínda bisoño,
discípulo Mundruczó. Despois
de chamar a atención ao pre-
sentar en Cannes unha curiosa
revisitación postmoderna en
clave musical da historia de Xo-
ana de Arco regresou ao Festival
de festivais na edición do 2008,
xa na sección oficial, para gañar
o prestixioso premio da crítica
internacional con este áspero
relato de escenarios e persona-
xes illados e agrestes. A obra está
ambientada nos illós do delta
do Danubio, a onde se retira
unha ambigua parella de ir-
máns –ela a Xoana de Arco do
seu anterior filme– na procura
do seu particular Walden. Polas
marxes das canaveiras, entre as
canles tupidas que separan os
illotes, ecoan as referencias ao
cinema de Werner Herzog e á
busca da trascendencia do
mestre Tarr. �
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EN CARTEL.

Ponyo no acantilado
Dirixe: Haiao Miazaki.
Animación. Xapón, 2008

Coa corrente principal da ani-
mación cabalgando desbocada
cara á enésima revolución 3D é
bo saber que sempre nos que-
darán os artesáns dos Estudios
Ghibli capaces, aínda, de lle sa-
car xogo á, disque periclitada,
animación clásica en dúas di-
mensións. A incursión de Goro
Miazaki no universo fantástico
de Ursula K. Leguin cos seus
Contos de Terramar deixounos
co sabor agridoce da excelencia
técnica da industria liderada
polo seu pai Haiao pero cun
filme fallido. Agora regresa o pa-
triarca cunha sinxela historia re-
motamente baseada no conto
da serea de Hans Christian An-
dersen, un filme esplendoroso
co que o director d'A Princesa
Mononokeengaiolou o público
do último Festival de Venecia e
a piques estivo de repetir a xesta
de Chihirona Berlinale do 2002.
A anterior fita de Miazaki pai, O
castelo ambulante, estaba las-

con algunhas das súas estrelas
nas coproducións europeas He-
avene O perfume. Faino cun th-
rillercosmopolita sobre intrigas
financeiras, cun intrépido
axente da Interpol –Clive
Owen–e unha afouta fiscal –Na-
omi Watts– saltando de país en
país tras a pista dos desapiada-
dos banqueiros. Non conta
nada novo pero o seu ritmo e
vistosidade farán que aguante
dignamente o tipo como cine
decididamente comercial sen
complexos. 

O neno peixe
Dirixe: Lucía Puenzo.
Intérpretes: Inés Efron, Mariela
Vitale.
Drama. Arxentina, 2009

Segunda película da filla de
Luis Puenzo –oscar en 1986
con A lista oficial e director xa
nos EE UU de obras con tra-
sunto literario como A peste ou
Gringo vello. Lucía reflexiona
de novo sobre  adolescencia e
identidade sexual após a boa
acollida internacional do seu
debut, XXY. Nesta ocasión
achega unha nova perspectiva

trado na calella sen saída da es-
piral visionaria iniciada polo ci-
neasta nos últimos anos. Con
Ponyo a poesía de Miazaki re-
cupera un tono máis contido,
un necesario lavado de cara que
nos deixa desexando máis Ghi-
bli, por favor.

Rudo e Cursi
Dirixe: Carlos Cuarón.
Intérpretes: Gael García Bernal,
Diego Luna.
Comedia. México, 2008 

Carlos Cuarón, irmán de Al-
fonso –Children of the Men–,
debuta para reencontrarse cos
coprotagonistas do filme que
lanzou os Cuarón (a Carlos
como guionista) á primeira
plana internacional E túa mamá
tamén. Diego Luna e Gael Gar-
cía Bernal interpretan dous ir-
máns, Luna é Beto  –o Rudo do
título– un mozo que aspira a ser
futbolista profesional e García
Bernal é Toto –o Cursi– carne de
canón da Operación Triunfo az-
teca que aspira a  astro da mú-
sica norteña. Por certo que os
fans da faceta musical de Bernal
teñen aquí un novo momento

Xosé Valiñas

para a memoria, nos antípodas
da súa relectura do After Hours
da Velvet Underground en
Science of Dreams de Michel
Gondry. Nesta ocasión Bernal
deixa de lado toda pretensión de
modernez e acomete, acordeón
en ristre, un videoclip digno do
mellor kitschaudiovisual latino
cantando en clave norteña
“Quiero que me quieras”. Outro
apuntamento, trátase da pri-
meira película que sae adiante
baixo o paraugas de Cha Cha
Cha Filmes, a produtora creada
polos tres reis do cine mexicano,
os Cuarón, Alejandro González
Iñárritu e Guillermo del Toro.

The International
Dirixe: Tom Tykwer.
Intérpretes: Clive Owen,
Naomi Watts.
Thriller. EE UU, 2009

Tempo lle levou ao xermano
Tykwer aceptar a sedución de
Hollywood. 11 anos despois de
se dar a coñecer coa interesante,
aínda que conxuntural Corre
Lola corre,debuta finalmente a
soldo da grande industria norte-
americana logo de coquetear

Intre de Ponyo no acantilado. Escena de The International.

Fotograma de Rudo e Cursi. O neno peixe. SEBASTIÁN PUENZO Fotograma de Delta.
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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.

Cunha organización máis cativa que a de anos anteriores, xa que non se retransmiti-
ron as partidas vía internet nin houbo repercusión mediática algunha do evento,
nin apenas recoñecemento aos vencedores, celebráronse do 4 ó 10 de abril os dis-
tintos campionatos galegos individuais de xadrez en Padrón e Mondariz. O mestre
internacional de Vigo Rafael Rodríguez proclamouse campión na categoría abso-
luta. Campiona feminina absoluta e Sub18 foi Carmen López. Nas outras modalida-
des, os campións sub 8 foron Jorge Segura e Mireya Represa, sub 10 Fernando Chao
e Andrea Dorado, sub 12 Julio Suárez e Ines Prado, sub 14 David Gómez e María
Alonso, sub 16 Daniel Vila e Aranzazu Sánchez, sub 18 Xavier Gómez, e campión na
categoría de veteranos foi Julio Salgado. 

Rodríguez Lopez,  Rafael 2312
Espiñeira Gonzalez, Diego 2267

Pontevedra op 21st (6) 15.08.2008. A33:
Apertura Ingesa, variante simétrica.

A excelente labor educativa que está a
levar o Club Xadrez Fontecarmoa na
zona de Vilagarcía fíxose notar entre os
mozos xadrecistas, e veuse premiada
polos tres campións galegos pertencen-
tes a este club, en concreto nas modali-
dades Sub 8, Sub 10 feminino e Sub 12.

1.Cf3 e6 2.c4 Cf6 3.g3 c5 4.Ag2 Cc6
5.0-0 Ae7 6.d4 cxd4 7.Cxd4 0-0 8.Cc3
a6 9.b3 Da5 10.Ab2 Td8 11.e3 [11.a3
Dc7 +=]11…Tb8 12.Te1 Cxd4 13.exd4
[13.Dxd4 b5=]13…d5 14.c5 b6 15.Ca4
bxc5 16.Cxc5 Axc5 17.dxc5+= Dxc5
[17…Ad7!?=] Diagrama 18.Axf6!+-
este troco de pezas menores posibilita a
penetración das pezas pesadas brancas
no flanco de rei negro 18…gxf6
19.Dg4+ Rh8 [19…Rf8 20.Df4 Ad7
21.Dxf6+-] 20.Df4 toca o peón de f6 e a

torre de b8 20…Ab7? mala, pero as ne-
gras xa non poderían evitar a derrota de
ningún xeito [20…Dd6 21.Dxf6+ Rg8
22.Dg5+ Rf8 23.Dh6+ Re8 24.Dxh7
Ab7+-] 21.Dxf6+ Rg8 22.Te5 Dc2
[22…Te8 23.Ae4!] 23.Tae1 Rf8 24.Txe6
Dg6 25.De7+ [25.De7+ Rg7 26.Txg6+
hxg6 27.f4+-] 1-0.

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

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Carente de importancia ou valor. Paus ou ferros cruzados

que moven un muiño de vento. 2- Quen se considera, en

maior ou menor medida, o centro do universo e o mira todo

en función desa postura. 3- Sodio.  Pano elaborado con la ou

outro tecido groso e absorbente para limpar ou fregar. Prefixo

latino co sentido de “desde”. 4- Partido político catalán. Ribo-

nucleico, abreviado. Río de Catalunya. 5- Parte dianteira dun

buque. Orixínase, ve a luz por primeira vez. 6- O contrario de

relixioso. Abreviatura de “abreviatura”. 7- Zona que rodea unha

igrexa. Tomo alimento. 8- Contracción. Elemento dun rabaño

bovino. Río galego. 9- Dous, para os romanos. Natural da vila

do “6 vertical”. Símbolo do Niobio. 10- Músico de certo instru-

mento de vento. 11- Lugar fértil e cun acuífero, en medio dun

deserto.  Púlpito elevado, de pedra ou de madeira, que hai nos

extremos do presbiterio dalgunhas igrexas.

Verticais:

1- Consentimento que se pide ou se concede para realizar

algunha cousa. 2- Peza ou apéndice dunha cousa pola que se

agarra. 3- Atadura. Pelella, pel dun animal. Símbolo do Osmio.

4- A liga profesional do baloncesto español. Nun lugar impre-

ciso, próximo a quen fala. Controvertida institución económica

mundial. 5-Un rei sobre o que escribiu Shakespeare.  Tecido de

estame, algodón ou seda que se emprega en tapizaría. 6- Así

lle chamaba Arsenio a Fran. Vila e concello anexo a Ferrol. 7-

Apelido dun dos presuntos impulsores ou autores dos atenta-

dos das torres xemelgas. En castelán é un cogomelo, mais en

galego unha arma que remata en punta nun extremo e que se

tira cun arco. 8- Abrev. de señora. Coñecida canle televisiva

americana. Así afirman os portugueses. 9- Clásico número,

breve en letra e longo en cifras. Tipo de cartas preferido de Ara-

mís Fuster, e outras/os.  Símbolo do Antimonio.10- Evento,

suceso que sobrevén de maneira inesperada e casual. 11- Des-

prazábanse polo ar, por riba dun lugar.

Campionatos galegos individuais 2009.

SOLUCIONS

Crucigrama

Horizontais:
1-Banal.Aspas.2-Egocéntrico.3-Na.Baeta.Ab.4-
ERC.RNA.Ter.5-Proa.O.Nace.6-Laico.Abrev.7-
Adro.F.Como.8-Coa.Res.Tea.9-II.Fenés.Nb.10-
Trompetista.11-Oasis.Ambón.
Verticais:
1-Beneplácito.2-Agarradoira.3-Nó.Coira.Os.4-
ACB.Acó.FMI.5-Lear.O.Reps.6-Neno.Fene.7-
Atta.A.Seta.8-Sra.NBC.Sim.9-Pi.Tarot.Sb.10-Aca-
ecemento.11-Sobrevoaban.

Autodefinido

Horizontais:

Ovovivíparo/Rise.Asolar/Na.Rigoroso/Áncora.C

D.S/Mean.Breixo/Estima.Lai/N.Acendalla/Talar.E

n.El/Ala.Andaina/Linaria.Von.

Verticais:

Ornamental/Vianés.Alí/Os.Catalán/Verónica.A/I.

Ir.Merar/Vagaban.Ni/Iso.R.Deda/Porcelana/.Alo-

dial.IV/Ras.Xileno/Oroso.Alán.

AUTODEFINIDO
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Alberte Rivero
A asociación Andreanaceu no
1998 en Pontevedra, para dig-
nificar a figura destes animais
tan denostados. Ante a falla de
apoio económico e loxístico no
concello de Barro, mudouse a
Allariz. Alí, con nove exempla-
res, realiza asnoterapia para
discapacitados físicos. Se-
gundo David Lema, a cercanía,
o aguante, o carácter relaxado
e, especialmente, a memoria
fano ideal para estas terapias,
xa moi desenvolvidas dende
hai anos en países coma Fran-
cia. A cabana de burros des-
cendeu á vixésima parte nos
últimos cincuenta anos
EEssttáánn  oo  bboorrddee  ddaa  eexxttiinncciióónn??
Algunha raza si, coma é o caso
da das Encartacións, situada
no entorno do Pais Basco. Aquí
en Allariz temos unha parella e
agora pariu unha femia, polo
que estamos encantados.
AA  aassnnootteerraappiiaa  sseerráá  uunnhhaa  ssaaííddaa
úúttiill  ppaarraa  ooss  bbuurrrrooss??
Éo, por qué como animal de
tración non ten futuro, non é
útil e ao non ser útil sempre e
máis complicada a conserva-
ción. A asnoterapia xa hai co-
renta anos que se fai en Francia
e os resultados son extraordi-
narios, realízanse de maneira
intensiva en lugares que se
chaman burrarios.
PPoorr  qquuéé  éé  mmeelllloorr  oo  bbuurrrroo  ppaarraa  aa
tteerraappiiaa  ccoonn  ddiissccaappaacciittaaddooss??

Federico Cocho

Cando a batalla final está per-
dida, suplicámoslle aos mé-

dicos que os nosos non sufran. A
medicina tamén adiantou moito
para estas situacións. Eu sinto un
moi fondo respeto polos/as pro-
fesionais dedicados a alixeirar a
dor derradeira. Non curan, mais
alivian o paciente e os seus.

Quizais por ese sentimento,
coido que nada orixinal, amo-
loume en grao supremo a cam-
paña, non sei se político-reli-
xioso ou sectario-miserable, que
no seu día lle montaron desde o
Goberno de Esperanza Aguirre a
dous especialistas do hospital
público de Leganés. Resu-
mindo, acusábanos de “ir máis
alá” das sedacións para aliviar o
sufrimento e pisar a fronteira da
eutanasia. Unha campaña gro-
seira e obscena que se coñeceu
como caso Leganése que aca-
bou sobreseída nos xulgados.

Os dous doutores difamados
acaban de conseguir que o con-
sejeroresponsable da persecu-
ción pase polo xulgado a render
contas. Ocorra o que ocorra en
diante, ninguén lles quitará de
enriba o padecemento persoal
e o dano profesional causado
por esas mesmas xentes que
tanto se alporizan cando un
xuíz ousado remexe no seu
fondo de armario.

Seica o  Goberno central des-
botou promover unha lei para a
morte digna. Di a nova ministra
de Sanidade que “non hai de-
manda social” e que, sen denun-
cias falsas, a lei vixente abonda
por segura e clara. Isto é, dereitos
civís a demanda, segundo esta-
bleza o mercado ou a ditadura
aritmética. Mentres agardamos
o seguinte “caso”, vou ver como
anda a taxa interanual consoli-
dada do sufrimento. �

SUFRIMENTO
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Xan Carballa

Semellaba que Obama ía
pasar sen máis a páxina
dos informes que de-

mostran que o goberno Bush,
practicou por sistema a tor-
tura e publicou manuais para
exercela. Non só enviando

presos a países ignotos, ta-
mén no seu propio inferno de
Guantánamo. Unha pública
crítica do pasado podía
abondar e aínda así os axen-

tes da CIA protestaban e o ex-
vicepresidente Richard Che-
ney gababa as virtudes do
tormento e acusaba ao seu
presidente de poñer en pe-
rigo a defensa do país. Un de-
fensor ou xustificador mí-
nimo da tortura de seres hu-

manos non pode ocupar nin-
gún cargo público. A apoloxía
da tortura deslexitima cal-
quera posición política ou
ideolóxica na mesma medida
e no mesmo nivel que o terro-
rismo. Obama seica pensa
rectificar.�
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Ao burro hai que aprenderlle,
non se adestra coma o cabalo
ou o can. É un animal máis cer-
cano, moito máis tranquilo con
maior capacidade de aguante,
realiza os movementos de ma-
neira máis relaxada e, especial-
mente, ten máis memoria, os
recorridos acábaos facendo de
maneira automática.
AA  tteerraappiiaa  eenn  qquuee  ccoonnssiissttee??
Os pacentes acuden ao centro
do Rexo dous días á semana.
Alí, apoiados por unha psicó-

loga, fan movementos de coor-
dinación arroupados e apoia-
dos polos animais, xestos de
interrelación e no fondo tan
importante de aprezo e coi-
dado dos burros. Os rapaces
están contentos e o Concello
de Allariz e os servizos sociais
ven que hai resultados, agora
non descartamos a idea de
ampliar o proxecto.
TTeerreemmooss  qquuee  mmuuddaarr  aa  iiddeeaa  ddee
qquuee  ssoonn  aanniimmaaiiss  ttoorrppeess??
A idea antropocéntrica do ser

humano fixo que os mirase-
mos de maneira despectiva,
que non os entendésemos. O
certo é que non son burros no
sentido despectivo da palabra,
está demostrado que a maior
parte do cerebro dos burros
está destinado a descifrar o
campo visual. Os humanos
queremos que actúen de ma-
neira instantánea, e eles o que
fan é procesar a realidade de
maneira máis relaxada, pero
de torpe non teñen nada.�

David Lema, asnoterapeuta
‘Os burros non son torpes, senón tranquilos’
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Impulsou un curso de construción de casas de palla, nistes días organiza un simposium de tracción animal
en Madrid, pero David Lema é por enriba de todo defensor dos burros, animais ao borde da extinción.
Ve na asnoterapia unha saída para evitar que se convirtan en animais de zoo. Práctica esta terapia
para discapacitados en Allariz, onde está radicada a asociación Andrea, que preside.

’’Cando a batalla está perdida,
suplicámoslle aos médicos

que os nosos
non sufran”
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