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Feixóo non baixará impostos
Pouco tardou en volverse atrás. Era unha
promesa da campaña (“200 millóns de euros
máis para as familias”), recordada hai só
quince días no seu discurso de investidura,
pero agora o líder do PP di que non baixará os
impostos até que mellore a economía.
A oposición fala de fraude, sobre todo para
os electores de rendas medias e baixas

Menos impostos: Reducir a contía
dos impostos autonómicos aos que
os cidadáns teñen que facer fronte
cada ano e defender a redución
de impostos estatais.

SARRIA, UN NOVO LIBRO DAS
COMARCAS DE GALIZA

CON ESTE NÚMERO Á VENDA

(Apartado 4 do Contrato
con Galicia, presentado por
Feixóo o pasado 11 de
febreiro no Hostal dos Reis
Católicos en Santiago)
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a vocación galeguista do partido
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Nada máis asumir a secretaría
xeral dos socialistas galegos,
Manuel Vázquez sitúa a defensa do galego nun lugar privilexiado dentro dos seus obxectivos inmediatos. O novo líder do
PSdeG aprema os militantes a
loitar pola lingua para reforzar
os sinais propios de identidade

dun partido que define como
“socialdemócrata e galeguista”.
Pídelles que esquezan a derrota
e comecen a traballar dende
abaixo na construción dunha
estrutura capaz de gobernar
Galiza en solitario. Promete
contar coas bases para todo e
aplicar sen excepcións a máxima de “unha persoa, un cargo”.

Máis do 90 por cento dos
delegados do Congreso Extraordinario do PSdeG, que se celebrou o 24 e o 25 de abril en
Pontevedra, apoiaron a Vázquez como substituto de Touriño á fronte do partido. A gran
maioría dos afiliados secunda
tamén a súa declaración de intencións pero poucos teñen a
certeza, a estas alturas, de que
os propósitos acaben por se
converter en realidade.

RECUPERAR A CONFIANZA. ‘Xosé’,
socialista veterano con experiencia na administración municipal, que prefire non dar o
seu nome verdadeiro, é un de-

ses militantes incrédulos. Lamenta que a antiga dirección
nunca visitara a súa agrupación
local e dubida que Touriño e Ricardo Varela coñezan persoalmente máis de dúas sedes en
toda Galiza. Reclama tempo para recuperarse do fracaso nas
urnas pero, sobre todo, para poder volver confiar nunha Executiva que lle deu as costas durante anos. “Cando chegaron á
Xunta botaron man dun 80 por
cento de independentes e non
querían recibir os edís do seu
propio partido. Neste sentido,
Pachi foi unha excepción”, recoñece. Por iso agora quere darlle unha oportunidade o ex >>>
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PEPE CARREIRO

O PARTIDO
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Vázquezaprema
os militantes a loitar pola
lingua para reforzar os sinais
propios de identidade”

’’

Amilitanciapidetempo para
volver confiar
nunha Executiva que lle deu
as costas durante anos”

’’

Onovolíderdeixoufóra
da dirección o sector crítico
vinculado co manifesto
‘Sumando Ideas’”

’’

Adesaparicióndas
executivas comarcais
augura unha dura batalla
polo control das baronías

>>> conselleiro de Medio Ambiente, un home que considera
próximo e “cun gran poder de
convencemento”.
Alcalde do Carballiño durante unha década (1995-2005),
Manuel Vázquez non perdeu
ese perfil de home accesíbel,
afastado da liña académica representada polo contorno do
seu antecesor. Médico de profesión e funcionario en excedencia, sempre se distinguiu por traballar a pé de rúa. Nestes momentos, ese é o seu principal
aval fronte unhas bases que recean de case todo, pero en especial, das présas coas que se está a
afrontar esta nova etapa.

PROCESO ACELERADO. “Non houbo
debate previo e, como Touriño
dimitiu, nin sequera puidemos
pedirlle explicacións. Aquí a derrota foi unha sorpresa, pero en
Madrid, na xornada de reflexión, xa tiñan preparado o Plan
B para evitar un baleiro de po-

A.G.N.

Nova executiva do PSdeG-PSOE
Secretario xeral: Manuel Vázquez(O Carballiño, 1955); Organización: Pablo García (Silleda,
1972); Coordinación, Acción Electoral e Política Municipal: Mar
Barcón(Ortigueira, 1963); Infraestruturas: Carlos López Font(Madrid, 1957); Políticas Sociosanitarias, Benestar e Xustiza: Beatriz
Sestayo(Ferrol, 1969); Relacións
Institucionais: Ricardo Varela
(Lugo, 1955); Igualdade, Emigración e Movementos Sociais: Laura Seara(Allariz, 1975); Economía:
Agustín Fernández (; Estudos e
programas: Marta Álvarez-Santullano; Medio Ambiente e Mariño: Carme Gallego (Vilaboa,
1966); Sanidade: Miguel Ángel

der”. Na súa reflexión, os afiliados máis escépticos tampouco
pasan por alto a “pouca xenerosidade” do novo líder co seu
único rival, Gonzalo Caballero,
que non puido presentar candidatura por falla de avais. Recrimínanlle que non cedera compromisarios para “democratizar” o proceso e deixara fóra da
dirección o sector vinculado co
manifesto ‘Sumando Ideas’.
Pola contra, Manuel Vázquez decidiu botar man da canteira rural para conformar a nova Executiva. Pablo García, até
agora secretario de organización do sindicato Unións Agrarias, convértese no número

editorial

Fernández; Educación: Guillerme Meijón (Pontevedra, 1958);
Medio Rural: Vilma Cabodevila;
Cultura: Silvia Longueira(1961);
Industria e Enerxías Renovábeis:
Valentín Fernández; Novas Tecnoloxías: Antonio Sánchez; Formación: Miguel Fidalgo.
Secretarios executivos: Dulcinea
Aguin (Sanxenxo), Celia Alonso
(concelleira en Pontevedra), Xoán
Xosé Ares (Tenente Alcalde de Boiro), Miguel Bautista (Alcalde de Petin), Isabel Castro (concelleira en
Redondela), Mª Dolores Cubillo
(Ourense), Xosé M. Domínguez
Freitas (Alcalde da Guarda), Xosé A.
Dono (Alcalde da Estrada), Ignacio

dous do partido, un descoñecido que o mandatario ourensán
erixe como símbolo da súa
“aposta polas bases”. Acompáñano nesta aventura alcaldes de
pequenas localidades como A
Estrada, As Pontes, Petín, Culleredo ou A Guarda. Prescinde
dos grandes rexedores e dos dirixentes máis relacionados co
touriñismo, pero conserva na
cúpula dous ex conselleiros cos
que mantén boas relacións:
Carme Gallego e Ricardo Varela,
un dos principais responsábeis
da última campaña.

ASUNTOS PENDENTES. Agora os críticos permanecen á expectativa

Filgueiras (Secretario Xeral do PSdeG en Pontedeume), Xulia López
(Vigo), María Loureiro (concelleira
en Viveiro), Sonia Méndez (concelleira en Lugo), Xosé Antonio Prado
(A Coruña interior), Xosé L. Raposo
(Alcalde de Pedrafita), María Rivas
(Executiva Local da Coruña), Xulio
Sacristán (Alcalde de Culleredo),
Marisol Soneira (deputada autonómica), Xosé R. Val (ex-delegado
provincial de pesca en Foz), Mª Xosé Vilas (concelleira en Cangas).
Secretarios provinciais: Moisés
Rey (A Coruña), Luís Ánxo Lago
(lugo), Eladio Fernández Vázquez
(Ourense) e Modesto Pose (Pontevedra).G

coa vista posta na conferencia
do outono onde os socialistas
galegos debaterán a renovación
das propostas políticas. Máis
tarde, centraranse nos congresos provinciais que se van celebrar por primeira vez na comunidade. A desaparición das estruturas comarcais augura unha dura batalla polo control das
catro baronías. Pero iso será a finais de ano. Até entón, agardan
que o líder do PSdeG vaia desvelando os pormenores dese
proxecto “socialdemócrata e
galeguista” co que, segundo
proclamou no conclave extraordinario, aspira a “gobernar
Galiza en maioría”.G

s tres princiapais forzas
políticas celebran congreso estes días, pero “o partido” por excelencia non é
outro que o PP. Por número
de militantes multiplica a todos os demais. Non é preciso coñecer os listados, abonda con saber que alí onde hai
varios cidadáns sempre está
presente alguén do PP repetindo o discurso do seu líder
cunha exactitude digna do
mellor consignismo leninista. O instrumento de transmisión? Moitos, a televisión,
a COPE e, un moi importante, a tradición.
O BNG, pola súa parte,
non pode ser valorado xa como forza minoritaria. Ten
presenza pública, máis que
outras respectadas organizacións europeas, sexan os partidos liberais inglés ou alemán, os verdes ou moitos outros. Mais, para facerse valer,
conta só coas súas propias
forzas: o coñecemento persoal, o boca a boca, por iso é
tan importante a actitude
que observen os seus militantes: se é cordial ou é de cocón. O BNG non ten o amparo de Iberdrola nin o de Prisa.
As súas finanzas deben ser
soberanas, non lle veñen os
cartos de Madrid, do comité
federal.
Por outra parte, o papel
interno dos militantes nacionalistas é, con diferencia, o
máis notábel dos tres partidos. O PP ten un sentido moi
xerárquico, é fortemente presidencialista. Ao PSOE a militancia moléstalle. Socialistas
con carné ou con ganas del
hai bastantes, por tradición
histórica e porque é a alternativa aos conservadores que se
pode visualizar na televisión,
pero a estrutura do partido
prefire camiñar soa, co seu
poder institucional, sen debates que estorben. Por outra
parte, a súa estrutura por baronías (unha especie de caciques internos) proporciónalle certa axilidade, pero tamén dá lugar a negociacións
viciadas. Touriño foi desta liña senpartido. Vázquez, en
cambio, anuncia agora un
fortalecemento das bases.
Será un xiro importante.G
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María Obelleiro

ASEMANA
ENSINO

cións ao Parlamento Europeo
no 1994. O Executivo non nace libre de polémica. Ante as
denuncias que apuntan a un
incumprimento da Lei de
Igualdade, Feixóo decidiu excluírse do Consello da Xunta,
“o presidente é unha institución diferente do Goberno”.
Só deste xeito saen as contas,
catro mulleres entre dez conselleiros. O PP xa non apoiara
a lei que estabelece o mínimo
do 40 por cento de mulleres
na Xunta impulsada polo bipartito.G

NOVO GOBERNO

UNHA “FICHAXE” DE RUEDA,
EX CANDIDATO DA FALANXE
Ao longo da semana, Alberte
Núñez Feixóo deu a coñecer
parte do seu Goberno. Entre
as novas incorporacións destaca a de José Norberto Uzal
Tresandi, o director xeral de
Administración Local da Consellaría de Presidencia, departamento de Alfonso Rueda. O
novo cargo concorreu nunha
candidatura da Falanxe Española Independente ás elec-

APOIO DA XUNTA
Á SEGREGACIÓN POR SEXOS
O conselleiro de Educación, Xesús Vázquez Abad, avanzou que
o seu departamento intentará
adoptar unha solución definitiva respecto á orde que anulou
os concertos a cinco centros
que separaban o alumnado por
sexo. O titular de Educación
asegurou que a revisión que se
efectuará “axustarase ao que diga a lei”. Os cinco colexios, que
acolleron con “sorpresa” a noticia, foran informados de que
non se lles ía renovar as axudas
mediante unha carta o pasado
17 de abril.G

PETICIÓN DO BNG

PP E PSdeG NON APOIAN
INVESTIGAR A HERNÁNDEZ

ACUICULTURA

PESCANOVA VE FACTÍBEL
A PLANTA DE TOURIÑÁN
Coa chegada do novo Goberno,
o presidente de Pescanova, Manuel Fernández Sousa, considera que “se podería considerar” a planta de acuicultura en
Touriñán “nun horizonte temporal razoábel”. Co gallo da celebración da Xunta Xeral de Accionistas da empresa, Fernández Sousa lembrou que non
compartía a postura do bipartito sobre os espazos da Rede Natura. “Seguimos sen entender a
denegación dos permisos” e sinalou que discrepa da formulación de que “en todo o litoral galego non se poida facer”, por-

A FEG DENUNCIA
A DESTRUCIÓN DO LITORAL

JESSICA BARCALA / AGN

O Grupo Parlamentar do BNG
reclamou unha comisión de
investigación na Cámara para
determinar se o conselleiro de
Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas, Agustín Hernández, respectou a Lei de Incompatibilidades ao incorporarse a unha empresa privada á
que lle adxudicou obras como
director xeral na Xunta de Manuel Fraga. O PSdeG advertiu
que a proposta dos nacionalistas “non é acorde” ao regulamento do Parlamento. O portavoz socialista no Hórreo, Xaquín Fernández Leiceaga,
apostou por esperar á resolución do expediente aberto polo
último Consello da Xunta do
bipartito. Pola súa banda, a
presidenta do Parlamento, Pilar Rojo, avogou por regular a
creación de comisións de investigación para evitar que a
súa constitución quede “ao arbitrio dun grupo político”.G

EN SANXENXO

Agustín Hernández.

que sería “perder oportunidades”. En canto ao novo Goberno, o presidente da multinacional asegurou que “o normal é
que siga as pautas da Unión Europea como outros países” e
manifestación a súa confianza
en que “vai facelo ben”.G

Nun acto simbólico celebrado o
pasado domingo, Día da Terra,
a Federación Ecoloxista Galega
(FEG) escenificou a destrución
da costa derivada da desfeita urbanística. Cunha rede na que se
podía ler “Non tapemos a costa.
Protección do litoral xa”, o colectivo denunciou en Silgar
(Sanxenxo), “un dos exemplos
máis claros de insustentabilidade e depredación”, as consecuencias da construción masiva. Integrada por 17 grupos, a
FEG explicou que o urbanismo
“nunca sufriu unha desorde tan
indiscriminada como nas últimas décadas”. Os ecoloxistas reclamaron “unha xestión integral
do litoral” e suxeriron a posibilidade de penalizacións fiscais
para as segundas vivendas.G

A conselleira de Traballo, Beatriz Mato, na apertura dun curso da USC, cando
declarou que cómpre EREs máis rápidos.
XOÁN CRESPO

DEMANDA DA PATRONAL

A XUNTA QUERE E.R.E.S
MÁIS RÁPIDOS
A nova conselleira de Traballo e
Benestar, Beatriz Mato, deulle o
seu apoio –de xeito parcial– a unha das reivindicacións da patronal galega, a fin da supervisión
pública dos despedimentos nos
Expedientes de Regulación de
Emprego (ERE). Até o de agora, a
Administración avaliaba se os
EREs que presentan os empresarios están xustificados real-

mente. A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) xa demandou a supresión deste control. Mato, que descartou a súa
eliminación, avogou por restar
burocracia para lograr uns EREs
máis rápidos. A nova titular de
Traballo evitou pronunciarse sobre outra das demandas dos
empresarios, o abaratamento
dos despedimentos. A conselleira remitiuse ao plan de choque
do novo Goberno contra a crise e
a unha próxima xuntanza cos
sindicatos.G

Protesta da FEG diante da praia de Silgar (Sanxenxo) o domingo 26 de abril.

LINGUA

A UE COMPROMÉTESE
CO GALEGO
Na súa visita ao Parlamento
europeo, Leonard Orban, comisario de Multilingüismo,
asegurou que “estamos facendo todo o posíbel para defender e para promocionar todos
os idiomas da Unión Europea,
non só os oficiais (neste ámbito), senón outros como o galego”. Por outra banda, o secretario de Estado para a UE, Diego López Garrido, asinou o pasado luns un acordo co Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TUE) para permitir o uso
do galego, do éuscaro e do catalán na institución. O acordo
permitiralles aos cidadáns dirixirse ao Tribunal de Xustiza en
calquera das linguas oficiais no
Estado e recibir a resposta no
mesmo idioma.G

Os grupos parlamentarios recibiron o comisario europeo de Multilingüismo, Leonard Orban.

PEPE FERRÍN / AGN
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Presa en gobernar,
lentitude nos nomeamentos

’’

CRISE DE TODOS
Ceferino Díaz

A

Se para os primeiros niveis Feixóo
foi rápido, a lentitude preside
o segundo nivel gobernamental
X.C.

A simplificación do esquema
gobernamental está sendo presentada como unha decisión de
aforro no gasto público. Os antecedentes obrigan a ser cautos
sobre o resultado final. A estrutura que quere levantar o novo
presidente da Xunta fai chocar o
desexo de ter as mans libres, coa
necesidade tanto de soster un
grupo parlamentario ao que van
chegando novos deputados que
non pensaban acadar escano,
como a necesidade de conformar un partido que comeza a
dixerir con lentitude a nova política que sobrepón Núñez Feixóo sobre as clásicas baronías.
O método incluíu o nomeamento de delegados únicos da
Xunta, aínda a costa de ter que
nomear subdelegados para
conducir a burocracia do poder
autonómico. Abriu ademais un
novo flanco que haberá que ver
como funciona: Vigo é, de facto
no esquema gobernamental,
unha quinta provincia. Agora
ben, quen son os elixidos para
pilotar estes organismos de
gran poder? Pregarán os presidentes provinciais?

LUGO, OURENSE E VIGO . Tres semellan ser os grandes obstáculos á

hora de elixir. En Lugo Raquel
Arias parece ter todas as papeletas. Como cabeza de lista na circunscrición, a pesar das reticencias do presidente provincial, a xornalista de Sober é a
grande aposta de Núñez Feixóo
para someter o antigo feudo de
Cacharro, confiado en que a
batalla das municipais lle permita recuperar a Deputación.
En Ourense as espadas con
Baltar parecen baixas, logo do
episodio de Luís Carrera e a escolla para a Mesa do Parlamento de Xosé Manuel Baltar. O seu
pai foi o primeiro en anunciar
que el tiña o seu propio candidato para a Delegación da Xunta, Rosendo Fernández, Núñez
Feixóo dixo que tomaba nota
pero que el decidía.
En Vigo, unha vez resolta a
complicada situación de Corina
Porro, por fin xa na estación intermedia da presidencia do Porto, o PP vigués parecía apostar
por Lucía Molares mentres que a
decisión do presidente parece
apuntar a Xoaquín Macías, veterano funcionario, con cargos de
responsabilidade en anteriores
gobenos da Xunta. Neste caso a
discrepancia non semella acadar nin de lonxe a intensidade
dos casos de Ourense e Lugo.G

A.G.N.

O desaparecido vicepresidente Xosé Manuel Barreiro. O presidente
provincial de Lugo e vicepresidente dos populares galegos é o grande desaparecido da política galega. Non se deixou ver nas tomas de
posesión, xa ten escusado a asistencia a algúns actos co novo presidente, e os desaires comezan a tomar tintes políticos. A súa posición
semella a de pasar a segundo plano, pero hai que lembrar que foi a
persoa que competía con Feixóo pola presidencia do PP de Galicia.
De nada lle valeu a súa adicación á campaña de man de Mariano
Raxoi, nin o magnífico resultado electoral. No próximo congreso verase cal é o papel que lle teñen preparado e cal quere asumir.G

Os primeiros 40 altos cargos
Alberte Núñez Feixóo sitúa a Xosé
Manuel Álvarez-Campana en Portos,
a Susana López Abella en Familia e
recupera os ex deputados Roberto
Castro e Anxo Bernardo Tahoces para asumir as direccións xerais de Industria e Relacións Institucionais, respectivamente.
O Consello da Xunta designou o
día 23 tres cuartas partes dos altos
cargos do Goberno galego e, aínda
que o perfil maioritario é técnico, varios políticos con carné figuran no novo organigrama, o que obriga a cambiar varios deputados no Parlamento. Foron 40 dos 66 altos cargos da
Xunta, unha "nova xeración" á que o
presidente galego dixo non pedir
"afiliación política", senón "compromiso" cos intereses xerais de Galicia.
As dez consellarías incorporan xa
os seus 'número dous', todos con responsabilidades previas en cargos de

>>>

segunda e terceira fila no Goberno
Fraga ou no Goberno Aznar, salvo
nos casos de Traballo, Mar e Economía e Industria. O conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, elixe como
secretaria xeral a Beatriz Cuíña, que
ocupou un cargo de responsabilidade no Instituto Galego de Vivenda e
Solo e que actualmente era vicexerente da Universidade de Vigo no
Campus de Ourense.
Ademais, o 'número dous' dos
populares galegos inclúe no seu
equipo o até agora director da Fegamp, Norberto Uzal, que asume a
Dirección Xeral de Administración
Local, e o ex deputado autonómico
Roberto Castro en Relacións Institucionais e Parlamentarias. Santiago
Villanueva dirixirá Emerxencias e Interior, unha área similar á que xa
ocupou no último Goberno de Fraga; ao igual que Xesús Gamallo, que

’’

Feixóofaladunhanova
xeración á que non lle pide
afiliación política
senón compromiso”

volve a Relacións Exteriores e coa
UE. O lucense Pablo Figueroa dirixirá
a Escola Galega de Administración
Pública (EGAP).
Pola súa banda, a 'número dous'
da Consellaría de Facenda será Rosa
María Pedrosa, funcionaria da Xunta e antes secretaria xeral do Igape.
Ao departamento de Marta Fernández tamén se incorporan Helena
Muñoz como Interventora Xeral da

comunidade autónoma; Miguel
Corgos na Dirección Xeral de Orzamentos; Carlos Henrique Rodríguez
en Tributos; e Xosé María Barreiro
en Función Pública.
Mentres, o conselleiro de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, só sumou
dous dos seis altos cargos que conformarán o seu equipo e en ambos
os dous casos trátase de persoas
con experiencia na Administración
autonómica. O seu secretario xeral
será Xosé Antonio Fernández, secretario xeral da Consellaría de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda dende 1993 a 2005; mentres que a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental recae
en Xusto de Benito, ex secretario
xeral de Medio Ambiente ou ex
presidente de Augas de Galicia, entre outros cargos.G

crise do leite é noticia. Non
hai garantía de recollida
–por vez primeira na historia recente– e os prezos non cobren os
custos de produción.
O problema vén dun exceso
de produción na UE estimulado
polas alzas no mercado mundial
de hai un ano.
Nada que obxectar á entrada
do leite (é legal) mais si a que se
faga a prezos máis baixos que os
que se pagaron aos produtores
franceses (non é legal). O certo é
que nun país no que presumiamos de condición naturais idóneas para a gandaría estamos a
producir leite de calidade, moitas veces con custos superiores á
media europea debido á maior
dependencia de consumos externos, dada a limitación da base
territorial das explotacións –menos de 2.000 explotacións axústanse ao patrón de dúas vacas
por hectárea. O Banco de Terras
parece, xa que logo, a medida a
impulsar como solución .
Se a recuperación da demanda está próxima haberá que axudalos a resistir e superar a actual
situación presionando coa legalidade a industrias e comercializadoras para que recollan todo o
leite a prezos razoábeis. Despois
haberá que preparar os produtores para os tempos que veñen
(o Ministerio conta cun Plan que
haberá que consensuar).
Cando un empresario reflexiona “se o mercado pecha dúas mil explotacións en Galicia,
non pasará nada” está a pensar
na produción; mais socialmente sería unha traxedia irreparábel. Serían dúas mil familias que
se esforzaron en modernizar as
súas explotacións obrigadas a
buscar outra actividade –difícil,
e máis neste tempo. Dúas mil
explotacións máis abandonadas, o que supón terras e lugares desolados, abandono ambiental e da paisaxe.
Xogámonos todos moito
nesta crise do leite. Axudemos,
xuntos, a superala. G

’’

OBancodeTerrasparece
unha medida a impulsar
para solucionar algúns
problemas
do sector lácteo”
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COLONIA
OU CHAMPÚ?
Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

C

anto máis comparece Aymerich para asegurar que
non vai haber pactos previos
pero sí lealdade para quen gañe a asemblea, máis se convence un de que efectivamente non debe habelos si se quere
que o cónclave sirva para pór
as bases do futuro nacionalismo galego como forza política
con aspiracións maioritarias.
Que se presenten os tres e cada
quen explique claramente cal
é o seu proxecto e despois que
mande quen sume máis votos.
Canto máis denuncian os Irmandiños os afáns pactistas
dos demais e canto máis elevan
a súa violencia dialéctica contra
os seus competidores, máis
corpo cobra a triste sospeita de
que o gran obxectivo de Beiras
semella ser igualar a capacidade
de supervivencia de Fraga e que
todo vale con tal de logralo.
Canto máis se alían os Irmandiños e a UPG para humillar e censurar indignamente a
Quintana, máis claro se demostra a acreditada habilidade coa que a U sempre se amaña para que outros lle fagan o
traballo sucio e saír indemne.
E máis evidente resulta que a
Asemblea será un fracaso se
volve convencer a alguén para
que lle faga de escudo político.
Guillerme Vázquez e a UPG
foron os máis votados nas comarcas. A eles debe corresponde rexer os destinos do BNG se o
volven ser o 10-M. É hora de
que deixen de dicirlle aos demais o que teñen que facer e
asuman a responsabilidade do
mando con todas as consecuencias, sen intermediarios e
empezando polo resultado das
eleccións europeas. Non vaia
ser que acabemos facendo coma aquela manifestación que
subía polo Franco compostelán
morto o Franco ferrolán clamando que se definirá a U, se
Galiza era colonia ou champú?
Que vai ser desta volta?G

’’

Que se presenten os tres e
cada quen
explique
claramente
cal é o seu
proxecto”
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Severino Rodríguez, alcalde de Monforte

‘Traballamos en clave de comarca,
non concello a concello’
M. Obelleiro

Accedeu á Alcaldía de Monforte
no 2003 en coalición co PSOE e
desde as municipais do 2007 o
nacionalista Severino Rodríguez
goberna con maioría absoluta.
Nos últimos meses, enfrontouse
ás acusacións dos Independentes de Lemos sobre supostas
multas condonadas e sobre o extravío de documentos municipais. A pasada semana, Monforte celebraba un pleno, a petición
do grupo municipal socialista,
no que aclarou o caso. Agora,
centra os esforzos no impulso da
plataforma loxística de Monforte
e do turismo na Ribeira Sacra.
Como afectou o caso das multas
e dos supostos documentos desaparecidos?
A inmensa maioría sabe que son
falsidades. No caso das multas
mal podería telas retirado cando
os expedientes seguen o seu trámite legal. Pola outra banda, os
documentos non saíron das
mans dos funcionarios. Había
unha necesidade de atacar o
Goberno do BNG. Neste tema o
que máis me preocupou non foron os papeis nin as multas, sabía que era falso, se non que o
PSOE, que foi tremendamente
virulento, e o PP lle deron credibilidade a unhas denuncias
dunha persoa que todo o mundo sabe quen é.
Como logrou a maioría absoluta?
Durante os catro anos que gobernamos en coalición co PSOE
fixemos unha política de portas
abertas e de relación permanente coa xente. Alguén pode
dicir que é unha política con
pouca ideoloxía, pero é un erro.
Ao longo deste tempo, cada semana do ano recibía unha media de 40 ou 50 persoas, o que
xerou un xeito distinto de facer
política. É unha política pegada
á xente e aos seus problemas.

Por outro lado, abordamos unha liña de traballo de reforma
urbana moi importante para
cambiar a fisionomía da cidade.
E todo contando cos demais
grupos políticos...
Desde un principio quixemos
construír a cidade entre todos.
Contamos cos demais partidos,
cos empresarios, cos sindicatos
e coa cidadanía.
En que se pode basear a sostenibilidade dunha vila semiurbana
como Monforte?
Hai dous elementos importantes, que sexa unha realidade o
antes posíbel a plataforma loxística, o porto seco de Monforte, e
o turismo ao redor da Ribeira
Sacra. O porto seco servirá de
catapulta para que as empresas
veñan para aquí, o que vai crear
riqueza. Pola outra banda, debemos aproveitar o turismo no
conxunto da Ribeira Sacra. Temos moi boas infraestruturas
como paradores, balnearios,
hoteis... e sobre todo o centro de

interpretación do viño, que pode ser un activo económico moi
importante. A sostenibilidade
tamén se pode basear en sectores como o comercio ou a actividade agraria.
Que interese ten a Ribeira Sacra?
Os concellos desta zona debemos traballar conxuntamente,
en clave de comarca, non concello a concello. Monforte é o
máis grande da comarca en número de habitantes, case tanto
como o resto dos concellos xuntos. Podería camiñar só, pero sería un erro. Nós deseñamos as
infraestruturas en clave territorial, en clave de Ribeira Sacra.
Temos que buscar aliados por
todas partes e defender a nosa
comarca.
Exploran novas vías de colaboración con ‘Galicia Central’.
Traballamos en proxectos comúns Lalín, Carballiño, Melide e
Monforte, un concello gobernado polo PP, outro polo PSOE e os
outros dous polo BNG. Con to-

cións postas na miña boca que
coido merecen ser matizadas.
En primeiro lugar, non critiquei que as FAES elixisen a data de publicación do meu ensaio co obxecto de darlle a
maior resonancia. Tal como lle
comentei ao seu redactor, é
moi lícito pola súa parte tratar
de que as súas ideas acaden o
maior impacto posíbel.

En segundo lugar, non é
certo que eu teña sido membro
do Partido Popular. Durante
algún tempo, dediqueime a tarefas profesionais vencelladas
á comunicación pública. O PP
foi unhas das empresas para as
que traballei. Non nego, con
todo, que son un votante ocasional dese do partido (xa saben, o mal menor…)

do, deixamos á marxe as cores
políticas. O obxectivo é abordar e
revitalizar os territorios partindo
da base de que os catro formamos un concello duns 70.000 habitantes. Imos explorar “Galicia
central” con tranquilidade e firmeza. Tamén temos proxectos
en conxunto con Sarria e co Barco de Valdeorras para sacar máis
rendemento e máis potencialidade. Son cuestións prácticas
nas que os concellos podemos
crear dinámicas económicas,
sociais e culturais que axuden a
impulsar proxectos conxuntos.
Cada un polo seu lado non podemos optar a determinadas
axudas das Administracións.
En que proxectos de desenvolvemento traballan no Concello?
O máis importante é acabar as
infraestruturas: a vía de alta capacidade Sarria-Monforte e os
enlaces co porto seco. Pero
mentres rematan as infraestruturas, Monforte non pode estar
parada. Así que tentamos dinamizar a cidade a través do comercio e do turismo para atraer
xente. Nesta liña, traballamos en
proxectos que poden non resultar espectaculares pero que crean moita riqueza, como o centro
do viño, que creará moitos postos de traballo indirectos.
Monforte foi das poucas vilas
que, de contar con máis de
25.000 habitantes, viu descender a poboación.
Agora mesmo, Monforte ten
pouco menos de 20.000 habitantes, entre eles uns 1.300 inmigrantes e galegos que volveron.
Agora mantense grazas aos inmigrantes. Conseguimos estabilizar a poboación e parar a baixada. Con todo, non podemos
estar lamentando o que puido
ser e non foi. Trátase de pensar
que facemos co que temos, como e con quen.G

CARTAS
O ARTIGO DA FAES
Quixera facer unha serie de puntualizacións a respecto do artigo
que a súa revista dedicoume a
pasada semana. Non tento rectificar o espirito crítico co que foi
escrito. Este é aínda un país libre
e cada quen é moi libre de opinar como queira. Non embargantes, hai unha serie de afirma-

Pero sobre todo, rexeito o
ton apoloxético co que remata
o artigo. Evidentemente, son
unha persoa que gusta de discutir conceptos, non de ferir
persoas. Pero non teño intención de pedir perdón a ninguén, po-lo feito de que as miñas análises resulten incómodas e “antipatrióticas”.G
Andrés Freire
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Guillerme Vázquez, candidato de Alternativa pola unidade

‘Hai que recuperar o perfil de esquerda e nacionalista’
Manuel Vilas

Que cambios defende?
Na dirección debe haber menos peso dunha persoa e a militancia non debe ser unha
simple correa de transmisión.
Isto favoreceráo que o voceiro
estea a pé das asembleas, escoitando e explicando as decisións da dirección. Moitas veces a información que ten a afiliación é a dos medios, non
sempre acertada.
Cales son as causas da derrota
do 1M?

Hai sectores que nos abandonaron por que explicamos mal,
pensaron que o BNG non respondía ao que eles crían que
debía ser. Nunca criticarei a un
compañeiro; o BNG ou é colectivo ou non será. Polo tanto, estea máis ou menos de acordo
co que fixeron, asumo o que
maioritariamente decidimos.
Ademais, o labor na Xunta foi
basicamente positivo, con
acertos e erros.
Que liña política defende?
É evidente que temos que refor-

mulala, recuperar algún perfil
que algúns sectores percibiron
que perdemos. Nós resumímolo en ‘ser o que somos’, nacionalismo e esquerda. Malia que
un lance unha mensaxe global á
sociedade, debe saber a que
sectores se dirixe. Asalariados,
autónomos, PEMEs, os que
cuestionan o modelo neoliberal
e queren un máis igualitario no
ecolóxico, no social, etc. Unha
organización máis democrática, activa e unida; e non unha
banda desorganizada.

Negociarán coas outras co rrentes?
Non rompemos pontes con
ninguén. Se somos quen de
chegar a un acordo, ben. Se a
Asemblea ten que decidir entre
varias listas, tamén. Pero nalgún
intre ten que saír un acordo.
Estaría disposto a sacrificar ser
voceiro por ese pacto?
Se o único problema fose unha
cuestión persoal, por min non
vai quedar. Tamén digo, todos
somos necesarios pero ninguén
imprescindíbel. E o que me quei-

ra entender que me entenda.
É dicir, que se alguén quere
marchar...
Non, non o digo nese sentido.
Digo que todos somos importantes e ninguén é imprescindíbel falando dun debate nominal. Se estamos de acordo nas
ideas, seguro que logo estamos
de acordo nas persoas. Quen
non chegue a un acordo permanecerá con lealdade no BNG
asumindo o que diga a maioría.
Da Asemblea sairemos para
non ser goberno e oposición.G

Xosé M. Beiras, cabeza das Listas Abertas

‘Un nacionalismo non
soberanista é rexionalismo’

Carlos Aymerich eGuillerme Vázquez.

Carlos Aymerich, candidato de Máis BNG

‘Debemos ter políticas con independencia
da CIG ou da Mesa’
Negociará coas outras candidaturas?
Os resultados, un 46 % da ApU,
un 35 % de ‘Máis BNG’ e un 17
% das Listas Abertas, demostran que está todo aberto. Todos teremos que falar, pero
despois de que os delegados
decidan.
Haberá pacto na Asemblea?
Temos que saír con acordos.
Todos compartimos un mesmo
proxecto, fortalecer ao BNG, pero con puntos de vista diferentes. Na Asemblea haberá que
combinalos. O noso compromiso é que todos saiamos facendo
piña detrás da dirección escollida. Non me sinto lexitimado para precociñar un acordo de costas aos delegados.
Que cambios pensa que necesita o Bloque?
Temos aproximadamente 9.000
militantes, hai que incrementa-

los de forma exponencial. Tamén temos que organizar os case 30.000 simpatizantes para
que perciban que o seu traballo
é fundamental. Isto obriga a
acomodar o funcionamento interno. Non pode ser que nas
grandes cidades a única forma
de participación sexa unha
asemblea cada tres meses.
Tales cambios ameazan os
principios da fronte?
Os sinais de identidade están
claros. Somos unha organización nacionalista, como mínimo traballamos para conseguir a soberanía nacional. Somos tamén unha organización
inserida, nun sentido amplo,
na esquerda. Hai cuestións indisociábeis do noso proxecto
como a pluralidade interna pero que non deben converterse
nun atranco. Cara fóra ten que
haber só unha voz.

Que significa “abrirse á sociedade”?
Non falamos de ‘amoldarse’ a
sociedade nin de abandonar a
ambición de transformala.
Aplicamos a máxima marxista
de non só coñecer a realidade
senón transformala; pero para
transformala cómpre unha
diagnose certa do que é a sociedade, senón estariamos traballando con países míticos; e
polo tanto conducindo unha e
outra vez ao erro.
Por exemplo?
É moi importante a cooperación cos movementos sociais;
pero o Bloque ten que ter, con
independencia do que diga a
Mesa, a súa propia política lingüística. E ten que ter, sempre
colaborando, con independencia do que diga a CIG, a
súa propia política sobre o traballo.G

Por que defenden a refunda ción?
Non se trata de repetir Riazor,
senón de retomar a autodeterminación, a emancipación nacional e social. No argot celtibérico, un proxecto soberanista. Cómpre recuperar o modelo asembleario, plural, de afiliación individual pero con partidos dentro do BNG, partidos
que non compitan, que a militancia elixa todos os órganos.
Terá peores resultados se volven ao asemblearismo e soberanismo?
Iso é un disparate. Co modelo
orixinal chegouse a 18 deputados. A caída vén cando o BNG
comeza a converterse máis nun
partido piramidal en 2001. Unha forza nacionalista que só se
mantén no ámbito da Constitución –que nega a autodeterminación, etc.– deixa de ser nacionalista. Non se pode distinguir
entre nacionalismo e soberanía. Iso é un invento celtíbero
para poder dicir que hai nacionalismo bo e malo, como antes
dicían o de ‘regionalismo sano y
bien entendido’! Un nacionalismo non soberanista é o ‘regionalismo sano y bien entendido’.
Houbo decepción nas bases
coa Xunta?
Houbo descontento e desconexión coa cidadanía. O BNG
converteuse nun instrumento
para arroupar ao Goberno. Déronselle as costas aos movementos sociais. Non todos son
iguais; pero algúns –como os
contrarios as piscifactorías, a
Reganosa e ecoloxistas– foron
pulmóns do ascenso.

Aymerich di que a alta participación nas comarcas significa
que a reforma funciona...
Significa que Aymerich non entende nada do que sucede no
BNG, que está noutra onda.
Houbo alta participación porque
houbo competición e mal andamos se unha fronte de esquerdas
se basea na competición.
Critican que volva a postularse
como voceiro...
Eu non son candidato a voceiro, porque se me considerase
así eu mesmo deturparía o
proceso. Na Asemblea elíxese o
Consello, non o portavoz.
Se a liña actual segue, consideraría seguir fóra do BNG?
Se o que se quere é lavarlle a cara
ao BNG e se pecha en falso o proceso, o BNG non poderá cumprir os obxectivos. A Asemblea é
o primeiro acto dun pacto que
debe continuar. A resultas diso,
farei o que estime oportuno, pero nin o que faga eu, nin moitos
militantes, é importante.G
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Os pais tamén defenden o decreto do galego
A Confederación de Pais tamén lle reclama
a Educación que non derrogue o decreto
do galego e solicítalle unha entrevista
ao conselleiro para amosar a súa postura
H.V.

A Confederación Galega de
Asociacións de Pais de Centros
Públicos, Confapa, considera
“lamentábel” a decisión do novo Goberno galego de derrogar
o decreto 124/07 do galego no
ensino. “Queremos que ensinen as dúas linguas aos nosos
fillos para que cando sexan
maiores podan decidir cal delas usan”, afirmou o presidente
desta entidade, Virxilio Gantes.
A Confapa representa a
maioría dos pais e nais de
alumnos en Galiza e ocupa os
dous postos do ensino público
que lle corresponden aos pais
na Mesa Sectorial de Educación. Cómpre ter en conta que
dos 1.692 centros que existen
no país, 1.325 son de titularidade pública e só 367 privados.
A falta de definición do modelo de ensino respecto ao idioma preocupa na Confapa; tamén é motivo de inquietude a
posibilidade de que recaia sobre
os pais a responsabilidade de

decidir a lingua vehicular na
educación. “Iso é un disparate
porque non hai aulas nin profesores para que haxa dúas liñas
en cada centro, unha en castelán
e outra en galego”, sinala Virxilio
Gantes, que reclama unha presenza paritaria das dúas linguas,
como estabelece o decreto que
agora o Goberno pretende derrogar. “Que eu saiba, galego e
castelán son idiomas oficiais en
Galiza e deben ter o mesmo tratamento; senón, que reformen o
Estatuto”, reclamou Gantes.
A Confapa anunciou que lle
solicitará ao novo conselleiro de
Educación, Xesús Vázquez
Abad, celebrar unha reunión
para coñecer as posturas da Administración e para que o titular
do departamento reciba información da posición que mantén a principal organización que
representa os pais de alumnos.
Por outra banda, aínda que o
presidente Alberte Núñez Feixóo anunciou que procederán a
permitir que os pais elixan o

PACO VILABARROS

’’

Queremosqueosnososfillos
coñezan os dous idiomas
para que podan elixir cal
deles usan”
[Virxilio Gantes]
Presidente da Confapa.

idioma no ensino sempre e
cando haxa dispoñibilidade de
medios, o novo conselleiro de
Educación avanzou que estudarán con atención as posibilidades que hai. Vázquez Abad
tamén amosou preferencia pola solución que propugna Feixóo, pero debe cumprir unha
serie de prazos para derrogar o
decreto e substituílo por outro

novo. Este proceso inclúe a redacción do novo texto, a análise
tanto por parte do Consello
Consultivo como pola banda da
Mesa do Ensino e finalmente a
aprobación do Consello da
Xunta. Neste sentido, os tempos que debe manexar a Consellaría dificultan a instauración
do novo modelo no vindeiro
curso académico.G

TRIBUNA I H. Vixande.

O GALEGO, O ENSINO E OS DEREITOS FUNDAMENTAIS
A xustificación senlleira que
emprega o novo presidente Alberte Núñez Feixóo para impulsar a derrogación do Decreto 124/07 do galego no ensino apela aos dereitos fundamentais dos pais para elixiren
a lingua de escolarización das
crianzas. Mais este argumento
implica que hai persoas que
posúen dereitos sobre outras
persoas.
Os dereitos fundamentais
como conquista da Ilustración
axiña foron traizoados pola
Revolución americana e boa
parte dos pensadores da outra
banda do Atlántico deron acubillo a ideas que pervertían a
esencia mesma da liberdade.
A escravitude foi acompañada
nos Estados Unidos de todo
un corpo xurídico que consagraba o dereito das persoas á
propiedade doutras persoas.
Eis un exemplo do famoso soño da razón.

Na Galiza atopámonos outra volta cunha entronización
do dereito que non agacha a
intención de usurparlle os dereitos a ninguén, pero que implica unha torpeza xurídica
que vén de atrás. Argumentan
algúns sectores que os pais teñen dereito a elixir en que lingua son escolarizadas as súas
crianzas e manexan con precariedade un bocexo mal
aprendido do concepto de dereitos humanos. Acontece outro tanto cando se fala da custodia dos fillos ou do dereito
das persoas homosexuais a
adoptar crianzas. É a consecuencia de considerar os menores como obxectos e non
como titulares de dereitos.
Un pai ou unha nai non
ten dereito de custodia dos
seus fillos porque os pais unicamente teñen a patria potestade, non a propiedade. Cando un xulgado lle concede a

pio máis idónea para lle proporcionar amor ao seu fillo
polo vínculo biolóxico que
Ospaisunicamenteteñen
existe entre os dous. Cando
a patria potestade dos seus
un tribunal condena a un pai
fillos, non a propiedade”
a pagar a pensión alimenticia
dos seus fillos, non o fai para
defender os dereitos da nai,
senón dos fillos. E cando unha persoa homosexual reclama poder adoptar, non esixe
Aspersoasnonteñendereitos o dereito a adoptar porque essobre outras persoas, aínda te non existe, só demanda que
que sexan os seus fillos”
a sociedade lle recoñeza que
ten a mesma capacidade que
calquera outra persoa para
darlle aos nenos a atención
que necesitan.
As leis concédenlle aos pais
custodia dun menor a unha o dereito a inculcar aos seus finai faino para garantir os de- llos as súas conviccións persoreitos dese menor a vivir nun ais porque non hai forma de
contorno co cariño necesario evitalo; tamén lles transfiren
para se desenvolver como parte das súas filias e das súas
persoa, porque este tribunal fobias. Unha lexislación condiaplica unhas leis que admiten cionada polo pasado franquisque a nai é a persoa en princi- ta permite aquí o que non

’’

’’

acontece nos países democraticamente máis avanzados –ergo, os países laicos–, que nas
escolas exista formación relixiosa para os rapaces cuxos
pais o demanden. Mais a lingua non se sitúa na esfera das
conviccións persoais e a pretensión do sistema educativo é
formar no coñecemento do
idioma pero non obrigar ao seu
uso –fora dos casos nos que haxa que demostrar ese dominio,
sempre dentro da comunidade escolar, exclusivamente no
marco das labores educativas.
É máis, o ensino dunha lingua
tamén persegue a capacidade
para poder exercer o lexítimo
dereito a empregala.
En política, por interese ou
por despiste, é habitual que
distintos grupos desvirtúen
algún conceptos básicos, pero a un presidente cabe pedirlle que non se tome tan á lixeira os dereitos fundamentais.G
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Diálogo con Francisco Pillado e Manuel Lourenzo

‘Hai que responderlle a campañas como
a da FAES, teñen por obxecto destruírnos’
Lara Rozados

O director da editorial Laiovento, Francisco Pillado, e o dramaturgo Manuel Lourenzo convocaron unha conferencia de
prensa o xoves 23 de abril na Libraría Couceiro, en Compostela, para responderen ao opúsculo contra a normalización lingüística publicado pola Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), entidade
que preside J.M. Aznar. Falamos con eles días despois.
Por que decidiron dar esta conferencia de prensa?
Francisco Pillado: O 18 de abril
vin que saían na prensa, ao
tempo, os resultados deste “informe” e a visita de Alberte Núñez Feixóo ao Panteón de Galegos Ilustres, e pareceume un acto de cinismo lamentábel. O
propio sería que alguén que defende segundo que ideas fose
ao Val dos Caídos. Entón decidimos que non podiamos quedar calados. Por outra banda,
preferimos non explicitar o motivo da convocatoria por se puidese botar a xente para atrás.
Facémolo a título persoal, sen
ningunha organización detrás.
Manuel Lourenzo: Se a sociedade civil, se as institucións políticas non son quen de dar unha
resposta, que sexamos cando
menos as persoas. Isto foi o que
nos moveu a Pancho e a min a
actuar como cidadáns. É algo
que fixemos sempre: cadaquén
asóciase con quen ten próximo
para defender o seu territorio
cando é atacado. E o noso territorio neste caso é a lingua. Precisamente por iso, moléstalles, e
teñen como obxectivo a súa desaparición. Eu pido que se as
institucións en si non teñen forza para se enfrontar, porque
non sexa político ou prudente,
que sexamos as persoas as que
reclamemos. Non podemos
permitir que prosperen sen resposta estas campañas continuas, que buscan a eliminación
do noso país.
Cal pode ser a estratexia para se
defender?
F.P.: A min isto prodúceme certo pánico, asústame ese odio,
ese tipo de manifestacións. O
odio pode levar a xente a auténticas barbaridades. Cando no

Manuel Lourenzo, dramaturgo e Francisco Pillado, editor.

ano 59 presentaron o Don
Hamlet de Álvaro Cunqueiro á
censura, o delegado de Información e Turismo (isto está documentado por Antón Avilés de
Taramancos, que era axudante
de dirección do espectáculo),
cando devolve o libreto di “este
Hamlet me lo llevo yo al paredón”. E pasados tantos anos, hai
xente que esgrime os mesmos
argumentos. Eu síntome privilexiado de poder ler a Rosalía, a
Cunqueiro, a Taramancos, pero
tamén de ler a Valle Inclán, a
Cervantes ou Lorca. Non acabo
de entender ese odio... En canto
á posibilidade de resposta, eu falei cunha serie de filólogos para
que Laiovento publique unha
réplica. Pero moitos deles dicían
que para responder a isto hai
que pórse ao nivel dos chimpancés. É un disparate tras doutro. Isto está feito por unha Fundación coma a FAES, presidida
por Aznar, alguén que di agora
que ten a solución para a crise
cando sabemos que esta crise
está propiciada pola economía
neoliberal do seu referente George Bush... E seguen a tomarse
en serio este tipo de personaxes.
M.L.: Houbo un momento en
que a sociedade civil soubo responder, pero pasaron xa moitos
anos. Hai 93 anos que un grupo
de xente fundou as Irmandades
da Fala porque a lingua estaba
en perigo; logo vivimos nós unha época, a finais dos 60 e comezos dos 70, en que había unhas formas de loita, a sociedade
estaba organizada, había moitas agrupacións culturais con
determinada consciencia. Había resposta: recitais, comunicados, proxección de filmes...
Había unha actividade social

que eu non vexo por ningures.
Que me perdoen os teatros, pero a que programa é a banca ou
as entidades políticas. Boto a
faltar que programen os cidadáns, xa non teatro: todo. Fagamos nós a nosa propia vida cultural. O que reclamo é que haxa
vida social, non só institucional,
sobre o mundo da cultura. Mesmo diante destas cousas, destas
chirimicadas, si hai que responder. Van encamiñadas cara a un
obxectivo moi claro: acabar co
país, rematar coa conquista,
roubarnos absolutamente todo. Iso vese tanto na lingua como na economía.
F.P.: Se miras a noticia da nosa
conferencia de prensa en Internet, a maioría dos comentarios
eran moi agresivos connosco. É
dicir, a xente que nos apoia non
participa nese debate. Funcionan eses elementos xeradores
de odio. É coma cando a xente
ría dos filmes de indios e vaqueiros na TVG porque os indios falaban galego, coma se os
comanches de verdade falasen
castelán. Está totalmente asumido que o castelán é a lingua
normal, e con esa “racionalidade” non se pode discutir.
M.L.: Ora ben, é un odio rendíbel, un odio que xera moitos
cartos, que leva funcionando
moitos anos.
O texto non ten fundamento
científico (confunde normalización con normativización,
amosa descoñecemento importante da tradición literaria
galego-portuguesa medieval,
da historia das linguas peninsulares, de fonética...), pero si unha retórica moi elaborada, baseada en darlle a volta aos termos (mesmo utiliza a Celso

’’

O medo a que contestarlles
signifique darlles
publicidade
non está xustificado”

’’

Xa nin hai que disimular
e boa parte do goberno
galego actual fala
directamente en castelán”

Emilio Ferreiro para contrapor
a “lingua do pobo” á “neolingua
do poder”). Cal é o risco real dese discurso?
M.L.: Esa retórica crea certo fenómeno. É diferente falar galego
“porque si, porque me gusta”,
como diría Celso Emilio, e falalo
porque “ahora hay que hablar
gallego”, como fan tantos políticos e outra xente que sabe que o
ten que falar ritualmente, pero
non se esforzan. E chegamos a
un momento en que xa nin hai
que disimular, e boa parte do
goberno galego actual fala directamente en castelán. Os mesmos que nos alteramos por este
galego ritual noxento que no sabe colocar nin pronomes, alterámonos aínda máis por esa absoluta falta de respecto por parte
de quen ocupa un cargo social
que lle foi dado polos cidadáns,
non por Deus. Estamos aínda
nos tempos de ter que pasar pola porta “para galegos e cans”.
Cómpre facer unha autodefensa e sobre todo, colectivamente,
crear a conciencia de que isto

non pode seguir así. A mocidade
non pode quedar inactiva ante a
nosa desaparición, orquestrada,
pensada e preparada. Nunca vivín un momento da miña vida
en que esta persecución non
existisen.
F.P.: Insisto en que os silencios
son cómplices: tanto os silencios como as palabras significan
algo. Que neste momento haxa
persoas ou entidades coa obriga de falar e fiquen calados, é
darlles cobertura.
A desmobilización, o silencio,
ten que ver co feito de pensar
que poida ser contraproducente responder a cuestións irracionais coma estas?
M.L.: Iso é peor, ese medo que
temos, esa prudencia que non
sei se nos é innata ou nos foi dada polo machacar continuo sobre as nosas conciencias. Pensamos sempre que é contraproducente falar. Eu a esta actitude chámolle guerracivilista
ou española, así directamente.
Xa dende os Austrias e Isabel a
Católica até Francisco Franco
Bahamonde, a actitude sempre
foi a mesma cara a nós. Somos
a parte que sempre perdeu a
guerra, e non esta última, a invasión franquista, senón todas
as anteriores.
F.P.: O medo a que contestarlles
signifique darlles publicidade
non está xustificado. Se gozamos de democracia foi porque
no franquismo houbo antifranquistas. Sabiamos que eramos
minoría, pero non podiamos
pensar “total, non imos cambiar nada”. Parece que se denunciamos este tipo de cousas
dámoslles cobertura, pero van
ter a mesma. Polo menos, contestemos. G
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ESPECTÁCULO POLÉMICO

A crise reduce as corridas de touros
Viana do Castelo é o primeiro municipio portugués que prohibe
os espectáculos taurinos. No Estado Español son xa cincuenta e seis
os concellos que adoptaron esta medida, aínda que en Galiza
ningún rexedor decidiu dar o paso. En lugares coma Noia ou Sarria,
onde as corridas eran tradicionais nas festas, dende hai dous anos
non se celebran. A crise está a recortar gastos, tamén neste ámbito
Alberte Rivero

O presidente da Cámara Municipal limiá de Viana do Castelo,
o socialista Defensor Oliveira
Moura, foi máis alá da mera
prohibición e decidiu mercar a
praza de touros para adicala a
actividades culturais. Construída hai máis de sesenta anos foi
adquirida por cinco mil euros.
Asinou a escritura cos propietarios no pasado mes de marzo.
O concello transformará o lugar nun centro de interpretación da ciencia. O rexedor vianés incluso buscou coma
exemplo do que espera do futuro da praza de touros: o Museu do Home da Coruña.
Hai seis meses que este goberno portugués de esquerdas
decidiu prohibir en todo o municipio calquera actividade onde os animais sexan maltratados. O PSD, na oposición, solicitaba que as touradas fosen excluídas desta prohibición. En
Portugal boa parte das corridas
son sen morte.
Aínda que foi motivo de discordia na propia localidade, as
enquisas realizadas polos xornáis portugueses indicaron que
o número de opositores á festa
taurina era superior ao 60%.
Dende a presidencia da Cámara aseguran que teñen recibido
miles de felicitacións pola decisión adoptada, incluso algunhas delas chegadas dende Galiza. O debate agora estase a
abordar en Braga e Cascais onde a posibilidade de prohibir as
touradas vese moi próxima.
OS TOUROS EN PONTEVEDRA. No caso galego, os touros contan
con tradición en Pontevedra, A
Coruña, Noia, Padrón e Sarria.
A decisión do concello portugués provocou que a plataforma “Galicia mellor sen touradas” solicitase do alcalde de
Pontevera unha decisión no
mesmo sentido. Considera este colectivo que a actual praza

podería ser un centro científico e cultural. Rubén Pérez
Sueiras, coordinador, asegura
que a compra da praza tamén
liberaría os veciños de Pontevedra de ter que contribuír con
41 euros anuais dos impostos
para as corridas de touros: “está demostrado que a maioría
dos galegos, case o 80% está
en contra das corridas, se por
enriba lles custan cartos sería
unha boa decisión facer o que
fixeron en Viana do Castelo”.
Como alternativa, “Galicia
mellor sen touradas” presentará en setembro un proxecto de
arquitectos cataláns para a praza de Pontevedra. Partiría da expropiación do lugar, de os propietarios non accederen a vendela, para posteriormente contruír un edificio de servizos
multiples e culturais nun entorno aínda por definir.
NOIA, UN CASO DIFERENTE. Tanto
nas festas de San Marcos, coma no San Bartolomeu, a localidade coruñesa de Noia albergou, durante épocas, un espectáculo taurino. A praza era provisional e a corrida organizábaa unha empresa privada,
aínda que subvencionada en
boa parte polo concello. Unha
tarde de novelos pode chegar a
custar vintecinco mil euros, co
que dificilmente a publicidade
e a entrada cubre o custe total.
En Noia o concello chegou a
contribuir con doce e quince
mil euros por festexo. Hai dous
anos coa chegada ao goberno
dun alcalde socialista, en coalición co BNG, decidiron suprimir as touradas. Por primeira
vez no San Bartolomeu de 2007
non houbo touros. Agora, o goberno en solitario do PSdeG
mantén a medida, aínda que
na concellaría de festexos, algúns recoñecen que hai socialistas que verían con bos ollos a
celebración dos espectáculos
taurinos. O concelleiro >>>

’’

Case o 80% dos galegos
están en contra das
corridas e enriba custan
cartos”
[Rubén Pérez Sueiras]
Activista antitaurino.

’’

Non prohibimos
as corridas, pero
economicamente
non eran sostíbeis”
[X.M. González Canabal]
Concelleiro socialista de Noia.

Touros en Pontevedra.

Na Galiza o movimento anti-taurino demanda a prohibición das corridas. Na imaxe, unha concentración en Pontevedra.

REUTERS
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O CANTO
DA SEREA

ros

Francisco Carballo

O

Na vila portuguesa de Viana de Castelo a Cámara Municipal prohibiu as touradas. Na imaxe, unha treboada nas festas da Agonia.

>>> Xosé Manuel González
Canabal asegura que non
prohiben as corridas pero que
economicamente non eran

sostíbeis: “se alguén a título individual quere facelas nos non
estamos en contra, pero as razóns económicas priman”. A

pesar da falta dos festexos, peñas taurinas coma “Os de sempre” de Vigo seguen acudindo
á vila coa intención de que non

O bipartito de Padrón mantén o costume
Sería un erro vencellar a falla
de espectáculos taurinos á
existencia de gobernos de
coalición bipartitos. Ao tempo que o PP perdía, nas municipais de 2007, a alcadía de
Noia e a de Sarria, onde os
novos mandatarios apostaron pola non celebración de
espectáculos taurinos, os
populares tamén lle cedían o
goberno a unha coalición bi-

partita na alcaldía de Padrón, un concello con notábel tradición taurina. Aquí,
dentro das celebracións da
Pascua, desenvolveuse unha
novillada, como viña sendo
tradición.
Na propia presentación
dos festexos, o concelleiro Eloi
Rodríguez recoñecía que si
houbo debate. O argumento
que primou, segundo este

edil, “é que se veñen celebrando dende 1679 e a tradición pesa moito”. Iso si, para
abaratar o espectáculo reducíronse os animais de seis a
catro. As bancadas da praza
móbil presentan o mesmo
público que nas capeas de
Meis ou Portas, peñas da provincia de Pontevedra que
acuden a todo lugar que celebre unha corrida.G

Prohibidas en 52 concellos de Cataluña
Dos cincuenta e seis concellos do Estado Español que
contan con prohibición expresa da celebración de espectáculos taurinos, cincuenta e dous son catalans.
En 1989 Tossa del Mar, foi o
primeiro en tomar tal determinación.

O pasado novembro, o
parlamento catalán admitiu
a trámite unha iniciativa popular, que contou con máis
de cincuenta mil sinaturas,
reclamando a prohibición
en toda a comunidade, co
independencia de que a organización partise da inicia-

tiva privada ou da pública.
Fora de Catalunya, tamén
os concellos de Castrillón en
Asturias e Basauri en Euskadi decidiron sumarse as restricións. En Francia, Colombia e Mexico xa hai tamén
municipios que tomaron
decisións semellantes.G

se perda o que consideran como irrenunciábel: a tradición
noiesa de festexos con touros.
DOUS ANOS SEN TOUROS EN SARRIA.En
Sarria, o socialista Claudio Garrido asumiu o poder novamento no ano 2007. Aínda que
as festas organízaas unha comisión allea ao concello, este contribúe cunha importante cantidade económica pero non elabora o programa.
Desde hai dous anos non hai
touros na vila. Con recomendación ou non dos mandatarios,
rompeuse unha tradición de
décadas. A localidade luguesa
nunca decidiu afrontar a construción dunha praza fixa. Na
primeira metade do século pasado, o patio do colexio era o lugar que tradicionalmente acollía as touradas.
Este ano, fontes da presidencia da comisión de festexos aseguran que tampouco haberá
touros. A falla de recursos económicos parece a causa, en
maior medida que o afán antitaurino dos sarrianos. O organizador dos espectáculos nas tres
últimas décadas, Xoán Santos,
asegura que sen maior contribución económica é imposíbel
organizar os festexos.G

s historiadores alégranse
cando tocan terra nos períodos de rupturas. Tamén os
poetas épicos. Estes avisaron do
perigo das sereas coas súas melodías de engano. Aconsellamos
visitaren as sibilas. As esquerdas
en Galiza, a estatal e a da nación,
ao perderen o goberno da Xunta, andan de reestruturación interna. Iso sempre é útil, mais pode distraer, hai músicas para iso:
esta a cuarta oportunidade e derradeira. Como quen di: isto ou
o dioivo, apocalypse now. Non,
dígoche que festina lente.
Como adestrarse nun tempo
de ruptura nun país de soberanía
minimizada? Matinemos. Ante
todo que non se perda nin un
grao de enerxía, nin peza algunha. O rearme coxuntural precisa
de todos. Mais os horizontes alcanzados paso a paso non poden escurecer. E para os que os
protagonizaron o mellor honor é
o encendido do seu acerto.
Logo, ollo co piollo! Os poderes represivos son aliados. Non o
fixo a gran empresa coas finanzas da dereita estes días? Deleuze
(1995) estudou e denunciou o
superpoder nesta sociedade do
“control” policial. Dixo: “pensar
é situarse nun extremo da realidade para poder percibila na súa
totalidade”. E explica: “a mente
humana non é cuestión de reducila a só procesos neuronais, está
inserida na rede de relacións sociais…”. Quen vive esas relacións sociais ben pode situarse
nunha análise situacional, mais
quen vive isolado a súa análise
non ten garantía de acerto.
Tempo de rupturas. As esquerdas teñen que crear solucións novas para problemas
novos e , se gobernan, ten que
facer fronte aos poderes antisociais que prorrogan unha estrutura de represión, desigualdade
e inxustiza coa maior parte da
sociedade humana. As esquerdas teñen que ser pacientes,
respectuosas e sabias: dar de
comer a sociedade humana e
ver ao “poder” como é. Hai que
destruílo e non substituílo.G

’’

As esquerdas teñen que
crear solucións
novas”
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ENPOLEIROALLEO

Javier Marías.

SEMANA SANTA
“A España actual parécese cada
vez máis ao franquismo, é dicir,
cada vez resulta máis decimonónica”, escribe Javier Marías
no suplemento dominical de El
País. “Daquela –durante o franquismo– a Semana Santa era
obrigatoria. Estaba prohibido
emitir pola radio canto non fosen misas e música máis ou menos relixiosa; aos cines só se lles
permitía exhibir tan só películas
pías ou, como moito, da época
de Cristo”. O relato do pasado
vén ao caso porque, di Marías,
“agora as televisións non só pasan as mesmas películas e algunhas novas e peores, como a
histérica e demente versión de
Mel Gibson, senón que nos seus
telexornais sacan sen cesar imaxes de procesións, como se estas
fosen noticia, sen a menor vergonza. Aparte das molestias; iso
é o que precisamente me causa:
vergonza. Non é que haxa máis
beatos que hai uns anos. De
feito, e ben se doe a Igrexa, a sociedade está cada vez máis secularizada. O que acontece é que
ás procesións víuselles o gancho
tribal folclórico”. Javier Marías
refírese aos turistas con cámaras
que frecuentan estes actos cada
vez máis.G

men de terror lingüístico dirigido fundamentalmente al exterminio del idioma castellano”.
Conta o relato que “humillaban
a los niños castellanohablantes
en las escuelas (...), los medios
de comunicación estaban escritos integramente en el dialecto
gallego”. Un panorama triste,
sen dúbida, aínda que “afortunadamente, la salvación de la
agonizante lengua castellana, y
la no menos humillada lengua
inglesa, llegó de las manos de
fuerzas políticas y asociaciones
cívicas prietas las filas. (...) Es así
como hoy, casi cincuenta años
después, se alcanzó el bienestar
general que disfrutamos y, sobre
todo, la paz lingüística que el
pueblo tanto ansiaba y que se
manifiesta en la coexistencia pacífica y armoniosa de nuestras
dos lenguas: una, la que se habla; otra, la que se calla”.G

OS INTERESES
ECONÓMICOS
DE ISRAEL NO IRÁN
Por Público, sabemos que as diferencias entre Israel e o Irán
non só veñen da carreira nuclear persa; ao parecer pesan
outras cuestións máis crematísticas. “Os líderes israelitas xustifican a ferocidade coa que ameazan a diario a Irán dicindo que
os aiatolás perseguen a bomba
atómica, mais o certo é que Is-

OS NOMES
DO MAR
Fran Alonso

U

Juan Marsé [no centro] acompañado dos reis de España e dous dos seus netos, durante a entrega do Premio Cervantes 2009.
SUSANA VERA / REUTERS

rael arremeteu contra Irán
desde que derrocaron o Shah,
en 1979. O Irán de Reza Pahlevi
era o principal consumidor de
bens israelís e os israelitas queren que isto volva a repetirse
canto antes, aínda que parece
bastante improbábel”, asegura
unha información asinada polo
correspondente en Xerusalén,
Eugenio García Gascón. De todos os xeitos, hai que atribuírlle
aos israelitas o don da paciencia, pois xa pasaron 30 anos!G

UN PREMIO
CERVANTES
CO CATALÁN
A Juan Marsé déronlle o Premio Cervantes, o maior galar-

ÓSCAR VILLÁN / RETRANCA Nº 17, ABRIL 2009

UNHA LINGUA
QUE SE FALA E OUTRA
QUE SE CALA
O último número da revista de
humor Retranca, dálle á volta á
tortilla do idioma e publica un
artigo asinado por M. Lourenzo
González e ambientado na actualidade, aínda que contado
desde o futuro. Os de Retranca
fan unha excepción e nós respectámola: para rexouba publicaron o texto en castelán. “En
aquella época [2009] la entrañable esquina verde que te quiero
verde del noroeste ibérico se hallaba sometida a la dictadura de
las hordas galleguistas” que
“acabaron por imponer un régi-

’’

Seaxentevotasequearte
quere unha praza,
elixiría a Walt Disney”
Richard Serra, escultor
[Richard Serra]
Escultor

O PP SALVOU
A JIMÉNEZ LOSANTOS
Cóntao Ignacio Escolar na súa
páxina, escolar.net; o diario en
liña de Federico Jiménez Losantos, Libertad Digital, estivo
a piques de naufragar na súa
saída a bolsa até que no último
momento Esperanza Aguirre
botoulle unha man. “Ángel
Acebes ocupouse así da tarefa,
que xestionou xunto con varias persoas máis do aparato
do partido”, explica o xorna-

dón das letras castelás. Marsé,
barcelonés que escribe en castelán, lembra en Público que
“a lingua propia de Catalunya
é o catalán”, e asegura que se
fala “moito de ameazas e linguas ameazadas e iso é un disparate. A lingua castelá non
está en perigo e de momento o
catalán tampouco o está. Afírmoo unha e outra vez”. Conta
o diario que pronunciou estas
palabras a carón da nova ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde, arrepentida
asinante do Manifesto en defensa da lingua común. Esta
última “engadiu ás palabras de
Marsé que o castelán ‘non está
ameazado de ningunha maneira. Temos que afacernos
dunha vez por todas a que vivimos nun país no que se falan
diferentes linguas’. A súa postura tamén neste asunto variou nos últimos días, xa que
non hai moito opinaba en El
País que o castelán estaba
marxinado en certas Comunidades”. En calquera caso,
Marsé tamén puxo o acento
nun auténtico problema,
neste caso para o cine, como é
a falta de guións. “A base do cinema é o guión e aquí non se
lle dedica nin diñeiro nin
tempo suficiente”.G

lista, que conclúe: “a historia
non acaba aí, o final é aínda
peor. En Xénova aseguran que
Mariano Raxoi non soubo da
operación ‘salvade o soldado
Losantos’ até hai apenas uns
meses, xa que llo ocultou Acebes”. Escolar tamén explica no
seu artigo que Losantos, que
prepara unha nova cadea
apoiado por Esperanza Aguirre, non foi despedido da
Cope, como el asegura, senón
que lle cambiaron o horario do
programa.G

nha das cousas que me
embelesaban de neno era
saír ao mar co meu avó, a largar
as redes na súa gamela. Poucas
veces me levaba canda el, e case
nunca se saía de madrugada.
Aquela pequena travesía iluminada pola luz do faro de Silleiro
era un agasallo irrepetible.
Hoxe decátome de até que
punto coñecía o meu avó o
fondo do mar; de que xeito sabía
onde e que peixe había en cada
intre. Alí onde eu non vía máis ca
auga, el debuxaba cos ollos un
mapa intanxible que definía
unha nítida orografía mariña. E o
máis sorprendente era ver como
–igual que os demais mariñeiros– podía orientarse e definir un
punto exacto no mar cruzando
tres ou catro referencias.
A maior parte desas referencias tiñan o seu propio nome.
Eran os nomes do mar, cos que
os mariñeiros facían súa esa xeografía case invisible a través
dunha tradición centenaria: A
Pedra da Garza, A Fábrica de
Puga, Rapacarallos... A talasonimia. “Os topónimos reflicten mil
veces –dicía Cunqueiro–, tanto
como unha determinación significativa, un grao de amor e de
amizade, e incluso de nostalxia, e
sobre todo de posesión; é dicir,
de cultura e de historia”.
Nun dos traballos de campo
máis valiosos dos últimos anos,
Xosé Lois Vilar e Roberto Rodríguez recolleron a toponimia mariña desde Panxón ata A Guarda,
en boca dos mariñeiros, percebeiros ou argaceiras, sustraendo
unha marea significativa de amizade, de nostalxia, de cultura e,
en definitiva, de identidade, antes de que o silencio e as novas
tecnoloxías a sepulten para sempre. O resultado é Talasonimia
da costa sur de Galicia, un libro
monumental que certifica 1.600
topónimos en 65 km de costa.
Unha riqueza enorme pero
practicamente imperceptible. G

’’

Oresultadoéunlibro
monumental que certifica
1.600 topónimos
en 65 km de costa”
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Se o coche ten máis de catro anos, ENSINO
’’
asegúreo a terceiros

María Xosé Queizán

O

As compañías de seguros empregan todo
tipo de trucos legais para evitar facerse
cargo das reparacións tras os accidentes
H. Vixande

Tras un accidente de automóbil, Ana M. levou un susto de
morte ao comprobar como o
seguro a todo risco de 700 euros
anuais que contratara non lle
serviu para que lle restituísen o
vehículo. “O coche tiña oito
anos, só 60.000 quilómetros e
estaba como novo, mais na
compañía de seguros non queren pagarme os seis mil euros
que custa a reparación, din que
o seu valor é de 3.000 euros pero
que me dan 4.000”, conta.
O caso de Ana é dos que
máis se repiten nos conflitos entre as compañías de seguros e
os seus clientes. Enrique Magdalena, presidente da Asociación Galega de Corredores de
Seguros, explica que “en xeral,
as aseguradoras tratan de indemnizar co valor venal do vehículo se a reparación supera
esa cantidade”. O valor venal
corresponde a unha taxación
das compañías de seguros en
función da antigüidade e modelo do automóbil. “O valor venal é o que as compañías estiman que valía o coche xusto antes do accidente”, engade Magdalena. “O problema –agrega– é
que moitas veces o valor venal
non se corresponde co valor de
uso que lle dá o propietario”.
“Na táboa de cálculo do valor
venal, custa igual un taxi, con
centos de miles de quilómetros,
que o meu coche, que case non
o usaba”, protesta Ana, por iso
vai litigar contra a súa compañía. A súa aseguradora estimou
que o seu coche é un sinistro total e que non paga a pena arran-

xalo. O sinistro total consiste
nunha declaración obxectiva: se
o coche custa menos que a reparación, é sinistro total, xa que
o prezo do coche coincide co
seu valor venal. “Cando chega
un coche accidentado, case
sempre sabemos se vai ser declarado sinistro total porque coñecemos as táboas que empregan para calcular o valor venal”,
explica Pepe, propietario dun
concesionario de Renault.
Enrique Magdalena distingue entre dous tipos de conflitos
coas compañías de seguros; os
que padece un coche que conta
cun seguro a todo risco e que é
vítima dun sinistro total pola súa
culpa e aquel resultado dun accidente causado por outro vehículo, e cuxa reparación corresponde pagar en consecuencia á
compañía do coche que provocou a colisión. “No caso do sinistro total, o titular do seguro asinou un contrato coa compañía
no que se regulan as condicións;
mais no caso do que é vítima
dun choque provocado por outra persoa, ese non ten ningún
contrato coa aseguradora da
parte contraria, non ten por que
ser vítima e que lle declaren o
coche sinistro total”, indica.
ASISTENCIA XURÍDICA. Mais, que
cabe facer nestes casos? En primeiro lugar, tomar a decisión
que adoptou Ana. “A próxima
vez, non contrato un seguro a
todo risco, quedo cun a terceiros”, promete. Esa é a opción
máis lóxica no caso dos vehículos de máis de catro ou cinco
anos. Pero que solución teñen

Accidente en Santiago.

’’

O seguro só me dá 1.200
euros e mercar un coche
igual custa 4.000”
[Patricia]
Propietaria dun vehículo accidentado.

’’

As audiencias están a darlle
parcialmente a razón
ás vítimas e incrementan
bastante as
indemnizacións”
[Enrique Magdalena]
Corredor de seguros.

os que son vítimas dunha colisión provocada por outro coche, cuxa compañía non quere
desembolsar máis que o valor
venal? “Litigar”, responde o presidente dos Corredores de Seguros. Enrique Magdalena indica que “nestes casos, as audiencias están a darlle parcialmente a razón ás vítimas e incrementan bastante as indem-

O seguro máis barato é o que sae máis caro
Existe certa indefensión dos
clientes fronte as compañías de
seguros. Moitas veces, os asegurados non atopan interlocutor cando son vítimas dun accidente ou reciben unha información nesgada que vén dunhas empresas que son xuíz e
parte. “Aí xogamos un papel os
corredores de seguros, que en
realidade estamos a carón dos

clientes e non da aseguradora”,
explica Enrique Magdalena.
“Por exemplo –engade–, no
caso dunha colisión na que a
reparación supera o valor venal, eu encárgome de facer presión e de ameazar con ir ao xulgado, normalmente con iso
abonda e pagan máis ou
menos o que ían determinar os tribunais”.

Os corredores de seguros
son un intermediario eficaz
pero non unha panacea. O
prezo da póliza non se encarece pola súa intervención,
pero Magdalena admite que
“mergullándose na
internet sempre
aparecerá
u n

JÉSSICA BARCALA / AGN

nizacións, aínda que nunca
chegan a pagar a suma íntegra
da reparación”.
Nun caso similar ao de Ana
está Patricia, aínda que o seu
conta con algunhas particularidades. Tras o seu accidente, provocado por un terceiro, quedou
sen coche, un vehículo de oito
anos e pouco uso. “O seguro só
me dá 1.200 euros e mercar un
coche igual custa 4.000”, asegura
indignada, para afirmar que “o
do valor venal é un calote”.
Patricia é avogada e ten a intención denunciar a compañía
de seguros do coche que provocou a colisión. As pólizas sempre
inclúen unha cláusula que garante asistencia xurídica nestes
casos, pero moitas veces as compañías evitan litigar para defender os seus asegurados. “Eles estiman que se non hai posibilidades de gañar, non ten sentido
denunciar e non o fan”, aclara
Enrique Magdalena. Que facer
entón? “Denunciar por conta
dun mesmo, se a sentenza
obriga á aseguradora a pagar un
euro máis do que lle daba ao accidentado, entón tamén debe
pagar as costas do proceso”, advirte o corredor de seguros.G

seguro máis barato que o que
nós ofrecemos”. O positivo é
que ademais de resultar útiles
para reclamarlle ás compañías,
preocúpanse de que o valor das
pólizas non se dispare. “Nos
traballamos con todas as empresas e ofrecemos as pólizas
máis razoábeis”, indica. Mais,
en todo caso advirte que “nos
seguros, o máis caro non sempre é o mellor, pero o máis barato seguro que é ben malo”.G

s centros de ensino son
lugares que poñen o saber ao servizo da sociedade. O
pensamento, a arte e a ciencia
son a mellor garantía para o
progreso da humanidade. O
ensino público é o nivelador
social, o gran logro da democracia porque facilita os coñecementos para toda a poboación, á parte do sexo ou da
clase social. A calidade do ensino público nun país asegura
un futuro de benestar e unha
cidadanía consciente, culta e
feliz. Por iso quero mostrar a
miña satisfacción ante a mellora dos centros de ensino en
Galicia. Estou dando conferencias en diversos institutos que
me deron optimismo. Encontrei centros ben dotados, limpos, con plantas, e falei para un
alumnado de Bacharelato
atento, correcto, cun comportamento cívico que bota
abaixo esa idea dunha mocidade actual maleducada e díscola. O nivel de educación non
só depende dos investimentos
económicos, que tamén, senón das actividades humanas,
dunha dirección adecuada e
dun profesorado dedicado,
culto e imaxinativo. Falo, por
exemplo do IES de Ponteceso
onde reflexionei sobre a Guerra e Paz para un auditorio xa
sensibilizado. Fixéronme unha
entrevista nunha radio “pirata” que manexa un estudante de 3º de ESO. Obsequiáronme con dúas unidades didácticas sobre a cultura da paz
e a convivencia, elaboradas
por un amplo sector do profesorado, con fotografías nas que
o propio alumnado reproduce
escenas de tortura, de mutilación por minas, de violencia de
xénero, de éxodo de refuxiadas, acoso escolar, da homofobia. Non aprenden de oídas;
implícanse, métense na pel da
xente que sofre. Este ensino
promete un excelente futuro. G

’’

Falei para un alumnado
de Bacharelato atento,
correcto, cun
comportamento
cívico que bota
abaixo os tópicos”
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O PP gañaría as europeas, de celebrarse hoxe.O PP ten arestora unha vantaxe de máis de dous puntos porcentuais sobre o PSOE na carreira electoral para as europeas do 7 de xuño. Segundo un inquérito publicado polo xornal madrileño Público,a tendencia de ascenso dos popularesmantense desde febreiro
e afiánzase mes a mes. En só tres meses, o partido que lidera Mariano Raxoi recuperou 5,5 puntos de intención de voto. Ademais, o galego é hoxe máis valorado que o presidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, aínda que
ambos suspenden (4,4 e 4,3, respectivamente). G

Xosé A. Gaciño

FICHAXE DO PSOE ANDALUZ

E

stá por ver que a remodelación ministerial de José Luis
Rodríguez Zapatero mellore a
imaxe do goberno en loita desesperada contra a crise e consiga evitar que o PP mellore a súa
cunha simbólica vitoria nas
próximas eleccións europeas.
Quizais a incorporación de
máis repercusión fora a de
Manuel Chaves, até agora presidente da Junta de Andalucía,
á vicepresidencia terceira, de
nova creación, dedicada á Política Territorial. E non tanto
polo traballo que vaia desenvolver como polo efecto colateral (ou era ese efecto precisamente o que se perseguía?) de
forzar a súa sucesión á fronte
do goberno andaluz.
Ese xeito súbito de obrigar
ao relevo serviu para que o partido pechase filas en torno ao
candidato proposto polo propio Chaves. Non había tempo
para montar outras alternativas. A mesma táctica empregou o novo presidente, José
Antonio Griñan, para fichar a
Rosa Aguilar, alcaldesa de Córdoba, única capital de provincia gobernada por Esquerda
Unida. Levaba anos como disidente no cumio e a oferta dunha consellaría foi o estímulo
necesario para oficializar unha
ruptura xa cantada.
Desde o PP volveron xogar
coa demagoxia que non vacila
en poñer en perigo as institucións. Pedir eleccións anticipadas, argumentando que
Griñan non ten a lexitimidade
das urnas, ou chamar á mobilización dos cordobeses para
que o novo alcalde sexa do PP,
por ser a lista máis votada, é facerlle un fraco favor á cultura
política dos cidadáns. A estas
alturas, até un demagogo de
dereitas debería explicar que
os cidadáns elixen deputados
ou concelleiros, e que son estes os que, á súa vez, elixen
presidentes ou alcaldes. G

’’

A marcha súbita de
Chaves obrigou ao PSOE
andaluz a pechar filas
ao redor
de Griñán”

A nova IU de Andalucía
sen Rosa Aguilar
Diego Valderas,
coordinador xeral
de IU en Andalucía

A fichaxe polo presidente socialista
de Andalucía da ex alcaldesa de Córdoba,
Rosa Aguilar, até agora de Izquierda Unida,
volve pór sobre a mesa as posibilidades
de futuro da coalición
César Lorenzo Gil

Rosa Aguilar estaba “de facto”
fóra de Izquierda Unida. Días

antes do anuncio, varios dos
seus, agora, ex compañeiros dábana dentro do PSOE. Acusábana de pedir o voto para os socialistas nas xerais de marzo do
2008 e de pensar máis “en si
mesma que nos compañeiros”.
Pero con todo, a marcha de
Aguilar ao goberno autónomo
deixa a IU en perigo de naufraxio. Andalucía xa non é o feudo
de votos para a coalición que foi
antano (non conseguiu escano
no parlamento estatal e só ten
seis deputados dos 109 postos
da cámara andaluza) pero si segue a ser canteira de cadros e
ideas para as siglas.
Na formación hai arestora
dúas posturas claras e non sempre aliadas. O coordinador xeral,
Diego Valderas, ben relacionado co seu homólogo en Madrid,
Cayo Lara, mantense nun difícil
equilibrio entre a férrea oposición ao PSOE e a loita contra un
crecente PP, cada vez máis convencido de que chegará ao poder nas próximas autónomas.
Outras familias puxan por
comandar a nova IU. Destaca
un veterano, benquerido por
parte da opinión pública, Juan
Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda desde o 1979.
Gordillo fíxose famoso polo
seu plan de reparto de terras para a construción de casas e polo
seu compromiso coa causa palestina ou coa Revolución cubana. A súa estratexia política pasa
por distinguirse o máis posíbel
dos socialistas e manter un discurso esquerdista que vai máis
alá dos dereitos civís. Publicamente reclamou a nacionalización dos bancos, o aumento
significativo das rendas do PER
e a súa extensión a toda a cidadanía como renda de emancipación.G
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O éuscaro ten o maior número de
falantes da historia.A lingua vasca
gañou 325.000 falantes habituais en
25 anos. Esta é a principal conclusión
do último Mapa Sociolingüístico de
Euskadi, que engade que a idade media dos falantes baixou moito e que
aumentan os falantes de éuscaro cuxa lingua nai é o castelán. G

DEBATE DA CORRUPCIÓN

É a dereita inmune aos escándalos?
Sen acordo entre os expertos sobre
se casos como Gürtel ou Filesa afectan
máis ao PSOE que ao PP
H. Vixande

Como o financiamento do
PSOE a través de Filesa a finais
dos anos 80 e principios dos 90,
casos como Gürtel ou o da espionaxe política na Comunidade de Madrid están a sinalar o
PP como o partido relacionado
con graves episodios de corrupción. Con todo, non parece que
estea a afectarlle electoralmente
e as enquisas colocan a este partido 4 puntos por enriba dos socialistas ante as eleccións europeas que se celebrarán o vindeiro 7 de xuño. É a dereita inmune
aos escándalos? Entre os expertos non hai acordo.
En xeral, os analistas políticos consideran que os escándalos aféctanlle aos partidos,
en todo caso, a medio prazo,
non de forma inmediata, mais
non existe acordo sobre se a
dereita é máis inmune que a
esquerda a que se difundan os
seus casos de corrupción.
Para o catedrático de Socioloxía Fermín Bouza, “a esquerda é máis moralista que a dereita, que lle perdoa máis aos seus
líderes os casos de corrupción”.
Con todo, esta non é unha conclusión definitiva. “Depende,
nunha posición electoral positiva e recuperando espazo político, aos partidos aféctanlles menos os escándalos”, sinala Bouza en referencia á situación que
agora se rexistra no PP. A pesar
dos casos da suposta espionaxe
en Madrid e dos presuntos subornos en Valencia, este partido
ten expectativas de gañar as
eleccións europeas. Raxoi vese
na Moncloa nun horizonte de
dous ou tres anos e non ten inconveniente en defender a
Francisc Camps, o presidente
da Generalitat valenciana, no
punto de mira dos medios de
comunicación.
Descendendo ao caso galego, o profesor Bouza explica
que, ás veces, os escándalos

orientan os votantes á abstención, como tería acontecido co
rebumbio mediático dos coches blindados de Touriño ou
da fotografía de Quintana a
bordo do barco dun empresario durante a campaña e precampaña das últimas eleccións autonómicas en Galiza.
De todos os xeitos, Fermín
Bouza sinala que “os escándalos teñen moi pouco alcance
electoral e se o teñen é engadido a outras cuestións”. A crise
económica sería un dos factores que incidirían no desgaste.
Dúas discrepancias con
Bouza proveñen de senllas voces autorizadas: Xosé Luís Barreiro e Antón Losada. Tanto un
como outro consideran que a
dereita non é máis inmune que
a esquerda aos escándalos.
“Esa afirmación había que probala primeiro”, afirma Xosé
Luís Barreiro. Para este politicólogo e profesor universitario en
Santiago, é un problema de poder; a esixencia do electorado
“ten máis que ver coa debilidade política que coa gravidade
dos feitos”. O profesor resúmeo
no refrán “a can vello, todo son
pulgas”. Segundo esta teoría,
“os medios non van contra o
partido que ten moito poder,
como os xuíces tampouco actúan igual con todo o mundo,
tenden a ser exemplarizantes
cos máis débiles”.
A febleza dos partidos no
poder sería o que marcaría o
inicio das campañas informativas sobre os seus escándalos
de corrupción. Mentres amosen fortaleza, as tramas irregulares que puidesen chegar á
xustiza non se plasmarían de
forma contundente nos medios de comunicación, en opinión de Barreiro.

AFIRMACIÓN SEN SUSTENTO. Como
Barreiro, o tamén profesor
universitario Antón Losada

Francisco Camps, presidente valenciano.

’’

Aesquerdaémáismoralista
que a dereita, que perdoa
máis aos seus líderes
os casos de corrupción”
[Fermín Bouza]
Catedrático de Socioloxía.

’’

Odesgasteelectoraltenmáis
que ver coa debilidade
política que coa gravidade
dos feitos”
[Xosé Luís Barreiro]
Profesor universitario e politicólogo.

considera que “a afirmación de
que a dereita é máis inmune
aos escándalos non ten sustento na realidade”. Losada lembra que o PSOE gañou contra
prognóstico as eleccións de xu-

HEINO KALIS/REUTERS

ño de 1993 a pesar do caso Filesa e pregúntase: “Sen o caso
Gürtel, a que distancia se situaría o PP do PSOE nas enquisas?
Agora é o 4%, pero esa é unha
porcentaxe que en moitos inquéritos corresponde á marxe
de erro”. O politicólogo alude
ao contexto político actual, cun
executivo socialista no Estado
que vén de renovarse debido
ao desgaste que lle está a provocar a crise económica, mentres a oposición popular preséntase como unha alternativa
sólida de goberno.
Mais á marxe da situación
actual, segundo Losada hai tres
factores determinantes para
que un escándalo poda incidir
decisivamente no resultado
electoral. “Primeiro, a gravidade do caso; segundo, a contundencia das probas; terceiro, a
xestión que o partido faga do
escándalo, se sacrifica aos implicados”.
O tempo é outro factor para
que os partidos desconten elec-

toralmente o impacto dos escándalos, a xuízo de Antón Losada. “O PSOE tardou varios
anos en verse afectado polo caso Filesa”, advirte, ao tempo
que explica que “o caso Gürtel
deu un xiro radical o 22 de
abril”, cando se publicou unha
conversa telefónica entre o presidente da Comunidade valenciana, Francisc Camps, e o contratista Álvaro Peña, coñecido
como El Bigotes e presuntamente ligado ao financiamento
irregular do PP. No contacto telefónico, quedou patente que
Peña lle fixo un agasallo á muller do presidente valenciano
que esta tivo que rexeitar porque se trataba dun presente de
moi alto valor económico. Para
Losada, as novas revelacións
poderían significar un antes e
un despois, ademais de implicar un desgaste electoral do PP,
mais todo dependería da gravidade do caso, da contundencia
das probas e da xestión do escándalo que faga o partido.G
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Dez Nobel apoian os cinco cubanos
presos nos EE UU
Destacados persoeiros internacionais
uníronse á causa que esixe a repetición do
xuízo a cinco axentes antiterroristas cubanos condenados por espionaxe en Miami
César Lorenzo Gil

Hai máis dun mes coñeceuse
que dez persoeiros galardoados
co premio Nobel se uniran ao
grupo de opinión que lle esixe á
xustiza estadounidense repetir
o xuízo aos denominados “Cinco de Miami”, cubanos acusados de conspiración e espionaxe cuxos procesos estiveron claramente viciados, segundo varios informes de organismos independentes.
Ao grupo, denominado

‘Amigos da Corte’, subscribíronse José Ramos Horta, Nobel
da Paz 1996, ex presidente de
Timor Leste e heroe da independencia da ex colonia portuguesa; o portugués José Saramago, Nobel de Literatura 1998
e autor do Ensaio sobre a cegueira; o arxentino Adolfo Pérez
Esquivel, Nobel da Paz 1980, loitador contra as ditaduras latinoamericanas; Rigoberta Menchú, Nobel da Paz 1992 e líder
das indíxenas guatemaltecas;

Dario Fo, Nobel de Literatura
1997, dramaturgo italiano; o
alemán Günter Grass, Nobel de
Literatura 1999; Máiread Corrigan Maguire, Nobel da Paz
1976, negociadora do conflito
de Irlanda do Norte; o ruso Zhores Alferov, Nobel de Física
2000, inventor do heterotransistor, básico na telefonía móbil;
Nadine Gordimer, escritora sudafricana Nobel de Literatura
1991 e o nixeriano Wole Soyinka, Nobel de Literatura 1986.
Alén do “grupo dos premiados” nestas últimas semanas
uníronse ao grupo Mary Robinson, ex presidenta de Eire, o pleno do Senado de México e a
Asemblea Nacional de Panamá.
UN CASO ESCURO. O 16 de xuño do
1998 o Servizo de Seguridade

Cubano entrégalle ao FBI un
profuso informe sobre actividades terroristas en Miami
contra intereses cubanos. Toda aquela información fora
compilada por cinco axentes
cubanos infiltrados. Aos dez
días de saber a policía estadounidense do seu traballo son detidos en Miami.
O 12 de setembro dese ano
son detidos eses cinco axentes,
Antonio Guerrero, Fernando
González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino e René
González. Durante 17 meses
estarán illados baixo a acusación de espionaxe e conspiración contra os EE UU.
O xuízo comezou no 2000
baixo o axexo da comunidade
cubana exiliada en Miami. A

pesar de que observadores internacionais consideraron imposíbel que o xuízo con xurado
fose xusto, nun ambiente onde
o anticastrismo é maioritario,
as autoridades estadounidenses non modificaron o proceso
e os cinco foron condenados a
longas penas.
Desde a sentenza, moitas foron as voces que pediron a revisión do caso. Entre elas a do
parlamento europeo.
Nestes anos, os EE UU déronlles asilo a varios condenados por atentar contra intereses
cubanos co resultado de morte.
A chegada de Barack Obama ao
poder e o novo clima diplomático entre Washington e La Habana podería supor algunha
novidade no caso. G

TRIBUNA I Xulio Ríos.

Director do IGADI (www.igadi.org) e biógrafo de Plácido Castro.

HISTORIA DUNHA PLACA
En setembro do 2003 promoveuse en Vigo un recoñecemento cívico ao insigne galeguista Plácido Castro, coincidindo co 70º aniversario da
participación de Galicia no IX
Congreso de Nacionalidades
Europeas (1933) onde el nos representou. Contando cos permisos correspondentes, na rúa
Reconquista 10, de Vigo, onde
viviu un tempo, instalouse unha placa cun busto seu, obra do
recoñecido escultor Pepe Molares, sobre unha lousa de granito que apenas durou uns meses. En decembro, uns vándalos acabaron con ela. Refeita
sobre ferro fundido, cando os
promotores se dispuñan a fixala novamente na fachada do
inmóbel, algúns veciños da comunidade de propietarios desautorizaron a instalación. Motivos? O principal radica na lenda que acompaña a placa:
“Aquí viviu desterrado Plácido
Castro, a voz que acadou o recoñecemento internacional de
Galicia como unha nación”.
Dúas palabras desagradan a
dous propietarios: “desterrado” e “nación”. A primeira porque seica afea a nobreza do
edificio, que non é, nin nunca
foi, un lugar para desterrados,
que seica só poden elixir lugares na sombra e a xogo co seu

destino. Non obstante, babecadas á parte, cando Plácido foi
condenado a diversas penas,
incluída a de desterro, polos tribunais franquistas por causa
da súa participación en actividades políticas, xustamente elixiu Vigo como aquela cidade
que lle había procurar as satisfaccións que buscaba naquel
momento de tristura. A elección de Vigo ennobrece a Reconquista 10, a onde chegou
por relacións de amizade.
A segunda, nación, porque
incorpora unha carga política
que desgusta a dúas persoas
que rexeitan tal mención e calquera outra alusión á política,
do signo que sexa, situando no
mesmo plano vítimas e verdugos, demócratas e fascistas, poñamos por caso. Outra cousa
sería se na placa falásemos de
Plácido como poeta, tradutor
ou xornalista, home de inmensa cultura, políglota e renacentista. Pero precisamente o que
singulariza a Plácido no universo galeguista é ese feito histórico da súa participación naquel
congreso celebrado en Berna e
que o consagrou como secretario de Relacións Internacionais
do Partido Galeguista na asemblea celebrada a seguir en Pontevedra e na que obtivo máis
votos dos compromisarios ca o

A primeira placa, con busto do escultor Pepe Morales sobre granito, durou uns meses.

propio Castelao para a súa
elección como integrante da
Comisión Executiva. Hai moitos poetas, tradutores, xornalistas, etc., neste país, pero ningún deles con ese mérito específico que o fai alumear no noso firmamento colectivo.
Os que se opoñen á instalación da placa poderían aceptala con outro texto, máis tibio e
menos político, seica, pero non

’’

Douspropietarios
do edificio de Reconquista
10, de Vigo, obstínanse
en impedir a instalación
da placa”

queren “imposicións” nin admiten que o seu poida chamarse censura, aínda que si se toman a licenza de indicarlles aos
promotores o que si e o que
non poden reproducir nela.
As opinións e pareceres son
respectábeis pero resulta a todas luces máis que lamentábel
tan vergoñenta persistencia do
auto odio. Cantas rúas hai nas
nosas cidades que honran o labor político dalgúns persoeiros? É que non se poden colocar placas que destaquen, por
exemplo e por iso, os pais do
Estatuto galego e até da Constitución española? Onde está a
fronteira da suposta dignidade
da política en comparanza con
outras actividades humanas e
intelectuais?
Diversas autoridades culturais galegas pediron cortesmente a Reconquista, 10 unha
reconsideración do seu punto
de vista. Pero non hai maneira.
Dous propietarios obstínanse
en impedir a instalación da
placa. Hai solucións que as autoridades democráticas poden
facer valer sobre as minorías
testalás. A elas apelamos
abrindo as fiestras a un debate
que nos avergoña como cidadáns deste país. Á espera, Plácido Castro vaga neste seu segundo e inesperado desterro.G
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O primeiro ministro escocés, Alex Salmond, durante a visita a unha papeleira en Fife (Escocia).

DAVID MOIR / REUTERS

O independentismo escocés
gaña votos
’’
O labor de goberno de Alex Salmond,
do nacionalista SNP, gosta os escoceses. A súa
minoría parlamentaria podería converterse
en breve nunha maioría que comece o proceso
de independencia do Reino Unido
Xulio Ríos
Vicedirector do IGADI (www.igadi.org)

O Scottish National Party (SNP),
partido nacionalista que goberna Escocia desde 2007, cumpre
neste mes 75 anos de vida, desde que un 7 de abril de 1934 fora
creado a partir da unión do National Party of Scotland e o Scottish Party. E, a poucas semanas
de cumprir o seu segundo ano
no executivo de Edimburgo, parecera que ten motivos para a
celebración.
O SNP definiu o avance cara
a un Estado propio como obxectivo explícito e prioritario para a súa primeira lexislatura no
goberno. A intención é conseguir a celebración dun referendo sobre o particular en 2010. O
resultado debería de constituír
un aval político fundamental
ante o goberno de Londres e o
mundo.
O apoio social para a independencia de Escocia non é menor. De feito, segundo un inquérito de ICM Research publicado
no Sunday Telegraph cinco meses antes das eleccións seten-

trionais de maio de 2007, o 52
por cento das e dos escoceses
con dereito a voto eran favorábeis. Resaltábel é, tamén, que o
mesmo inquérito sinalaba aínda un maior apoio á independencia de Escocia entre a poboación inglesa, que a favorecía
nun 59 por cento dos casos.

Segundouninquéritode
maio de 2007, o 52% dos
escoceses con dereito a voto
eran favorábeis á
independencia.”

’’

Mentresqueoslaboristas
perden apoios en Escocia,
os nacionalistas están a
aumentar os votos”

SEN AMIGOS. A aposta independentista do SNP é arriscada e, de
feito, impediu que puidese forxar algunha alianza que paliase
a súa debilidade parlamentar no
momento de formar goberno,
contando apenas co apoio estábel de 47 dos 129 membros do
poder lexislativo de Edimburgo.
Isto xa lle valeu un fracaso notábel no presente ano, ao ter visto
rexeitada a súa proposta orzamentaria inicial, que houbo de
ser rectificada.
Mais, á vista dos resultados
en recentes comicios celebrados en Escocia, o SNP está a aumentar o seu apoio social de
modo sensíbel. Isto probabelmente implique a confluencia
de dúas tendencias: o gaño de
novos adeptos para a causa in-

dependentista; a concentración
no SNP de votos independentistas que até agora ían parar a outras forzas políticas. A forza de
cada unha delas é difícil de calcular. Cabe aínda especular coa
posibilidade de que o SNP estea
a gañar votos non independentistas, mais esta última hipótese
con certeza servirá para explicar
poucos casos.

BY-ELECTION. Os comicios aos que
aquí se está a facer referencia
son as dúas by-election que tiveron lugar en Escocia durante o
2008. As by-election son citas
electorais que teñen lugar nun
distrito electoral cuxo representante electo para un parlamento, neste caso no de Londres,

deixa o posto vacante antes de
terminar a lexislatura por algunha razón. O seu obxectivo é,
pois, a elección democrática
dunha persoa substituta, que
poderá ser do partido do seu
predecesor no cargo ou de calquera outro.
Ambas as citas mostran dúas tendencias cuxa xeneralización no territorio escocés é, do
meu punto de vista, máis que
probábel e claramente favorábel ao SNP. Dun lado, o voto
concéntrase nos laboristas e
SNP. A by-election de Glasgow
East, celebrada en xullo, supuxo que ambas as forzas pasasen
a concentrar o 84,8 por cento
dos votos, fronte ao 77,7 por
cento que xuntaban nas eleccións xerais do 2005. Os datos
da de Glenrothes, que tivo lugar
no mes de novembro eran aínda máis espectaculares: 91,6
por cento dos votos repartidos
entre os de Gordon Brown e
Alex Salmond, fronte ao 75,3
por cento do 2005.
Doutra banda, a concentración do voto é desigual: os laboristas perdían un 19 por cento
dos seus votos en Glasgow East e
gañaban só un 3,2por cento en
Glenrothes. Os nacionalistas,
que aumentaban os seus votos
nas dúas circunscricións, facíano nun 26,1 por cento en Glasgow East e 13,1 por cento en
Glenrothes. G

stá visto que para Afganistán non existen solucións
militares, ou, polo menos, tan
só de orde militar. Máis presión militar significa máis oposición aos invasores. Barack
Obama entendeuno así e pensa que, ademais, cómpre lle
prestar atención á reconstrución do país, á sociedade en xeral e aos países veciños.
O descoñecemento da súa
realidade, dun país que nin sequera conta cun censo de fiar,
semella ser moi grande. Non se
coñecen ben as distintas etnias, nin as diferentes linguas,
e nin unhas nin outras, ao parecer, son identificables por
enteiro nun mapa. Como para
poñerse con simplificacións.
Así as cousas, nada máis lóxico que a “intelixencia” careza
de información real. E sen ela
non hai maneira de moverse
nun país tan descoñecido, nin
maneira tampouco que adoptar decisións cun mínimo de
sentido operativo. Por iso, moitas veces, dá a impresión de que
alí os invasores andan á toa.
Tampouco vai valer a que se
pensa que foi a solución para o
Iraq: comprometer representantes das diferentes etnias inimigas. En Afganistán non existen rivalidades étnicas que teñan comparanza coas tirapuxas entre sunnitas, xiítas e kurdos. Por iso, a posible estratexia
ben puidese resultar ilusa.
A idea de que Afganistán
quede encadrado nun marco
moito máis amplo, formado
por Paquistán, o Irán, Arabia
Saudita e outros, non é unha
mala idea. Pero levala á práctica, executar esa política, non
parece que sexa un camiño doado. Por algún tempo, Afganistán vai seguir empantanado e
cada día vai supoñer un bo
desgaste para Obama. Ao cabo, é a súa guerra. G

’’

Moitasveces,dá
a impresión de que
en Afganistán
os invasores
andan á toa”
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A China sae de rebaixas

VOTACIÓNS /ECUADOR

REELECCIÓN HISTÓRICA
DE RAFAEL CORREA
Rafael Correa foi reelixido presidente do
Ecuador sen
necesidade
de segunda
volta. O his- Rafael Correa.
tórico triunfo do esquerdista chega despois do seu éxito na reforma
constitucional. No discurso
da noite electoral, o mandatario afirmou que nos próximos
anos lanzará ambiciosas políticas de redución da pobreza
e de control sobre os recursos
naturais e agrícolas propios.

Os ‘bos prezos’
das bolsas
occidentais animan
os estrategas
económicos
chineses a ampliar
a súa influencia
sobre os mercados
desenvolvidos

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

Dende que a mediados do
2008, o Fondo Monetario Internacional revisase periodicamente á baixa as previsións de
crecemento mundial, tan só
dúas excepcións resisten a fatal
tendencia: a India e a China
O país máis poboado do
planeta mesmo estaría en condicións de superar o 6,5% de
crecemento do seu PIB no
2009, se o Estado mantén o temón proporcionando circulante monetario que engraxe o
seu socialismo de mercado.
Mentres para a Unión Europea
a caída proxectada para o 2009
é do 4,2%, para os EE UU do
2,8, para o Xapón do 6,2, ou para Rusia do 6%.
Novo escenario económico
mundial, no que a China saca
músculo. O primeiro ministro
Wen Jiabao esixiulles ás autoridades monetarias estadounidenses que garantisen os seus
investimentos en Norteamérica, por valor de dous billóns de
dólares, colocados en Bonos do
Tesouro. Calcúlase que o 15 por
cento foron manexados alegremente pola Administración Estatal de Divisas Estranxeiras localizados en activos de risco e
bonos corporativos internacionais, que desembocaron en
perdas do 50%do seu valor, por
un importe que se achega aos
80.000 millóns de dólares. O
maior socio comercial dos EE
UU pasou nos últimos 30 anos
de ter vínculos comerciais bilaterais por valor de 2.500 millóns
de dólares a 400.000. Dáse o paradoxo de que, hoxe en día, a
China é o maior acredor dos EE
UU. Posúe en dólares máis da
metade das súas reservas de divisas, que se manexan en cifras
billonarias.

SÍMBOLOS / ISRAEL

NETANIAHU A FAVOR DO
NOME DE ‘ESTADO XUDEU’
O primeiro ministro israelí,
Beniamin Netaniahu, mostrouse favorábel á petición da
ala máis dereitista do seu goberno de mudar o nome de
República de Israel polo de
República Xudía de Israel, o
que suporía, ademais, un aumento das restricións relixiosas sobre a cidadanía. Hoxe
en día, os xudeus son beneficiados pola lexislación israelí.
Os palestinos consideran que
este movemento busca que a
comunidade internacional
acepte este nome e acto seguido se consideren ilexítimas as demandas de retorno
á casa dos varios millóns de
palestinos refuxiados, expulsados entre o 1948 e o 1967.
Unha empregada bancaria coloca feixes de billetes de 100 iuans en Nanjing (China).

SEAN YONG / REUTERS

ras máis solventes dos países
desenvolvidos.
O propio FMI está atrapado
pola nova dinámica. Se desexa
aumentar as reservas propias
para lles inxectar liquidez aos
mercados occidentais, necesariamente vai ter que recorrer a
países con excedentes de capital como a China. A peaxe, condición necesaria por ben tan
prezado, xa a puxo Jiabao durante unha entrevista ao Financial Times: “Aumentar a voz, o
voto e a representación dos países en desenvolvemento”.
Solvencia oriental que lle
permite á China saír de rebaixas
polas bolsas mundiais comprando activos, especialmente
en empresas vinculadas ás materias primas en Asia Central ou
África, sen renunciar aos mercados occidentais, aos que chegan
provistos de recursos económi-

cos fornecidos dende os bancos
estatais, a baixo interese.

’’

A China posúe en dólares
máis da metade
das reservas de divisas
estadounidenses”

’’

O FMI terá que recorrer
a países con excedente
de capital para aumentar
a liquidez do mercado
global”

O REFUXIO DO EXTRACAPITALISMO.
Economías extracapitalistas
que resultaron inmunes aos virus tóxicos que rebentaron as
fortalezas das prazas financei-

SI PARA ASIÁTICOS, NON PARA OCCIDENTAIS.Mais paradoxal resulta que
durante a crise asiática dos anos
1997-98, o daquela secretario do
tesouro estadounidense, Larry
Summers, recomendáballes aos
gobernos asiáticos que deixasen
crebar os seus bancos. Afirmaba
que o alto prezo do saneamento
deberíano pagar directivos e accionistas. Rescatalos suporía
unha inmoralidade, concluía.
Tras dúas décadas, o preditor da
actual crise está de novo na Casa
Branca, asesorando a Barack
Obama. Mais agora, aconsellando facer o contrario do que se
predicaba para os asiáticos.
A vinganza oriental, practicando a gula nas apetitosas e
baratas bolsas occidentais, está
máis que xustificada.G

CRISE ECONÓMICA / ISLANDIA

NOVO GOBERNO DE SOCIALDEMÓCRATAS E VERDES
A profunda
crise económica que vive Islandia
provocou a
caída do goberno de dereitas. O novo gabinete Johanna
estará for- Sigurdardottir
mado polos
socialdemócratas e os verdes,
que lograron 20 e 14 escanos
respectivamente, dun total de
63 asentos no parlamento de
Reikiavik. En xaneiro, a literal
creba do Estado provocara a
dimisión do entón primeiro
ministro Geir Haarde. Desde
entón gobernaba interinamente a socialdemócrata Johanna Sigurdardottir, que
agora revalida o cargo. G

BOB STRONG/REUTERS
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Protección dos traballadores e novo modelo económico, reivindicacións do 1º de maio. Os principais actos están convocados en Vigo,
aínda que CIG, UGT e CCOO mobilizarán os seus afiliados e simpatizantes en varias comarcas galegas. As centrais estatais concorren xuntas , e
a súa manifestación sairá ás 11 e media de Vía Norte. A da CIG iniciarase
en Gregorio Espino coa Doblada, ás 12 da mañá.G
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REMEDIOS CONTRA A CRISE

Feixóo posterga a baixada de impostos
Se durante a campaña ían ‘inxectar 200
millóns de euros para as familias’, agora
‘dependen de que o crecemento
da economía o permita’

Poucos días tardou Alberte Núñez Feixóo en eliminar a súa
proposta estrela para saír da
crise: a redución de impostos. O
pasado 23 de abril anunciaba de
que a rebaixa do IRPF para os cidadáns que cobrasen menos de
22.000 euros e a eliminación do
imposto de Sucesións terían que
esperar a que o permitan as circunstancias. Os aspectos dos
que dependen o cumprimento
das promesas do PP son “os ingresos da comunidade autónoma [en descenso pola crise], o
novo sistema de financiamento
autonómico [non hai data para
o acordo] e o crecemento da
economía [en recesión]”.
Os grupos da oposición dispoñen ben cedo de munición
para atacar o novo Goberno.
Xavier Vence, profesor de economía aplicada e candidato ás
eleccións ao Parlamento Europeo polo BNG, afirma que “era
previsíbel que o PP se volvese
atrás con esta medida populista, co que se constata a fraude
aos electores de rendas media e
baixas. Habería que pedirlle
contas por incumprir estas promesas”. Xaquín Fernández Leicega, economista e parlamentario socialista, considera que
“Feixóo nega agora unhas medidas nas que incidiu na súa investidura, hai ben poucos días”.
Os representantes de PSdeG
e BNG coincidiron en sinalar
que o sorprendente non é que o
presidente da Xunta retire estas
propostas, senón a rapidez coa
que o fixo. Ademais, inciden en
que o PP queda agora sen programa económico claro, xa que
a redución de impostos centrara o discurso da pasada campaña electoral autonómica.
Mesmo se chegara a cifrar o impacto na economía das medidas, que suporían 200 millóns
de euros máis ao ano nas mans
dos particulares.

’’

EraprevisíbelqueoPP
se volvese atrás con esta
medida populista,
co que se constata a fraude
aos electores de rendas
media e baixas”

todos os departamentos da
Xunta, aínda que de momento
non transcenderon os posíbeis
recortes. Leicega e Vence temen
que o PP reduza partidas sociais,
as que lles afectan aos cidadáns

TEMOR Á REDUCIÓN DE GASTO PÚBLICO. A Consellaría de Facenda

con menos recursos. O dirixente
socialista pensa que “a maioría
do orzamento dedícase a educación e sanidade, e é aí onde é
máis fácil meter a tesoira, xa que
moitos investimentos, por
exemplo en obra pública, xa están comprometidos”. Vence
considera que as áreas que máis
perigan son a de igualdade e, en
especial, a de dependencia, xa
que Feixóo anunciou que lles
cedería aos concellos a aplicación da lei, o que, na práctica, significa que a Xunta
non vai asumir o compromiso do seu desenvolvemento”.G

anunciou a revisión do gasto de
[Xavier Vence]
Profesor de Economía Aplicada.

Feixóoao asinar o seu Contrato con Galicia,
no que figuraba a redución de impostos.

’’

Amaioríadoorzamento
dedícase a educación e
sanidade, e é aí onde é máis
fácil que o PP reduza gastos”
[Xaquín Fernández Leiceaga]
Economista e parlamentario
do PSdeG.

A ÚNICA MEDIDA FAVORECE ÁS RENDAS MÁIS ALTAS. O único imposto
que se reducirá será o que grava
as transmisións patrimoniais e
os actos xurídicos para familias
numerosas e mozos que adquiran unha vivenda. O PP afirma
que esta modificación da política fiscal non terá custe para a
Administración. Leiceaga dubida que sexa certo, xa que “o

PEPE FERRÍN / A.G.N.

Xurxo González

mito do custe nulo para o Estado
das baixadas de impostos está
moi estendido pola dereita
desde que o propagara Reagan
nos EE UU, pero o certo é que
este presidente deixou o país en
cotas récord de endebedamento público”. Vence considera que esta medida responde
a compromisos do PP con certos
sectores sociais que o apoiaron
durante a campaña, e que “beneficia ás clases altas, pero globalmente non suporá un grande
impacto nas contas”.

O discurso de eliminación de taxas non pasa de moda
A campaña do PP para as eleccións
autonómicas tivo, no económico, o
piar da baixada de impostos. Feixóo
lembrou a política fiscal de Aznar
desde o 96 e dixo que a súa actuación sería comparábel. Non obstante, este tipo de ideas non están
no mellor momento. Desde hai meses o protagonismo recae nos analistas que piden o mantemento ou a
suba da presión fiscal para poder

’’

Feixóofoiquendeacadar
a presidencia da Xunta
cun discurso oposto
ao que predomina
entre os economistas”

soster o gasto público necesario
para relanzar a economía e evitar
que os máis desfavorecidos sufran
situacións de pobreza estrema.
Non obstante, Feixóo foi quen de
acadar a presidencia da Xunta cun
discurso, senón totalmente contrario, si oposto en moitos sentidos. Xaquín Fernández Leiceaga, parlamentario socialista, considera que o seu
partido non soubo “facer didáctica

entre a poboación. Este tipo de propostas nunca son neutras porque dividen a poboación. Os que pensan
que pagan máis do que reciben do
Estado son sensíbeis a este tipo de
promesas. Existe no país unha conciencia social escindida”. Pola contra,
Vence pensa que “Feixóo non ganou ningún voto con esta promesa.
Eu máis ben diría que o PP ganou
porque perdeu o bipartito”.G
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BANCA E EMPRESA
Manuel Cao

EPA do primeiro trimestre de 2009 dá unha información arrepiante sobre a magnitude do desemprego en
España. O número de parados chega a 4.010.700 persoas,
cun aumento de 802.800 respecto do trimestre anterior, o
que representa unha media de 8.920 novos parados por
día. A taxa de desemprego chega ao 17,36 por cento e supera a previsión do goberno para finais de 2009, fixada no
15,9 por cento. Á parte dos datos globais existen elementos
particulares que revelan unha situación moi grave polas
características específicas do mercado de traballo español.
Existe un compoñente sexista novidoso pois o paro castiga notabelmente os varóns, con 507.000 novos parados e
chega a 295.900 no caso das mulleres. A tendencia á igualación nas taxas de paro por sexos prosegue pero no conxunto do Estado a taxa feminina (18,01 por cento) supera a
dos homes (16,86 por cento) mais en Aragón, Catalunya,
Murcia e La Rioja o paro xa é maioritariamente masculino.
O total de parados varóns é de 2.195.000 persoas mentres
que o de mulleres é de 1.814.900 debido ás maiores taxas
de actividade e ocupación no caso dos varóns. Hai un cambio moi importante nun mercado laboral que tende a absorber mulleres e expulsar persoal masculino pero igualando á baixa ao ser boa parte do emprego feminino a
tempo parcial. Un reto clave da política económica española será rendibilizar a formación en capital humano superior especialmente feminino en actividades de certo nivel tecnolóxico e con capacidade de competir no mercado
global. O poder decisional do voto das mulleres na formación de maiorías ten que ter a súa correspondencia no modelo de crecemento da economía real ou converterase en
disfuncional nun futuro próximo.
Os datos da EPA revelan problemas graves para a distribución persoal da renda co perigo real de exclusión social.
O número de fogares con todos os membros activos en
paro é de 1.068.000, 241.200 máis ca o trimestre anterior,
dependendo a súa supervivencia do labor asistencial das
administracións públicas. A taxa de temporalidade baixa
debido a que o axuste estase a facer nese colectivo. Son imprescidíbeis as políticas públicas para manter a estabilidade social con axudas moduladas en duración temporal e
contía segundo as circunstancias familiares mais a persistencia na caída dos ingresos e o continuo aumento dos
gastos fará inviábel no medio prazo o seu mantemento.
En relación ás autonomías, son as que máis medraron as
que agora sofren a dureza do axuste. A mellor situación
dáse no Arco Atlántico, Navarra, La Rioja e Aragón con taxas
inferiores ao 13 por cento. Están por debaixo da media Madrid, Castilla e León e Catalunya mentres as demais teñen
taxas superiores á media. Destaca Andalucía polo seu peso
demográfico co 24,4 por cento. É de reseñar a queda do Levante e a crise nos arquipélagos coas Canarias acadando
unha taxa récord do 26,12 por cento. Para o conxunto do
Estado non é sostíbel dende o punto de vista político, social
e financeiro esta asimetría na evolución do paro. G
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Un reto clave da política
económica será rendibilizar
a formación das mulleres
en actividades de certo nivel
tecnolóxico e con
capacidade de competir
no mercado global”

A venda de Fenosa cubrirá
a morosidade do Pastor
Os máximos
responsábeis subliñan
que a entidade ten
practicamente
cubertos todos os
vencementos de
débeda a longo prazo
até 2011

Xurxo González

Xosé María Arias, presidente, e
Jorge Gost, conselleiro delegado
do banco Pastor insistiron no bo
estado das contas da entidade,
pese a lamentar que as plusvalías derivadas da venda da participación en Unión-Fenosa a
Gas Natural (que se fará efectiva
en poucas semanas) se dediquen a cubrir a crecente morosidade. Arredor de 300 persoas
asistiron á Xunta Xeral de Accionistas do banco coruñés que se
celebrou o 23 de abril nas instalacións da Fundación Pedro Barrié de la Maza (maior accionista
da entidade), no Cantón
Grande, A Coruña. Todos os
puntos da orde do día, incluído
o informe de xestión e as contas
do ano 2008 foron aprobados.
Xosé Mª Arias defendeu a solidez do modelo de negocio da
banca de mediano tamaño, na
que se inclúe o Pastor, porque
resistiu mellor a catástrofe financeira de 2008 que os xigantes do sector. “Moitas das entidades que en setembro de 2007
pronosticaron a desaparición
da banca mediana figuran entre
as que quebraron ao longo do
ano pasado”, sinalou. “É por iso
que a banca clásica, tradicional
e de perfil baixo, a de toda a
vida, cobra un valor especial”.

INICIO DA RECUPERACIÓN A FINAL DE
ANO. Arias detallou as principais
cifras que, tanto na economía
real como na financeira, debuxan, dixo, unha das peores crises
da historia. Non obstante, amosouse optimista, xa que, na súa
opinión, “a finais de ano podería

IRENE MOLINA / AGN

A

Imaxe xeral da Xunta de Accionistas do Banco Pastor realizada na Coruña.

’’

Moitasdasentidadesque,
en setembro de 2007,
pronosticaron
a desaparición da banca
mediana figuran entre
as que quebraron ao longo
do ano pasado”
[Xosé María Arias]
Presidente do Banco Pastor.

comezar a recuperación tanto a
pé de rúa como nas bolsas”.
O valor das accións do
Banco Pastor retrocedeu un
52,8% en 2008, pero o máximo
responsábel da entidade inseríu este severo descenso nas
caídas xeralizadas en todo o
planeta. En canto as perspectivas para a economía española,
sinalou que era probábel que
se chegase ao 20% de parados,
pero apuntou que algúns informes falan de 4 millóns de
postos de traballo vacantes en
Europa por falta de cualificación dos empregados.
Arias defendeu medidas liberalizadoras na educación, os
servizos, a vivenda e a enerxía
para remediar a actual conxuntura. Ademais, o presi-

dente do banco afirmou que
para que se recupere o mercado inmobiliario é preciso
que baixe o prezo das vivendas.

ADEUS AGRIDOCE A UNIÓN-FENOSA.
En poucas semanas farase efectiva a OPA lanzada por Gas Natural sobre Unión-Fenosa, coa
que o Pastor ganará 202 millóns
de euros. “Estas plusvalías servirán para realizar a travesía do
deserto” e superar a etapa de
maior impacto da morosidade
nas contas da entidade, segundo o presidente da entidade.
Con todo, Arias dixo que “o
adeus estratéxico que decimos a
Unión-Fenosa é agridoce, posto
que axudar a crear un xigante do
sector enerxético sempre é un
orgullo e unha satisfacción”.

164 MILLÓNS DE BENEFICIO EN 2008.
Jorge Gost, conselleiro delegado
do Banco Pastor, insistiu en que
a posición da entidade coruñesa
é de tranquilidade para os próximos anos. O beneficio de 2008
foi de 164 millóns de euros, un
18,8% menor que no exercicio
anterior. Aínda así, o xestor afirmou que o banco practicamente non ten vencementos de
obrigas financeiras a longo
prazo nin en 2009 nin en 2010, e
que a venda de Unión-Fenosa
supón un colchón suficiente.G
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Alvariño disputará a Fontenla a presidencia da patronal galega
(CEG). O presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra e
actual vicepresidente da CEG tratará, como en 2001, de superar ao actual presidente. Pola súa banda, Fontenla aspira a repetir por terceiro
mandato consecutivo á fronte do empresariado galego. As eleccións
serán o 7 de maio.G
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ENDEBEDAMENTO MUNICIPAL

Os concellos galegos non gastan
Un informe do Ministerio de Economía sinala
que a débeda por habitante das corporacións
galegas é a metade da media estatal.
As grandes cidades como Madrid
monopolizan boa parte do gasto
Xurxo González

O ministerio de Economía publicou a mediados de abril o
primeiro informe sobre a débeda dos concellos a 31 de decembro de 2008. Unha das
conclusións dos datos presentados é que a débeda por habitante das corporacións locais
galegas é pouco menos da metade da media do Estado. Segundo Luciano Fariña, membro do Consello de Contas de
Galicia da Área de Corporacións Locais, esta cifra ascende
en Galicia a 228 euros, mentres
que a media do conxunto do
Estado é de 542.
A media estatal está impulsada por algunhas grandes cidades como Madrid, Barcelona, Valencia ou Zaragoza.
Cada unha delas supera en débeda a todos os concellos galegos xuntos, que acumulan
pouco máis de 637 millóns de
euros (en torno ao 2% do total,
26.100 millóns). Só a cidade de
Madrid supera os 6.000 millóns
e representa o 20% do total.
Manuel Cao, profesor de
Política Económica Autonómica na Universidade de Santiago de Compostela, explica
estas diferencias de endebedamento entre concellos polo
“complexo de pobres dos galegos. En cambio, moitas entidades locais do resto do Estado non cumpren as normas
sobre a estabilidade orzamentaria das facendas locais e melloran os servizos que lles ofrecen aos seus cidadáns. Esta infracción ou bordeo da legalidade nunca ten consecuencias, e avánzase pola vía dos
feitos consumados. Algo semellante fixo Fraga cando se
transferiu a sanidade. Recorreu ao endebedamento para
financiar un servizo básico”.
A DÉBEDA APOIADA POR MAIORÍAS ABSOLUTAS. Carlos Antonio Fer-

nández Castro, alcalde de
Ames do PSdeG e presidente
da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), opina que “o endebedamento de por si non é bo
nin é malo, todo depende de
como se empregue. Algúns
concellos de fóra de Galicia
decidiron desenvolver ambiciosos plans de investimento e
infraestruturas, que financian
pedindo prestado e van pagando pouco a pouco. Pero
mentres tanto gozan dun
maior nivel de servizos e de
benestar”.
O rexedor socialista considera que o baixo nivel de endebedamento dos concellos galegos ten unha orixe cultural.
“Nas corporacións máis pequenas falar de endebedamento é moi grave, xa que a
oposición acusa o goberno de
malgasto. Ninguén quere aparecer ante o electorado como
un dilapidador. Isto débese á
nosa tradición como pobo, xa
que até non hai moito tempo
estaba asumido que quen se
endebedaba non estaba facendo ben as cousas”. Fernández Castro indica que isto non
é así no resto do Estado, e que
a proba é que “gobernos que
aumentaron moito o nivel de
débeda viron apoiada a súa
xestión con maiorías absolutas”. Aínda que non o cita de
xeito explícito, é o caso do alcalde de Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón.
O PROBLEMA DOS CONTROIS. Este
primeiro informe sobre a situación dos concellos españois trae a primeiro termo o
problema do control das súas
contas. Luciano Fariña sinala
que a Lei Reguladora das Facendas Locais estabelece que
o límite da débeda sitúase no
110% dos ingresos correntes.
Os concellos galegos non su-

A M-30 madrileña soterrada.

’’

Nas corporacións máis
pequenas falar
de endebedamento é moi
grave, xa que a oposición
acusa o goberno
de malgasto”
[Carlos Antonio Fdez. Castro]
Presidente da FEGAMP.

’’

O concello de Madrid
acumula o 20% da débeda
total do Estado”

Túnel baixo a praza Maior de Madrid

peran este nivel, e mesmo hai
medio cento que non teñen
ningunha débeda, pero o
Consello de Contas de Galicia
é unánime en que o control

debe ser maior. “A FEGAMP
debería facer un esforzo por
que se cumprise a lei, xa que
unha cantidade considerábel
de alcaldes non presentan as

contas ou o fan a destempo”.
Fernández Castro responde que o ordinario é que
os concellos cumpran, xa que
“os controis que temos que
soportar son moito máis estritos que os de outras administracións públicas”. Esta polémica non é nova e polo momento non parece que FEGAMP e Consello de Contas
vaian chegar a un acordo.G
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O Liceo, semifinalista da liga. O
Liceo acadou o pase ás semifinais
da OK Liga de hoquei a patíns despois de gañarlle os dous partidos da
eliminatoria de cuartos de final ao
cadro catalán do Igualada, o que
venceu en ambos choques por un
idéntico 4-2. Os herculinos enfrontaranse en semifinais ao Vic, segundo na fase regular da Liga, polo que
terán o factor campo en contra.G

MEMORIA DOS CAMPIÓNS

A ‘maldición’ dos segundos
O segundo posto
sempre foi
asociado ao
ciclista francés
Raymond
Poulidor, pero
antes e despois do
galo houbo
moitos
deportistas que
repetiron na
posición de prata

Antonio Cendán

Houbo incluso unha época na
que se chegou a falar da “síndrome Poulidor” para referirse
a aqueles deportistas e tamén
homes da política que repetían
con asiduidade no segundo
posto, aos que non se dubidou
en cualificar maliciosamente
de “segundóns”. Non embargante, ter un palmarés coma o
do ciclista galo sería envexábel
por moitos outros deportistas,
amais de non ser de todo certo,
xa que moitos atletas e equipos
repetiron constantemente esa
posición que moitos cualifican
de maldita, por non lembrarse
ninguén deles ou por sufrir unha derrota nunha final que os
afastou dun título.
Antes do celebre corredor
francés, houbo outros ciclistas
que, aínda que gañaron grandes premios, o lugar que máis
veces ocuparon foi o segundo.
Poulidor pasou á historia por
ser tres veces segundo no Tour
e até cinco terceiro, amais de
acadar dous subcampionatos
do mundo en ruta e ser tres veces segundo na Super Prestige.
Todo ese palmarés serviulles

Raymond Poulidor a carón de Lance Armstrong no podium do Tour de France de 2005; [arriba] Poulidor en carreira.

aos seus detractores para cualificalo de eterno segundo e para esquecer que, en 1964, o galo gañou claramente a Volta a
España. Ademais, foi contemporáneo de ciclistas da calidade de Anquetil, Baamontes ou
Eddy Merckx, que empequenecían a calquera outro colega.
Nos anos corenta, un campionísimo italiano coma Gino
Bartalli, acumulou tamén un
gran número de segundos
postos, até cinco na Posguerra
mundial europea, catro do Giro de Italia e dous no Tour de
Francia, chegando a ser segundo en ambas probas en 1949.
Contodo, o transalpino gañara
antes da gran guerra dúas veces o Giro e outras dúas o Tour.
Na era “pos Poulidor”, un corredor holandés, Joop Zoetemelk acaparou máis postos de
prata que ninguén, sendo media ducia de veces segundo na

ronda gala, outra na Volta a España, amais de obter dous
subcampionatos holandeses
de ciclismo e outros dous do
mundo. Pero todo o mundo se
lembra do tulipán por gañar
unha vez o Tour, en 1980, grazas a unha caída de Hinault, e o
ano anterior a carreira hispana, debido a unha lesión que
afastou da mesma a Marino
Lejarreta cando era líder.
Outros dous ciclistas italianos de diferentes etapas históricas, Francesco Moser e Claudio
Ciapucci, acumulan un gran
número de subtítulos, coa diferenza dos outros en que nunca
estiveron no máis alto do podio.
Moser foi tres veces segundo no
Giro e dúas veces subcampión
mundial de ciclismo. O seu colega suma catro segundos postos entre as carreiras de Italia e
Francia e outro segundo posto
nun mundial.

A ‘LARANXA MECÁNICA’, HUNGRÍA E
TAMÉN ALEMAÑA. Pero non é só o
mundo do ciclismo o que está
plagado dos sempre mal chamados “segundóns”. No deporte máis popular, o fútbol sucede algo semellante. A famosa

STEFANO RELLANDINI / REUTERS

selección holandesa dos anos
setenta, ao igual que o seu compatriota Zoetemelk, acadou
dous subcampionatos do mundo, a parte de ser o equipo que
mellor fútbol practicaba. Chegou a dúas finais de dous >>>

Johan Cruyff, de costas, caneando ao defensa alemán Berti Vogts.
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O Compostela, campión de Terceira. A SD Compostela vénse de
proclamar campión do grupo galego de Terceira División, despois de
impoñerse por un gol a cero ao Rápido de Bouzas en San Lázaro. O cadro compostelán, xunto ao Ourense, xa estaba clasificado para a fase
de ascenso a Segunda División B,
que se xogará ao rematar o Campionato da Liga.G

’’

Joop Zoetemelk acaparou
máis postos de prata que
ninguén; foi media ducia
de veces segundo
na ronda gala”

’’

E si ninguén lles colga ese
cualificativo aos xermanos
quen se atrevería
no deporte do balón a
aplicarllo aos brasileiros?”

>>> mundiais, 1974 e 1978, pero un penalti transformado por
Paul Breitner en terras xermanas e unha nefasta arbitraxe do
italiano Gonella contra Arxentina, impediu aos Rep, Krol, Neeskens, Cruyff e compañía facerse coa Copa da FIFA. Con
anterioridade xa lle sucedera algo semellante a Checoslovaquia, que chegou ao partido cumio en 1934 e 1962, pero sen gañalo e a Hungría, que perdeu as
finais de 1938 e 1954. Para esta
última partía coma favorita, xa
que no seu combinado contaba
con xogadores coma Puskas,
Kubala, Kocsis e Czibor. Malia ir
gañando ao descanso da dramática final de Berna por 2-0,
na segunda metade, o celebre
dianteiro alemán Frtiz Walter,
acusado en 1945 de colaborar
co Réxime hitleriano, acabou
coa esperanza dos húngaros.
Pero é xustamente Alemaña
a que máis finais perdeu, aínda
que tamén é certo que é a que
máis xogou. Os xermanos foron catro veces subcampións
do mundo, ostentando esta
honra dende 1982 até 1990,
ano no que regresarían ao primeiro posto. A pesar diso, os
alemáns perderan grazas ao
sempre malentendido orgullo
inglés en 1966 e 2002, ante Brasil. O ano pasado sumaron outro subcampionato, o terceiro
de Europa. A alguén se lle oco-

Mariano Haro, o Pulidor español
Pero non é o fútbol e o ciclismo onde ocorren estas cousas. Na década dos cincuenta
e primeira metade dos sesenta, un piloto británico da Formula-1 Sterling Moss, foi catro veces subcampión do
mundo, marca que igualaría
o francés Alain Pross nos anos
oitenta, coa diferenza de que
acadaría dous títulos.
Mentres, un dos máis celebres atletas españois de todos
os tempos, Mariano Haro,
contemporáneo do mítico
Poulidor, parecía estar contaxiado pola súa síndrome. Este
fondista foi tres veces subcampión do mundo de Campo a Través, ao que había que
sumar dous subcampionatos
de Europa e dúas medallas de
prata nos Xogos do Mediterráneo.
Outras tres seleccións que
representan a España acumulan un longo rosario de
segundos postos. Así, a de baloncesto chegou a estar até 11
veces no podio, pero oito delas no segundo caixón. A diferenza coa de fútbol, nunca
acadou o título europeo, perdendo até seis veces a final da
competición continental e
dúas a olímpica. A de balonmán, tamén estivo 7 veces
entre os tres mellores, pero
tan só en 2005, que foi cam-

rrería chamarlles segundóns?.
E si ninguén lles colga ese
cualificativo aos xermanos
quen se atrevería no deporte
do balón a aplicarllo aos brasileiros? A canarinha que presume de ter case todos os títulos,
estivo seis veces no podio olímpico, pero nunca no máis alto.
Brasil colgouse catro veces a
medalla de prata, pero segue a
ter a espiña cravada de non ser
nunca campión nuns Xogos
Olímpicos.
A nivel de clubs, o Benfica
portugués nunca puido librarse da maldición de botar a un

pioa do mundo, no máis alto.
En tres ocasións perdeu a final europea, título que tamén
se lle resiste. A representación feminina deste deporte
tampouco pasou de ser se-

subcampión mundial e europeo de cros, amais de conseguir a medalla de prata na Copa de Europa de Maratón e
nos europeos de clubs en 1996
e 1997. De igual xeito, o futbo-

Mariano Haro en cuarta posición.

gunda na competición europea. Mentres a de hoquei sobre herba, tamén suma nove
lugares de honra, pero só
dous títulos continentais. En
1971 e 1998 foi subcampioa
mundial, mentres que perdeu a final olímpica en 1980,
1996 e 2008, aparte de ser
noutras dúas subcampioa de
Europa.
Outros celebres “deportistas de prata” son o atleta galego Alexandre Gómez, que foi

adestrador sueco, en 1962. que
o fixo campión de Europa dúas
veces consecutivas. Dende
aquela os lusos chegaron a seis
finais europeas, cinco do gran
torneo europeo e unha da Recopa. O resultado, de sobra coñecido. Un caso semellante
ocorre coa Juventus de Turín.
Os transalpinos, malia que son
o equipo máis laureado de Italia, lograron só dous títulos da
máxima competición continental, aínda que alcanzaron
até sete veces a final. Ademais,
perderon outras tres finais da
Copa da Uefa.G

’’

Mariano Haro,
contemporáneo do mítico
Poulidor, parecía estar
contaxiado
pola súa síndrome”

lista do Real Madrid, Carlos
Santillana, un dos maiores goleadores da historia da liga,

nunca foi “Pichichi”, aínda
que acariciou este trofeo até
en cinco ocasións. O dianteiro
madridista fora o máximo goleador co Rácing de Santander, pero en Segunda División, en 1970-71, amais de selo en varias ocasións de distintas competicións continentais
entre elas a Recopa de 1983,
ano en que o seu equipo, o Real Madrid, lograría os cinco
subcampionatos das competicións en que participaba.
A nivel continental a selección polaca de voleibol logrou
o subcampionato deste deporte cinco veces de xeito
consecutivo, en 1975 e 1983,
sen acadar nunca o título
continental. Mentres, un dos
grandes do baloncesto europeo dos anos setenta, a Mobilgirgi de Varesse, aínda que
foi campión continental, o
equipo que lideraba Dino
Meneghin, perdía case sempre nos duelos contra o Madrid de Rafa Rullán e tamén o
Maccabi de Tel Aviv, sendo
subcampión europeo cinco
veces entre 1970 e 1978.
É verdade que a segunda
praza deixa un sabor agridoce. Esta ateigada de tópicos,
pero alguén lles pode restar o
seu creto a todos eses que pelexaron até o final por ser primeiros?G

Subcampionatos
de Celta e Deportivo
Ao noso fútbol tampouco lle
son alleos os segundos postos. O Celta chegou catro veces a final de Copa, sen lograr ningún título, mentres
que o Deportivo salva o seu
palmarés cun título de Liga
e outros dous da competición do KO. Os herculinos

sumaron cinco subcampionatos de Liga, seis do Campionato galego previo á
Guerra Civil, outra media
ducia de segundos postos
na Segunda División e tamén foi subcampión da Segunda B en 1981 e da I Copa
Galiza en 2008.G
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A ARTE NA PRÓXIMA DÉCADA

Periferia un espectáculo no que colaboran artistas galegos e portugueses e[ádereita] Feminine, do CCG en coprodución coa compañía de Paulo Ribero (Portugal).

Redes culturais, o outro camiño
para construír Europa
O mundo das artes agrúpase en redes internacionais para
influír na confección dunha Axenda Europea da Cultura.
O CDG e o CCG participan nalgunhas destas organizacións.
A fraxilidade do proxecto europeo propicia que a cultura
propoña ideas para recuperar a Europa social e política
Manuel Xestoso

A

s artes escénicas galegas acaban de ingresar nas redes europeas. Por unha
banda, o Centro Coreográfico
Galego entra a formar parte da
rede europea para a promoción da danza Departs, fundada por Anne Teresa de Keersmaeker, un dos nomes indiscutíbeis da danza contemporá-

nea internacional. Por outra
banda, o Centro Dramático Galego participa do proxecto Jeunes Talentes Cirque, dedicado
a promocionar o traballo dos
novos creadores do xénero
agora denominado ‘Novo Circo’. Xunto con outros centros
europeos, esta rede desenvolverá, entre 2009 e 2010, unha
serie de proxectos que inclúen
a circulación de espectáculos e
creadores pola Unión Europea,

presentacións públicas e un
encontro de novos talentos en
Compostela en xuño de 2010.
Adóitase repetir que, na imprescindíbel tarefa de crear unha conciencia europea que funcione como factor de cohesión
social, a cultura vai moi por
diante da política. Neste caso, o
tópico semella ser certo: algunhas das redes que están actuando agora mesmo comezaron a
investigar no diálogo entre dis-

tintas culturas escénicas dende
moito antes de que as institucións comunitarias tivesen sequera o proxecto de propiciar
un programa cultural común
para o continente. E, non obstante, resulta moi difícil reducir
a un mínimo común as liñas de
traballo, as actividades e os obxectivos destas organizacións.
Unha rede pode estar constituída por compañías, por teatros
estábeis, por festivais; pode ter
entre os seus fins a produción de
espectáculos producidos pola
propia rede, a distribución dos
creados polos seus asociados, a
formación de profesionais; pode estar consagrada á teoría ou a
aspectos prácticos… A diversidade é tan grande como pode
selo o concepto de cooperación
cultural e artística.

Esta cooperación preséntase
como un factor de excepcional
transcendencia cando pensamos no que realmente significa
a construción dunha “identidade cultural europea”. José Luís
Ferreira –encargado de relacións internacionais do Teatro
Nacional São João de Porto e un
dos organizadores das xornadas
“Teatro Europa” que se celebraron en novembro de 2007 na cidade do Doiro– expresábao así:
“A cuestión da identidade cultural europea é falsa. En Europa, a
realidade é a da diversidade cultural e lingüística. Daquela, o
diálogo entre dous creadores de
dous países europeos é xa un
diálogo intercultural”. E a comprensión entre as diferentes culturas existentes no seo de Europa implica cuestións so- >>>
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’’

EnEuropa,arealidadeé
a da diversidade cultural e
lingüística. Daquela, o
diálogo entre dous
creadores de dous países
europeos é xa un diálogo
intercultural”
[José Luís Ferreira]
Organizador do coloquio Teatro
Europa.

’’

Adefensadaculturaestivo
practicamente ausente do
deseño e do orzamento da
UE durante a maior parte
da súa historia”

’’

Aaparicióndoconcepto
de ‘industrias culturais’
permitiu introducir temas
culturais na axenda política
baixo o subterfuxio da
riqueza creada polos
traballadores do sector”

>>> ciais, económicas e políticas que deben ser abordadas
dende o recoñecemento e o respecto pola cultura do outro. Para países de reducido tamaño e
de culturas minorizadas a relevancia deste intercambio multiplícase, en tanto factor que contribúe á proxección e a lexitimación da súa produción artística e
intelectual.
Mais a recente multiplicación das redes culturais dos últimos anos ten un significado
que transcende a súa importancia como elemento fundamental na creación artística ou
na xestación e difusión de novas tendencias. A Unión Europea –malia as súas ben intencionadas declaracións en favor
dun proxecto que acolla e defenda os valores sociais sobre
os que se apoia a sociedade do
benestar– nace como unha comunidade de libre mercado na
que, pouco e pouco, se foron
impoñendo os principios da
economía liberal en detrimento de case calquera outra preocupación política. En consecuencia, a defensa da cultura
estivo practicamente ausente
do deseño e do orzamento comunitario durante a maior par-

te da súa historia. Nos últimos
anos, esta tendencia variou lixeiramente grazas á aparición
do concepto de “industrias culturais”, que permitía introducir
temas culturais na axenda política baixo o subterfuxio da riqueza creada polos traballadores do sector. O resultado máis
visíbel, polo momento, foi a
posta en marcha da Axenda
Cultural Europea para os anos
2007-2013, un programa que
recoñece o dialogo cultural como un investimento social, a
creatividade como un investimento económico e a cooperación internacional como un investimento político.
As redes creadas na última
década están formadas polos
propios operadores protagonistas da creación cultural (autores,
directores, técnicos, actores,
bailaríns…) dos distintos países
da Unión e, xa que logo, constitúen o interlocutor máis cualificado que as institucións europeas poden ter para planificar
unha política que se adecúe ás
verdadeiras necesidades do sector. De facto, as máis antigas e as
que lograron un maior prestixio
xa están exercendo o papel de
intermediarios entre o mundo

cultural e a Comisión Europea.
Este cometido –que polo de
agora non deixa de ser máis ou
menos testemuñal– pode adquirir unha meirande entidade
se se logra o principal obxectivo:
que a Unión lle dedique un 1%
do seu orzamento á cultura.

O RISCO DA MERCANTILIZACIÓN. Polas mesmas razóns, as redes
son tamén quen mellor se poden erixir en valedores dunha
idea da cultura que rexeite a
instrumentalización da creación artística por parte de organismos alleos a ela. Os principais perigos que se enfrontan
cando se introduce o termo
“industria cultural” son dous.
En primeiro lugar, a mercantilización: unha cousa e non perder de vista a xusta dimensión
económica da cultura –mesmo
a racionalización da explotación mercantil que se poida facer dela– e outra moi diferente
pensar que pode ser reducida á
categoría de calquera outra
mercancía, que debe ser xestionada exclusivamente segundo as leis do mercado. A este respecto, a numantina defensa da “excepción cultural”
dos sucesivos gobernos france-

ses tivo consecuencias extraordinariamente positivas, como
o apoio a algúns dos proxectos
máis veteranos de entre os actualmente existentes –a Union
des Théâtres de l’Europe, fundada por Giorgio Strehler e o
ministro Jack Lang e talvez a rede teatral máis respectada–
que serviron como acicate para
a actual prosperidade destas
asociacións.
En segundo lugar –aínda que
en íntima relación co anteriormente exposto–, as redes culturais xogan un papel determinante na protección da cultura
ante a espectacularización de
que é obxecto por parte de múltiples instancias políticas e económicas. A idea de cultura como entretemento é unha tentación irresistíbel para aqueles
que a ven coma unha fonte de
ingresos e non como un espello
onde a sociedade debe verse reflectida. Mais unha vez, son os
propios protagonistas da creación os que poden rectificar as
desviacións que se dean neste
sentido, e a participación en redes internacionais incrementa a
súa lexitimidade e o seu poder
de interlocución.
De momento, o debate non

’’

Aactualfraxilidade
do proxecto europeo
permite que o mundo
da cultura e a arte
proporcione ideas
para converter Europa nun
proxecto social e político”

fixo máis que comezar, pero a
actual fraxilidade do proxecto
europeo, que corre o risco de se
pechar nunha simple noción liberal de mercado con data de
caducidade incorporada, permite que o mundo da cultura e a
arte proporcione fórmulas e
ideas para converter Europa
nun proxecto social e político da
envergadura que merece. Agora
que está de moda falar da “internacionalización” da cultura galega coma se fose algo absolutamente novidoso, cómpre salientar a importancia que ten a
adhesión dos centros de referencia das nosas artes escénicas
a estas redes.G
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Odette Martínez, realizadora da película A illa de Chelo

‘As mulleres da guerrilla
eran dúas veces invisíbeis’
Xan Carballa

Margó, de Tanxedoras

‘Dámoslle
relevancia
aos instrumentos
pobres’
M.B.

O pasado 25 de abril presentouse en Vigo o debut discográfico de Tanxedoiras, un grupo
de música tradicional integrado por Leni, Ioli, María, Tere e
Margó, procedentes todas elas
da música de raíz.
Veñen de presentar o seu primeiro disco pero, cando bota a
andar o grupo?
Comezamos en setembro de
2003 coa intención de plasmar
a grande riqueza musical que
existe no ámbito da tradición
tanto nas composicións como
nos instrumentos.
Utilizan tamén o que deron en
chamar instrumentos pobres.
Empregamos, si, para darlle a
relevancia que merecen. Estaban relegados a un segundo plano porque a pandeireta, por así
dicilo, era a raíña da percusión
das pandeireteiras. Entre estes
instrumentos pobres figuran as
culleres, os sachos, as tixolas, os
morteiros e outros instrumentos de cociña que empregaban
as mulleres, por ser o que tiñan a
man e que non precisaba de
moitos cartos.
A maioría dos temas que presentan proceden da recollida de
campo que vostedes mesmas
levan feito nos últimos anos.
Queda moito por recoller?
Evidentemente menos que antes. Certo que as persoas que
conservan a tradición van morrendo pero nos anos 90, asociacións e particulares levaron a cabo un traballo moi importante
de recollida.
Segue a existir ese perigo de desaparición do patrimonio oral?
Non, o que sucede agora é que
esas recollidas particulares, todo
ese patrimonio, cómpre agrupalo nun arquivo sonoro que
garanta a conservación, porque,
en moitos dos casos, non existían medios nin coñecementos
abondo no momento que se levaron a cabo as recollidas.G

Odette Martínez (Francia, 1956)
vén de apresentar no Barco o
corte definitivo da súa película
documental A illa de Chelo, un
percorrido pola vida de Consolo Rodríguez López, integrante
do movemento guerrilleiro antifranquista e exiliada en Francia desde 1948.
“Chelo asumiu a película como un traballo de memoria.
No diálogo comigo ela deuse
conta de que a película era un
instrumento que lle valía para
dar a coñecer a testemuña dos
seus pais, do seu amor na guerrilla e tamén para coller forza
para asistir aos actos de homenaxe que se fixeron”. Odette
Martínez expón así a vontade
coa que despois de varios anos
culmina unha obra que rescata
a singular memoria das mulleres galegas na resistencia armada á Ditadura.
“Nacín en Francia e son profesora de literatura francesa.
Cando cumpro os 40 anos
comprendo o escándalo que é
non recoñecer aos resistentes
antifranquistas. Vivo nun país
onde está moi claro que os
bandoleiros e os fóra da lei son
os nazis . En todas as aldeas e
nas cidades de Francia os heroes son os da Resistencia. Aquí
parece que é ao revés”.
Filla de Francisco Martínez
Quico (Guerrilleiro contra
Franco. Edicións A Nosa Terra),
Odette Martínez perfilou o seu
proxecto documental arrincando da memoria familiar,
“meu pai tampouco me estivo
insistindo coa cuestión da guerrilla, quizais por ser muller, e
tamén polo corte cultural e político do exilio. Pedinlle a el que
me ensinase os lugares da resistencia e aquí viñen por primeira vez en 1997. Foi cando
me responsabilizo de que esa
memoria prohibida se poida
expresar. Pensei en deixar testemuñas escritas e de aí sae o
traballo de meu pai e outros.
Dinme conta de que sendo unha guerrilla popular e clandestina as narracións orais eran a
clave porque a documentación
que hai nos arquivos é desde os
ollos dos represores”.
Daquela entrou en contacto
con enlaces como Sara Álvarez
ou Ánxela Losada, “e fálanme

de Chelo que vive na illa de Re,
fronte a La Rochelle. Chelo é para min case un mito da amazona rebelde. Acompaña a súa vida de resistente cunha historia
romántica, que desvea na miña
cabeza tamén unha novela do
amor que fai fronte ao fascismo.
Os compañeiros de Chelo tamén o foron de meu pai pero a
ela non a coñecín até 2003. Foi
un choque emocional. O reto
meu foi contar a experiencia da
resistencia e a loita armada desde o punto de vista das mulleres, tan ignorada ou mantida en
secreto polas propias protagonistas. Tamén, no fondo, porque era unha maneira de coñecer a historia da miña nai”.

A DECISIONS DAS MULLERES. “As
mulleres participan en actos de
resistencia, ás veces como unha obriga que asumen (sexa coser un falso uniforme de garda
civil ou agachar armas nun castiñeiro) aínda que pode non ser
produto dunha decisión política premeditada, pero que é vivida como unha obriga de soli-

’’

DemozaChelotivoque
asistir ao asasinato sumario
do seu pai e a súa nai na
propia casa de Soulecín”

’’

Apolicíaocupousede
estigmatizalas como as
putas da guerrilla”

dariedade, familiar ou sentimental en moitos casos, e daquela queda sen representación no imaxinario dos resistentes. Enténdelo cando escoitas relatos de guerrilleiros, ditados pola súa linguaxe política
onde a vivencia das mulleres
non aparece. Os guerrilleiros
antifranquistas son invisíbeis
nun certo relato histórico pero
as mulleres son as invisíbeis
dos invisíbeis. É moi difícil que
che expliquen que o acto co-

tián na aldea, que é o lugar da
resistencia, forme parte do relato heróico, e en ningún caso
aparece como político”.
O documental A illa de Chelo
fai visíbel esa resistencia nunha
muller que se incorporou directamente á guerrilla, con vinte
anos, “de moza Chelo tivo que
asistir ao asasinato sumario do
seu pai e a súa nai na propia casa de Soulecín, e iso está contado por ela na película como un
antecedente que, inevitabelmente, a levou a botarse ao
monte. Chelo non representa o
colectivo, pero é un faro que saca da escuridade ás compañeiras e faino con delicadeza para
que o seu protagonismo non
eclipse ás outras mulleres. Chelo é a parte visíbel do iceberg”.
Sorprende a liberdade coa
que a protagonista conta a súa
propia historia de amor con
Arcadio Ríos cando xa está incorporada á guerrilla. “Foron
os seus anos libres. Chelo é unha muller especial, cunha ética
de resistente, por iso ten tanta
carga emocional a súa voz e
non se convirte nunha vítima,
que ás veces se vende moito
cando se fala do antifranquismo. Marchando á clandestinidade ela foi á liberdade. Na
guerrilla experimentábanse
formas de relacións entre home e muller moito máis libres
en comparación coas que se
vivían nas aldeas, por máis que
a policía se ocupase de estigmatizalas como as “putas” da
guerrilla. Chelo estaba lavando
o pelo no río cando se produciu o tiroteo que alcanzou a Arcadio Ríos que se desangrou
nos seus brazos. Na película o
río é simbolo de vida, morte e
amor. Porque ao meu ver non
se pode transmitir nada desta
época se non leva en paralelo a
mensaxe de vida e emancipación fóra do espectáculo morboso. Dío moi claramente
Chelo, Arcadio era o seu amor
para toda a vida: era o pai, a
nai, todo o que perdera”.
A película rematouna Odette Martínez no outono de 2008
e polo de agora o circuíto de
exhibición son mostras privadas ou pequenos espazos, como o o organizado a mediados
de Abril polo Ateneo Republicano do Barco.G
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historia, uns 2 millóns de
dólares.
Incunábeis
Considéranse desta categoría os libros impresos
antes de 1501. A verba vén
do latín “cuna” (berce),
indicando que son libros
na súa “infancia”. Teñen un
valor altísimo no mercado
de antigüidades.
Tiradas
Só 50 anos despois da invención da imprenta por
Gutenberg, calcúlase que
había xa no mundo 15 mi-

llóns de exemplares
duns 30.000 títulos.
50 anos antes, un estudante
tería que andar kilómetros
para acceder a uns poucos
títulos copiados a man.
A biblia de Gutenberg
Quedan no mundo 48
exemplares daquela biblia,
coñecida como “a de 42
liñas”. Deles, só 21 están
completos. E un deles pasa
por ser o libro polo que
máis se ten pagado na

A imprenta en Galiza
Crése que o primeiro libro
impreso en Galiza foi o
Missale Auriense, datado
en Monterrei en 1494 e impreso por Gonzalo Rodríguez de la Pasera e Xoan
de Porres.
Proezas de Galicia (1810),
de Fernández Neira, e A
gaita gallega (1835), de
Xoán Manuel Pintos, foron
os primeiros libros impresos (non obras manuscritas) donde se incluiron pa-

saxes en galego. Cantares
gallegos, de Rosalía de Castro, foi o primeiro libro íntegramente impreso no
noso idioma.
Frases e reflexións
sobre os libros
“Sempre pensei que o Paraíso sería algún tipo de biblioteca”
Jorge Luis Borges
“Polo grosor do pó nos libros dunha biblioteca pública, pode medirse a cultura dun pobo”.
John Steinbeck

“Para viaxar lonxe, non hai
mellor nave que un libro”.
Emily Dickinson
“Hai libros cortos que, para
entendelos como se merecen, fai falla unha vida moi
longa"
Francisco de Quevedo
"A literatura é sempre
unha expedición á verdade"
Franz Kafka
"Non hai libro tan malo
que non teña algo bó"
Miguel de Cervantes
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OPINIONS (II)
Antonio García Teixeiro

H

’’

Escribiré

poñerse
a chamar
por alguén”

Axuda a estye despistado elefante a sair do lío
no que el soiño se meteu...

Neste barullo de letras están ocultos sete nomes de famosos literatos. A descubrilos!

Aprender a ler
Cando eu saiba ler.
Autor: Yolanda Castaño
Editorial: Galaxia. Col. Tartaruga

Nova entrega da colección Tartaruga dirixida aos máis pequenos da
casa para introducilos no marabilloso mundo dos libros. Trátase dun
fermoso poemario onde a súa autora, Yolanda Castaño, achégalles
aos prelectores as cinco vogais a través de diferentes mensanxeiros pertencentes á natureza e dos que teñen coñecemento pois forman
parte da súa realidade. Así , as ondas

Solucións aos
pasatempos:

do mar traeranlles un a, o gato montés un e, o grilo cri-crí un i... ata completar os cinco sons vocálicos, cuxa
serie será repetida tres veces ao
longo do libro. O emprego de composicións poéticas cunha estrutura
breve nas que a sonoridade marca o
ritmo, ao xeito das coplas populares
da tradición oral, convida á súa lectura en voz alta á vez que tamén, á
súa reprodución na escrita, como
segundo paso da aprendizaxe da
maxia que conteñen as palabras. Estas teñen o poder de dotar de vida
todo o que se nomea, ao mesmo

Barullo de letras:

oxe poño a Andrés Calamaro (magnífica a
súa última recompilación)
ao tempo que manteño a
promesa de non opinar de
case nada. Prefiro que o faga
An Alfaya, unha das referencias esenciais da LIX galega.
Felicítoa polo “Lueiro Rey” e
alégrome de que o gañase
ela. Teño unha certa debilidade pola súa literatura.(Lean A sombra descalza, por
favor). Aproveito para pedirlle que me envíe unha reflexión sobre o acto lector. Faino e reprodúzoo con ledicia:
“Ler é algo orgánico, proteico, enerxético. Un bo libro
nutre os nosos sentidos; porén eu, no meu ser de loba
famenta, sempre estou disposta a devoralo, e como
ovella esfameada, ofrézome
para ser devorada”. Grazas,
amiga. Difícil ser máis clara.
Paso, como tantos días, por
Librouro. Atópome moi ben
entre os seus andeis. Merco
Viaxes do corazón. Diario ínfimo (Ed. Galaxia) de Xosé
Manuel G. Trigo. Sinto paixón polos diarios con vontade literaria. Leo páxinas fermosas e dou con algunhas
que falan da escrita. Gústame ler, por exemplo, que
“escribir é poñerse a chamar
por alguén” ou cando o autor lle pregunta a X.Mª Castroviejo se para ser escritor
hai que estudar moitos libros. A resposta é clara: “Libros non tantos. O que hai é
que estudar moito a xente”.
E coincido plenamente con
Trigo cando di que en materia educativa “o que se lles
debe ensinar aos nosos estudantes é o amor á beleza e
mais espírito crítico”. Como
dixen que case non ía opinar, calo pero sorrío feliz.
Mentres se volve mudo Calamaro, penso na beleza e
comezo a escoitar unhas
cancións de Alfredo Zitarrosa que me agasallou un amigo. Música e palabras belidas. Que marabilla!G

tempo
que permiten
descubrir
novos
mundos
dentro
do universo dos sentimentos e das
emocións, que os nenos axiña captan. As vivas e tenras ilustracións de
Xosé Tomás conforman unha lectura plástica paralela que se manifesta pola linguaxe das cores, das
formas e dos volumes elixidos. G
Alba Piñeiro
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Celso Parada, director de Teatro do Morcego

‘Queriamos algo feroz para celebrar
o vinte aniversario’
Lara Rozados

Teatro do Morcego encóntrase
estes días no Salón Teatro compostelán con Kvetch (Unha comedia americana sobre a ansiedade), de Steven Berkoff. A
compañía celebra así os vinte
anos que leva sobre as táboas
como profesional, en compaña
de Seiva Troupe do Porto, con
quen coproducen a montaxe.
Falamos co director de Teatro
do Morcego, Celso Parada.
Por que a escolla de Kvetch para
celebraren este XX aniversario?
É unha palabra yiddish que significa algo así como “o rosmón,
o medoso”. Hai tempo que sei
deste dramaturgo e actor, moi
coñecido pola súa participación n’A laranxa mecánica, un
home de teatro e de cinema. El,
coma Dario Fo ou Eduardo
Pavlovsky, fai un teatro moi directo, moi mordaz, somete os
personaxes ás súas propias
contradicións. Xogan coa dualidade do pensamento e a acción: o que fan, o que din e o
que pensan é un choque de
trens. Se a todo iso lle engadimos o activador do medo...
A obra trata sobre o medo, é especialmente contemporánea...
Vivimos arrodeados de medo: o
medo sexual, o medo a que te
deixe a parella, o medo a perder
o traballo, o medo a ser quen
non queres ser... As angustias
cotiás que temos, nunha sociedade en crise, xeneralízanse e
intensifícanse. Sempre están a
flote. É un texto moi corrosivo,
moderno, cunha dramática
moi contemporánea, una comedia feroz. Iso foi o que me interesou desta peza, queriamos
celebrar o aniversario cunha
obra significativa.
Como foi a coprodución con
Seiva Troupe do Porto?
Xa traballara con eles facendo o
Misterio buffo de Dario Fo, e
quixemos retomar esa amizade
para celebrar o aniversario. De
feito, traballamos dous elencos:
un que representa en portugués
e outro en galego, aínda que hai
actores galegos e portugueses
nos dous equipos. É unha pequena homenaxe que nos damos, de colaboración e de interculturalidade. Realmente é o
mesmo espectáculo, e o director, Álvaro Lavin, é de orixe madrileña, pero con moita expe-

riencia no Porto e en Lisboa. É
curioso traballar deste xeito: miras a obra deles e veste a ti
mesmo sobre o escenario. A
posta en escena é a mesma,
pero ao ser elencos diferentes,
hai matices e variantes distintas.
E como formularon a posta en
escena? Empregan proxec cións e outros recursos...
Está ambientada na América
profunda, a expresión perfecta
da sociedade anguriada, que
vive baixo presión. A través da
pantalla solucionamos cuestións que podían ser complicadas para a posta en escena. É un
punto máis de desintegración
dese mundo.
Agora xa botando a vista atrás:
como comezou Teatro do
Morcego e como evolucionou?
Teatro do Morcego botou a an-

dar en Cangas no 89. Antes xa
funcionaba como compañía
afeccionada, e sempre mantivo
unha liña estética moi ligada á
comedia, mesmo á comedia
dell’arte, dentro da súa función
máis comprometida, máis política. Fixemos moito Dario Fo:
Misterio Buffo, Morte accidental
dun anarquista, fixemos A
grande ilusión, de Eduardo de
Filippo... Nos últimos anos fomos cara a textos máis contemporáneos, coma a colaboración
con María Reimóndez n’O club
da calceta. Tamén fixemos clásicos coma Molière, Os vellos non
deben namorarse, de Castelao...
Tentando sempre manter unha
coherencia estética. Somos
unha compañía que deriva do
teatro independente, que naceu
como contestación a unha reali-
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Axentesorprendíase
co Lazariño de Tormes
pero o galego parécese
moito ao castelán antigo”

’’

Xaosxograresmedievais
eran expulsados da Igrexa
porque facían cousas
que non eran propias
do decoro”

dade sociopolítica. O teatro foi
evolucionando cara a liñas máis
comerciais, abandonando a estrutura máis primaria, case familiar, para ir á empresarial.

CULTURA.31.
Miran o teatro como plataforma
de transformación social?
É a función que ten, ser un espello da sociedade, contrastar os
valores, darlles castaña: xa os xograres medievais eran expulsados da Igrexa porque facían cousas que non eran propias do decoro, e porque criticaban e acirraban as conciencias do pobo.
Os actores non podían ser enterrados en sagrado, eran elementos perturbadores da orde. Na
sociedade moderna hai moitas
cousas que provocar aínda.
Cando fixemos A farsa do
Bululú, de Manuel María, contextualizámolo directamente na
morte de Franco, xa que el
cando escribira o texto tivera que
facer malabarismos para que
non llo censurasen. O teatro
nunca debe ser domesticado,
cando se autodomestica e deixa
de ser crítico, deixa de ser teatro.
O teatro non entra no comercial
como a televisión ou o cinema.
Claro exemplo, a súa montaxe
anterior, O Club da calceta, baseada nunha novela feminista.
O que fixen foi defender o espírito da autora, e mesmo houbo
moita xente que se estrañou. É
un texto provocador, houbo a
quen lle gustou moito, e tamén
quen se sentiu atacado (homes
en particular). Aí é cando falamos da función transformadora
do teatro. A novela prestábase
ao teatro, a facer un coro grego
con cadanseu monólogo e cadansúa canción emblemática...
E María (Reimóndez) axudoume moito, é a vantaxe de
poder traballar coa autora do
texto. As actrices contribuíron
moito tamén.
Como encadrar as diferentes
propostas de Teatro do Mor cego? Que liñas foron abrindo?
Eu destacaría a época de tres
monólogos que fixera eu, que
foran emblemáticos: o Misterio
cómico de Dario Fo chegara a
300 representacións, pasou por
Barcelona, Brasil, Bos Aires...
nuns tempos en que aquí non
había moita mobilidade, fun
bastante ousado á hora de marchar a Latinoamérica ou Portugal e colaborar con xente de aló.
Logo veu unha versión en galego do Lazariño de Tormes. A
xente sorprendíase, pero o galego parecíase moito ao castelán
antigo. A seguir veu unha época
de grandes montaxes: Os vellos..., A gran ilusión, cun elenco
de 17 persoas... E logo volvemos
a montaxes de formato máis pequeno. Sempre vas combinando entre espectáculos para
grandes teatros e outros máis
versátiles, para achegarse a todo
tipo de públicos. É cuestión de
supervivencia.G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Memoria de cidades sen luz. I. López Silva. Galaxia.
 Do que estou a falar... Haruki Murakami. Galaxia.
 O xardín das pedras flotantes. M. Lourenzo. Xerais.
 A clase. François Bégaudeau. Xerais.
 Mondo e outras historias. J.M.G. Le Clezio.Xerais.

Marica Campo

Q

uero comezar felicitando
a Chus Pato e a Marcos
Calveiro por seren este ano os
gañadores dos Premios da Crítica de poesía e narrativa en
lingua galega. Sei que non lles
van augar a festa certos comentarios que circulan pola
rede porque o que evidencian
é que a festa se lles augou a outros. Acontece sempre. Semella que ten razón Esther Tusquets cando afirma que a envexa é unha praga entre os escritores, mais eu négome a
acreditar en tal cousa. Abonda
coa ictericia de media ducia
–xa saben que á envexa a pintan amarela–, para que se considere o colectivo apestado. Somos moitos e moitas os que
confiamos na limpeza destes
procesos; seguramente porque
nós, nestes casos, tamén actuamos desde a honradez. Que
hai excepcións? É posíbel. Con
todo, eu non as imaxino nun
colectivo amplo e heteroxéneo
como a sección de crítica literaria da AELG. É de supoñer
que hai debate, que cadaquén
ten as súas filias e as súas fobias, que hai membros máis
combativos ca outros; mais ao
final todo o mundo vota libremente e as decisións adóptanse por maioría.
Eu tamén sinto envexa. Si,
cando leo un libro que me gusta desexaría telo escrito eu. Iso
non significa que me entristeza
que premien a quen o escribiu
senón todo o contrario. É terríbel querer subirse ao cadáver
doutros para ter estatura. Non
é que careza de ego. A quen
non lle gusta que o valoren e o
premien? O que pasa é que, iso
que é tan normal, pode dar en
doenza se o sobrealimentamos, o mesmiño que o fígado
dos gansos que, de grande, xa
non lles vale para vivir senón
para facer foie-gras. 
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Eutaménsintoenvexa.
Si, cando leo un libro
que me gusta desexaría
telo escrito eu”

crítica

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

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

NARRATIVA.

O segredo
de Murakami
Do que estou a falar
cando falo de correr
Autor: Haruki Murakami.
Edita: Galaxia.

Haruki Murakami é un escritor
xaponés singular. Coñece, e ben,
a tradición cultural nipona, mais
pouco menos que prescinde dela nas súas
obras, podendo
case afirmarse
que escribe
fronte á tradición, como alternativa. Non
se leva cos outros escritores xaponeses, e gábase diso, nin os atura nin eles o
aturan a el. É un escritor terribelmente popular, que hai pouco
pasou por Compostela recoller o
San Clemente, porque era premio concedido polos lectores e
iso é sagrado para el. Como logrou tanta popularidade? Normalmente os escritores “malditos” chegan a ser autores de culto, mais dificilmente chegan a
ser populares. Cales son os segredos que agacha unha escrita
cativadora, libérrima e rebelde,
reveladora e popular?
Segredos que xa non son tan
segredos desde que Galaxia deu
á luz Do que estou a falar cando
falo de correr, posta en galego
por Mona Imai e Gabriel Álvarez
Martínez. Un libro curioso onde
os haxa, ao que en adiante chamaremos novela xa que tal denominación xenérica é a que
máis lle acae. Unha curiosa novela, pois, que desvela algúns segredos, e permite outros. E cando dicimos desvela estamos dicindo que os coliximos desde ela
e desde a maneira en que está
escrita, non que Murakami os
tematice argumentalmente.
Comecemos por definir Do
que estou a falar cando falo de

Haruki Murakami .

PETR JOSEK / REUTERS

correr. Partindo do que para el ta ou prevé que é importante
significa correr, e sendo corre- para a súa vida tomar decisións
dor avezado que adoita partici- que a cambien por completo.
par en corridas de maratóns, Foi o que Murakami fixo, e retriatlón e ultramaratóns, o au- sultoulle un éxito.
tor vai reflexionando sobre o
As informacións reflexivas
antes das carreiras, sobre o es- que se achegan tenden a ser
forzo e logo de rematar.
mesmo reiterativas, habendo,
Toda vez que coincidiu o co- con todo, certo progreso nelas,
mezo da súa actividade atlética igual que as carreiras tenden a
co da súa profesión escrita, am- ser repeticións de esforzos equibas como decisións da
parábeis. Mais non é iso
vontade individual,
o importante, tal como
non resulta nada comse confesa no epílogo,
Otipo
plexo entender a caMurakami escribe trade rexistro
rreira como metáfora
tando de indagar sobre
da escrita, ou o acto de seleccionado, si mesmo Deixando tacorrer como metáfora sen ser vulgar mén a porta aberta a
do de escribir. Muraka- resúltalle
que estas reflexións poimi non fai especial fin- moi asequíbel dan serlle de utilidade
capé en tal, mais sabe a calquera
ao lector. E adoptan taque o lector o terá sem- lector”
mén, un ton memoríspre en mente, e reivintico que o propio autor
dica a actividade creaadmite. Porén, esta indora como unha actividefinición xenérica, na
dade difícil de concibir sen unha nosa opinión torce cara a unha
axeitada forma física. Desde o tí- lectura tipo novela, porque ese
tulo, o libro non agacha esa in- será o tipo de lectura predomitencionalidade reflexiva dun co- nante. Na lectura novelesca, o
rredor modesto, que non ofrece personaxe central é o propio auconsideracións de especial rele- tor, aínda que en primeiro plano
vancia nin sobre o acto de correr estea o acto de correr. Iso é esta
nin sobre o de escribir. Mais to- novela, sumándolle as achegas
do o que di está moi ao alcance doutras personaxes referenciais
do lector medio, ese que necesi- ou en eco. Tendo que escoller

’’

entre lectura novelística ou ensaística, de seguro que o lector se
inclinará pola primeira.
Cal é, logo, o segredo Murakami, para engaiolar a tantos lectores? Pois sen dúbida o tipo de
rexistro seleccionado, sen ser
vulgar resúltalle moi asequíbel a
calquera lector. Do que se deriva
o feito de que non adoite empregar ningunha das claves habituais na cultura nipona, renuncia que vai acompañada do feito
de dirixirse a un ámbito cultural
medio, desde as claves universais dese propio ámbito (como
os sentimentos ou a música). O
resultado é, obviamente, un discurso moi accesíbel. Algo así como un posmodernismo popular. E tamén decepcionante. As
viaxes son frecuentes nesta novela. Entre Grecia, USA ou Xapón, mais comprobar que
chimpar dun continente a outro
comporta un chimpo cultural
mínimo, resulta un tanto decepcionante polo falso que é. Falso,
aínda que tamén pode ser lido
como unha testemuña da aldea
global, desde a nosa perspectiva
isto resulta empobrecedor…
Para que queres ter un potencial
comunicativo enorme se nese
potencial non existe nin a máis
mínima posibilidade dunha
achega diferencial e arriquecente? Nesta novela percíbese o coidado con que describe, por
exemplo, os diversos escenarios
desde o punto de vista climático… e máis nada.
Lendo a Murakami non temos oportunidade de sabernos
diante dun narrador doutra terra
e cultura distintas á nosa. Que a
súa nacionalidade sexa xaponesa é puramente accidental e non
relevante. Esta proximidade ten
o seu valor, e non é para desprezala aínda que se vexa desprovista da riqueza e maxia que representa debruzarte nun discurso
que che abre novas fronteiras,
novas expectativas, novos mundos. E o curioso é que de todo isto dimana unha outra cousa,
ben vella, por certo, a supervaloración do eu, ou, dito con outras
palabras, o culto á personalidade individual que experimentará o lector cara ao autor.
Xosé M. Eyré
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Os premios Losada Diéguez, para
Chus Pato e Camilo Nogueira.Logo de merecer o premio da Crítica, o
poemario Hordas de escritura, a obra
máis recente de Chus Pato, valeulle á
autora o premio A. Losada Diéguez
na modalidade de creación, nesta
XXIV edición. Na categoría de ensaio
gañou Camilo Nogueira con O continente pensado.En total presentáronse 47 traballos, 24 de creación e 23 de
ensaio. Os galardóns serán entregados o 13 de xuño no pazo da familia
Losada en Moldes, Boborás.
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Chus Pato vista por Calros Silvar.

O horror
O corazón do negror
Autor: Joseph Conrad.
Tradución: Eva Almazán.
Edita: Factoría K, 142 pp.

Sempre resultan un tanto enigmáticas as razóns polas que un
libro determinado se converte
en referencia obrigada dunha
época mentres outros –de calidade incuestionábel– son temporal ou definitivamente postergados nas preferencias do público. O corazón
do negror goza,
na actualidade, dun prestixio
sorprendente. (Tan sorprendente, de facto, que esta é a segunda tradución ao galego despois da que fixera Manuel Outeiriño para Edicións Positivas:
nun sistema literario coma o noso, tan falto de traducións de
obras clásicas e modernas, é
obrigatorio preguntarse sobre a
pertinencia destas escollas editoriais.) Sen dúbida, debemos
buscar as razóns da sedución
que exerce nos lectores máis aló
do seu valor estético –por outra
banda, formidábel– e internarnos nos revirados meandros
psicolóxicos e simbólicos que
evoca: lembraremos entón que
Conrad foi un escritor recorrentemente interesado no tema da
responsabilidade ética, e que
quizais sexa nesta curta nouvelle onde a esculca das fronteiras
morais que lindan coa inhumanidade acada a súa máis depurada expresión.
O mariñeiro Conrad visitou o
Congo de Leopoldo II e foi testemuña directa das atrocidades
daquel brutal réxime que saqueou os recursos naturais e masacrou a poboación até límites inverosímiles. Aquela experiencia
foi a que motivou e nutriu a narración da dantesca viaxe de
Marlow na procura do misterioso Kurtz. Mais tamén é certo que
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Joseph Conrad.

a discusión que ultimamente primeiro plano, no proxecto de
impuxo a crítica poscolonial –o dominación –de explotación e
famoso artigo de Chihua Achebe pillaxe– do mundo por parte dos
en que se acusaba a Conrad de países “civilizados”. Pero son os
deshumanizar os africanos que colonizadores quen dan probas
aparecen na obra ou a moito dun maiúsculo salvaxismo na
máis mesurada lectura de Ed- súa empresa de depredación
ward Said– non deixa de ser re- sistemática dos territorios condutora. Malia toda a verdade que quistados cando, en busca do
poida haber nas denuncias do beneficio material, escravizan,
presunto racismo de
castigan ou asasinan
Conrad –a fin de conaos nativos sen escrútas, un fillo do seu tempulo ningún. E é ese
po–, sería absurdo ne- Otraxecto
traxecto que arrastra
garse a recoñecer que a cara ao
aos refinados europeos
novela representa unha abismo dos
cara ao abismo dos insdurísima reprobación instintos máis tintos máis elementais
da hipocrisía da aven- elementais é o verdadeiro protagotura colonial, unha seo verdadeiro nista do relato.
vera crítica ao cinismo e
A medida que Marlow
protagonista penetra na selva no seu
a crueldade do impedo relato”
rialismo occidental.
percorrido a través do
Mais tampouco esta
río Congo, o lector perinterpretación acerta a
cibe que a súa complereflectir toda a complexión moral vai debilixidade dunha obra que trans- tándose e, simultaneamente, a
cende as circunstancias históri- súa atracción pola figura de
cas e sociais para transformarse Kurtz, agrandándose. A civilizanunha descarnada indagación ción aparécese entón coma unda natureza do ser humano, ha fráxil vaíña que vai cedendo
nunha viaxe iniciática cara ás e, así, desvelando a irracionalimáis escuras inclinacións que dade e o desvarío que ameazan
habitan no noso interior. Efecti- dende o que os freudianos chavamente, a contenda entre cul- man a pulsión de morte e que
tura e barbarie ten lugar, nun outros prefiren denominar pa-

’’

leocórtex. O dispositivo narrativo despregado para amosar o
poderoso magnetismo que
Kurtz exerce sobre Marlow ao
tempo que permanece inmerso
na sombra –esquivo, imprecisamente debuxado sobre o fondo
da viaxe polo río– non é mais ca
unha espléndida mostra da calculada ambigüidade con que
Conrad suxire que eses instintos
primarios –que a cultura logrou
mitigar mais nunca eliminar de
todo– se relacionan tanto coas
institucións históricas que desnaturalizan o home coma con
ese misterio que nos constitúe e
ao que non lle damos atopado
resposta. Axiña corroboramos
que será o descenso ao inferno
persoal de cada quen o que ocupará as páxinas que seguen.
E a perfecta metáfora desta
caída é Kurtz, o personaxe principal da novela que, non obstante, é un completo misterio de
quen apenas sabemos nada.
Nalgún momento foi un home
de ideas e calidades superiores
–poeta, filántropo, músico, xornalista…–; como di o narrador,
“toda Europa participou na súa
educación”. Nalgún momento
profesou a fe na misión civilizadora supostamente encomendada ás colonias. E, nalgún momento, todo iso se derrubou sen
aparente motivo: no lapso de
tempo transcorrido entre a redacción do seu informe para a
Sociedade Internacional para a
Supresión do Salvaxismo e a
posterior anotación ao final do
manuscrito, que desapiadadamente sentencia “Exterminade
todas estas bestas!”. O inveterado conflito entre dúas criaturas
–anxo e demo– que pugnan por
impoñerse na intimidade dunha mesma alma acaba por ocupar o centro ontolóxico da narración.
Unha historia complexa que
ten o seu correlato na complicada estrutura de narradores, escenarios e tempos que se superpoñen; no intricado estilo que
lle outorga ao relato unha atmosfera elusiva, onírica, case de
pesadelo. (Neste sentido, hai
que obxectar que a tradución,
talvez por un exceso de apego ao
orixinal, resulta, por veces, >>>

CONTADELIBROS.
Un ratiño con imaxinación
Paco Trolas é un álbume
ilustrado que Oqo Editora traduce, en versión de Antón Fortes, da edición castelá de
Roberto
Aliaga e Simona Mulazzani. O protagonista da historia é un ratiño algo trasno
que ten o poder de converter
en verdade as mentiras que
conta. Indicado para
primeiros lectores.

Andel Kalandraka
Kalandraka publica tres
novidades en tres coleccións
diferentes. O tesouro
agachado, de Paul Maar, con
ilustracións de
Isabel Pin (a tradución é de Eva
Almazán),
conta a historia de
Muhar e
as súas
aventuras
no deserto. p de
papá, de Isabel Martins e
Bernardo Carvalho (a
tradución é de Xosé
Ballesteros) é unha obra
pensada para prelectores ao
redor da figura do pai.
Garavanciño, conto popular
adaptado por Olalla González
e ilustrado por Marc Taeger,
actualiza a tradicional historia.

Rivas para miúdos
Manuel Rivas presenta O sombreiro Chichiriteiro, con
ilustracións de Patricia Castelao. O rillote
Simón rípalle
da cabeza a
Chancho
Colorao un
misterioso
sombreiro que esperta no neno as ganas de facer música de
jazz remedando os sons da natureza. Edita Xerais. 
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CONTADELIBROS.
Narrativas fragmentarias
Xerais publica dous novos títulos da súa colección de ‘Narrativa’, caracterizadas polo fragmentario dos seus textos. Para
seguir bailando, de Francisco X.
Fernández
Naval, é un
conxunto
de dez relatos que camiñan polos
intereses literarios do autor
ourensán. Peaxes, de Santiago
Lopo, recolle as fraccións de
tempo de contacto entre un
traballador da peaxe e os condutores que van parando na
cabina.

Arrabaldos composteláns
A calor dun niño, de Guillerme
Coen, recolle cinco relatos
baseados en historias reais
escoitadas nos arrabaldos de
Santiago. Vidas
crebadas ou
cheas de sombras que se nos
presentan cun
realismo case
documental. O
ex presidiario que volve ao fogar
que tanto odiaba; unha avoa fidalga con neto mulato; dous
obreiros da construción portugueses; un adolescente que debe deixar o instituto... Edita Toxosoutos. 

Páxina de Lola Lorent.

>>> ríxida e algo áspera, de xeito
que o lector transita por ela como a tropezóns.) Un mal soño,
en definitiva, que abala entre a
barbarie da condición humana
desenmascarada e a violencia
perpetrada en nome dun progreso tan mortífero coma irresponsábel. Talvez a cerna tráxica
da historia humana: o horror.

textos posteriores de Lois Diéguez e Lois Fernández Marcos, entre outros.
Desafortunadamente, hoxe non é posible facerse con
este Os inmortáis nas nosas librerías, agás que se rebusque
nas de vello, claro está. Pero
hai bibliotecas abondas no
país que contan con algún
exemplar e, quen sabe, talvez
algún día un editor afouto
convide o autor a recuperar
estas páxinas que, trinta e tantos anos máis tarde, seguen
resultando unha lectura estimulante.

Manuel Xestoso

LIBROSDEFONDO.

Taibo
contra o tempo

Armando Requeixo

Os inmortais

TEATRO.

Autor: Nacho Taibo.
Edita: Castrelos, colección O Moucho,
1975.

Un ano que vale por 50
Xosé Manuel G. Trigo escribiu
durante o 2007 un diario que
agora ve a luz literaria como
Viaxes do
corazón. Diario
ínfimo. Pequenas
anotacións que
en realidade
transportan o lector por toda a vida
do escritor, quen
vai construíndo a súa memoria
a partir das anotacións do
presente. Edita Galaxia.

Dous premios do Creacómic veñen para Galiza.O II Certame Creacómic, convocado por Caixa Mediterráneo, xuntou 173 traballos, que
chegaron, tamén, dende a Arxentina, Gran Bretaña, Perú, Alemaña,
Francia e Chile. Repartíronse 34.000
euros en premios de entre 6.000 e
500 euros. A valenciana, residente na
Coruña, Lola Lorent levou o 1º premio na categoría sobre solidariedade, con Emigración; Brais Rodríguez,
de Brión, quedou 2º na categoría de
cultura, con Cultura degeneradora.

Nacho Taibo.

Hai autores –e obras, xaora–
sobre os que plana unha incomprensible desatención
cando non un ominoso silencio, e iso, moitas veces, malia
teren gozado
no pasado dun
recoñecemento certo. Coido
que o caso de
Nacho Taibo é
un exemplo
posible desta
situación. ¿Que ten feito que
un escritor co oficio e a habelencia narradora que sen dúbida el posúe non alcance todos os laudes que merece?
Probablemente a resposta
teña máis que ver co extraliterario que co estritamente textual, así que, lonxe desa natureza de consideracións, préstame agora lembrar a quen
queira ler que hai máis de tres
décadas Taibo deu ao prelo Os
inmortáis (1975), o seu primeiro libro, nacido ao abeiro editor de Xosé María Álvarez
Blázquez, quen soubo abrir as
xenerosas portas de Castrelos
para aquel empregado de
banca que, dende o Madrid
dos días previos á morte do ditador, facía chegar ao limitado

M. PÉREZ / A.G.N.

lectorado galego dese tempo outra banda pode dicirse tamén das outras historias deste
os seus anovadores relatos.
Os inmortáis apareceu in- libro.
“O Santo Grial” é todo el
serido na emblemática colección O Moucho, serie de redu- unha particularísima relectucidas dimensións que apenas ra do mito do xudeu errante, e
se deu para compilar por xun- foi publicado, convén recorto tres contos do autor: “A fou- dalo, anos antes de que Casace de ouro”, “O Santo Grial” e res inmortalizase o personaxe
“A Arca da Alianza”. Todos tres para a nosa literatura na figura
tiñan como protagonista últi- do Xacobe de Os escuros somo o Tempo. Cronos como ños de Clío.
dimensión do vivir humano e
Por remate, “A Arca da
do sentido da nosa existencia Alianza” amosa a destreza de
en loita coa finitude, nunha Taibo para o conto fantástico,
arela perpetua de transcender conseguindo recrear unha atesta e de fabular cunmosfera intensamenha devecida Eternidate agónica ao relatar a
de.
Ostrescontos vida dun individuo
“A fouce de ouro”
teñen como que posúe a sobrenareescribe a historia de
tural virtude de poder
protagonista viaxar atrás no Tempo
Merlín, nunha liña
con tradición propia último
para, así, volver revivir
nas nosas letras, pero o tempo”
situacións e modificar
que aquí, lonxe da esao seu antollo as circrita de apropiación
cunstancias que, graartúrica dun Cabanizas aos seus desprazallas ou da revisitación alegóri- mentos cronolóxicos dende o
ca dun Ferrín, se move máis presente, sabe van acontecer.
ben no terreo da reconstru- Unha narración, xa que logo,
ción lendaria ou da crónica que ben podería catalogarse
metaliteraria entremesturada como ciencia ficción, e, polo
co elemento fantástico. Un re- mesmo, entenderse como
lato, por certo, tan borgeano pioneira dun subxénero que
coma cunqueiriano, como por cobraría entidade maior con

’’

Pequenas
hipocrisías
cotiás

Kvetch
Autor: Steven Berkoff.
Compañía: Teatro do Morcego / Seiva
Trupe.
Dirección: Álvaro Lavín.
Elenco: Celso Parada, Mónica Caamaño Jorge Vasques, Dorotea Bárcena,
Paulo Calatré.

“Unha comedia americana sobre a ansiedade” di o subtítulo
desta obra, aínda que tamén
podería dicir “Unha comedia
sobre a ansiedade americana”.
Un deses espectáculos que estamos máis afeitos a ver na televisión, en adaptacións feitas
a propósito para ese medio. E,
efectivamente, trata dunha
ansiedade que tendemos a
identificar cos Estados Unidos,
non porque non a padezamos
–xa se sabe que todo o que
ocorre na capital do imperio
acaba por ter aquí o seu correlato– senón porque se nos
ofrece nun envoltorio que responde ao modelo americano
na súa expresión máis pu- >>>
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Díaz Pardo, membro de honra da
Academia de Belas Artes. A Real
Academia de Belas Artes Nª Sªdo Rosario acordou outorgarlle o título de
membro de honra a Isaac Díaz Pardo, por unanimidade, na sesión plenaria do sábado 25 de abril. A entidade valorou o seu traballo coma
pintor e ceramista, así coma o intenso traballo na dinamización cultural
do país, e cualificouno como unha
“figura fundamental e referente ineludíbel para poder comprender a arte contemporánea de Galicia”.
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gúns tópicos da comunidade e o que realmente pensan
xudía e sobre as miserias da existen oportunidades para
vida familiar. Traballar fre- satirizar as pequenas hipocricuentemente nos Estados sías que debemos protagonizar para manter os
Unidos outorgoulle
papeis que a sociedaun coñecemento prede nos subministra e
ciso do que o público Aironía
de comedias demannunca supera a muda desesperadaba e iso é exactación que esa duplicio teito
dade provoca. Mais
mente o que ofrece
nesta obra. O princi- do que pode hai que advertir que
Berkoff refrea a crítica
pal elemento dramá- aturar
até os límites consentico é o uso de apartes un público
suadamente aceptános que os persona- familiar
xes expresan os seus disposto a rir beis: a ironía nunca
deixa de ser amábel,
verdadeiros senti- un pouco
mentos e reflexións de si mesmo” nunca supera o teito
mentres actúan de
do que pode aturar
un público familiar
acordo coas normas
disposto a rir un pouque cren que deben
co de si mesmo. A
observar para manter
os valores sociais que ansían. amargura que se deriva dalUn recurso moi coñecido gunhas escenas é mais un da–ningunha novidade– pero no colateral que un efecto
que asegura chanzas e risas buscado polos seus disparos.
Nese sentido, a primeira e
ao observar os actores mudar
continuamente de ritmo, de máis longa escena da obra é a
rexistro, de expresión.
máis lograda: o matrimonio
Neste xogo de contrastes formado por Dona e Frank inentre o que os personaxes fan vitan a cear a Hal, un compañeiro de traballo deste último.
A conversa mantida sobre as
consabidas trivialidades van
revelando o desazo de cada
un dos participantes até revelar o auténtico naufraxio
emocional no que viven inmersos. A segunda parte da
obra, pola contra, non representa ningún avance narrativo a respecto do que se nos dixo anteriormente e semella
máis unha sucesión de escenas –bastante previsíbeis– cuxa única motivación é darlle
ao texto o corpo suficiente para encher o tempo dunha función estándar.
A coprodución de Teatro
do Morcego e a Seiva Trupe de
Porto busca emular o ritmo
rápido da dicción americana,
o ritmo televisivo da sitcom,
con superfluos engadidos audiovisuais incluídos. O que resulta é unha comedia comercial acollida polo público con
agrado e con varios momentos de gargalladas. Un terreo
de comedimento propicio para os que buscan entretemento sen grandes fonduras.

’’

Escena de Svetch, interpretada por Teatro do Morcego e Seiva Trupe.

>>> ra: crítica dun estilo de vida de clase media acomodada
con problemas de traballo, de
inserción na sociedade, de co-

municación, de sexo… e de
obsesión pola psicanálise. Todo baixo o signo da comedia
de situación.

M. PÉREZ / A.G.N.

Steven Berkoff, o autor, é
un controvertido actor e dramaturgo inglés que bota unha
mirada sardónica sobre al-

Manuel Xestoso
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Vilagarcía ábrese ao pop. O 1 e 2
de maio celébrase en Vilagarcía de
Arousa unha cita xa clásica co pop.
Trátase do Festival do Norte, que ten
programados vinte concertos en
dous escenarios diferentes. En cartel
figuran, entre outros, Vetusta Morla
[na foto], Love of Lesbian, The Whip,
Delorean, Russian Red, Herman Dune, La Buena Vida, Manos de Topo,
Nouvelle Cuisine e Noise Project.

crítica

xire unha viaxe tranquila aos
seus máis íntimos sentimentos e medos. É unha mostra tímida e persoal que se vai descubrindo pouco a pouco, sen
presa. Pero con constancia e
rotundidade.
Un elemento salientábel é o
tratamento da luz, deseñado
por Octavio Mas. O iluminador entende ao coreógrafo e
Over the rainbow
acompáñao nesta idea de
Idea, creación e interpretación: Dafragmentación, envolvendo a
peza e conseguindo ese convid Loira.
Iluminación: Octavio Mas.
cepto de conxunto pechado
Vestiario: David Loira.
que tantas veces botamos en
Música: Collage musical.
falta noutras propostas de
danza contemporánea.
O colaxe musical debuxa o
David Loira atopou na danza a tempo. Xorde coma un fío inmaneira de ser poeta. A poesía quedo que mantén a enerxía
é a súa linguaxe natural. Ima- no aire. E o vestiario tamén
xino o proceso creativo, come- sorprende. A súa simplicidade
zando pola análise do move- consegue o efecto de estar
mento, collendo unha frase oculto por vontade propia, cocoreográfica, partínma se quixese non esdoa en anacos e dántar, pasar desapercibidolle a cada un deles
do. É un xesto de timisentido e profundida- Trátase
dez que pouco a poude. Nada é gratuíto. dunha
co se vai destapando.
Todo pasa moi a mo- das mellores Así logra conmover o
do, vivindo conscien- propostas
público e convídao a
temente cada intre.
esperar e descubrir o
actuais
O butoh, corrente
que hai máis alá da
de danza
roupa.
xaponesa de danza
Por outro lado, a calicontemporánea, ba- contemdade artística e interséase na creación in- poránea
pretativa de David
terior do movemento galega”
Loira conxúganse a
que se manifesta cara
perfección nesta peza.
fóra. Loira parte deste
É un bailarín contido,
concepto transforfiel e verdadeiro. Para
mando a linguaxe
oriental contemporánea en un bailarín ou un actor sería
fácil mentir sobre o escenario,
expresión propia e xenuína.
Over the rainbow, o último pero na interpretación de Loitraballo deste coreógrafo gale- ra nada é enganoso nin gratuígo, é un solo de 45 minutos. O to.
que máis impacta desta peza é
Over the rainbow é como se
o tratamento do ritmo, do mantivésemos a respiración
tempo. Con poucas frases su- un segundo antes de soltar o

ÁLVARO LEÓN
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DANZA.

CINEMA.

Manter a
respiración
un segundo

Como
para padecer
de vertixe

Man on wire
Director: James Marsh.
E l e n c o : Philppe Petit, Jean François
Heckel, Jean-Louis Blondeau, Annie Allix
e Paul McGill.

’’

Dous momentos do baile de David Loira en Over the rainbow.

aire. É coma un instante íntimo. Na miña opinión trátase
dunha das mellores propostas
actuais de danza contemporánea galega. A calidade do conxunto, música, iluminación,
vestiario, interpretación e coreografía, fan de Over the rainbow unha peza sinxela pero
xenuína. Non estamos ante

unha gran produción en canto a medios, número de bailaríns ou multiplicidade de ideas, pero si ante un traballo ben
meditado e estruturado que
sorprende pola súa capacidade de ser íntimo, de deixarse
levar coma un poema lido na
soidade dunha sala escura.
Cristiina Cameselle

Á hora de escoller unha película para traer cada semana a estas páxinas, mírome ás veces
en dilemas penosos, de ter que
acudir á menos mala. Nesta
ocasión pasa ao revés; no cine
de Vigo (os Norte) onde recalan
eses bravos filmes que se desbotan das multisalas dos centros comerciais, tiña onde escoller dabondo entre películas
situadas na marxinalidade onde as pon a súa propia calidade.
Metinme a ver Man on wire
(por qué non traducirán os títulos?) porque figuraba que tiña
un Oscar ao mellor documental deste ano, ademais de boa
acollida en festivais do tipo
Sundance. E ben, un documental é cousa pouco comercial, que fai calquera chalado
por amor á arte. Conta esta película a historia dun mozo francés, funámbulo, que xa camiñara no aramio entre as torres
de Notre Dame e a ponte da
baía de Sidney; e méteselle na
cabeza camiñar os 60 me- >>>
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Kogito, ska feito en Galiza.O grupo vigués Kogito presenta ao vivo o
seu novo traballo Autómatas, despois de varios meses de gravación e
masterización nos Estudios Areamaster. Trátase dun disco composto
por 13 temas cheo de ska, punkrock, reggae e mestizaxe, con letras
desenfadadas e certo ton de protesta. A primeira cita da xira coa que están a presentar o novo repertorio é o
Café Cultural Sete Flores, no Carballiño, o 30 de abril.

Fotograma de Man on wire e [abaixo] Philippe Petit nun momento da película.

>>> tros que separan
cia e seguridade internas eran outra trapaas torres do World
llada.
Trade Center, de Nova Catrofotos,
York, en 1974. A em- falso
Sabemos como acaba
presa é ilegal, e o grupo
documental a historia, porque xa é
de mozos sábeo, pero
iso, precisamente, hise os recordos toria; e sabemos que
proxecta dende Frantodo sae ben de chiricia como vai ser a ope- dos
ración e como se vai auténticos
pa; os policías non vixífacer todo de maneira protagonistas, an como deben, burlar
clandestina. E aquí nos concretan
os controles de seguridade das torres era
atopamos con varios unha áxil
máis simple do que pafeitos sorprendentes. película
Por unha parte, toda a de aventuras” recía, e, por último, a
fortuna sorrilles aos
operación, que se conta como se fose un cláaudaces, e máis se son
sico de roubo de bancatro rapaces disposcos, é unha auténtica trapalla- tos a facer unha loucura.
O segundo feito sorprenda, que funciona e chega a bo
fin porque realmente a vixilan- dente é que a película está rea-

’’

lizada como a operación, en
plan chafalleiro, de cortar e
pegar; o director sabe o camiño a seguir, sabe onde ten que
meter os protagonistas auténticos a falar e onde meter fil-

macións falsamente documentais para reforzar a historia; daquela aventura só quedaron fotografías, e o realizador adminístraas con precisión e moito tempero.
Pero todo é case artesanal,
con pouco aparato. Incluso a
música que dá fondo ás imaxes
xa é música usada: Michael
Nyman, case toda, pero do Nyman xa escoitado nas fitas de
Greenaway; logo, o “Albatross”
de Fleetwood Mac para o recorrido en Sidney, e a Gimnopedye de Satie, para Nova York.
E a pesar de todos os defectos formais, consegue manter
o suspense como se fose un thriller de roubar o furgón blindado. Iso é o mérito máis grande: catro fotos, falso documental e os recordos dos auténticos protagonistas, concretan
unha áxil película de aventuras. Realmente non é, como
moitos din, a mellor película
do ano, pero xa é unha das
máis visitadas en Internet e,
por momentos, dá incluso vertixe ver ao funámbulo suspendido entre as torres, deitado
enriba do aramio. E só é una
foto en branco e negro!
Hai unha decidida evidencia de non facer mención a que
as Torres Xemelgas foron destruídas anos despois por outros chafalleiros, tráxicos e
apocalípticos, pero chafalleiros, a fin de contas, que demostraron que a vixilancia e a seguridade seguían fallando. Polo
menos, a intención dos funámbulos era pacífica, case, se
se quere, poética.
PROPOSTA: Revisar todas as
películas que pasan polos circuítos das salas tanxenciais.
J.A. Xesteira

TELEVISIÓN.

Ana Bolena
camiño
do patíbulo
Os Tudor
Creador: Michael Hirst.
Produce: Showtime.
Elenco: Jonathan Rhys-Meyer, Natalie
Dormer, Maria Doyle Kennedy, Nick
Dunning, Anita Briem.
Emite: Canal Plus. Venres, ás 22h00.

Canal Plus remata en maio a
emisión da segunda tempada
de “Os Tudor”, o fresco histórico que puxo de moda no mundo anglosaxón o século XVI.
Michael Hirst soubo combinar
o mito de Henry VIII Tudor
(moi habitual no cinema e no
teatro desde sempre) cos novos gustos narrativos da televisión histórica (actores novos,
escenas de sexo e de violencia
máis ou menos explícitas,
grandes decorados e traballados vestiarios). E eses obxectivos conségueos.
O protagonista, un RhysMeyer moi sexi e ben afastado
da imaxe panzuda dos retratos habituais do monarca inglés, fai ben o seu papel de rei
absoluto indeciso e inmaturo.
Dormer (Ana Bolena na serie)
revelouse como unha actriz
chea de matices que por debaixo da súa cara de meniña
caprichosa asume as tribulacións de ser instrumento político para a medra da súa liñaxe e real ideóloga da chegada
do luteranismoe o calvinismo
ás illas británicas.
A serie comezou cos amoríos do rei coa Bolena e ha rematar coa morte da raíña, acusada
de adúltera. Esta segunda tempada é algo máis borrosa por
mor do debate relixioso que
xorde en Inglaterra tras a excomuñón de Henry VIII, de difícil
acomodo nun guión no que ás
veces se bota en falta maior ritmo e unha visión global da Europa convulsa da época.
C. Lorenzo
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ECOS LUSÓFONOS

PAULINO DIAS,
O POETA DE GOA
Xosé Lois García

A

quel enclave insular da India, Goa, que os portugueses conquistaron en 1510, coa flota de Afonso de Albuquerque. E o gobernador Nuno da Cunha a converteu
en capital política e administrativa do reino de Portugal
na India en 1530. Goa tornouse nun poderoso foco político, económico, cultural e relixioso co que o dominio colonial portugués instrumentalizou a súa acción en todo o
Oriente.
En Goa personalizouse a cultura portuguesa por medio
do Colexio de São Paulo, que foi a primeira universidade
de Oriente, cuxa expresión cultural e pedagóxica deulle a
este territorio un enorme pulo intelectual que en varias
ocasións rivalizou con Lisboa. E isto perdurou até 1961,
data en que a India a integrou pola forza ao seu territorio.
Desa vella tradición cultural e literaria atopamos o nativo Paulino Dias (1874-1919), que introduciu na poesía
portuguesa as tendencias brahmánicas e budistas do
pensamento hindú. Cultor dunha poesía metafísica, estruturada nun estilo propio
de manifestas suxestións e estímulos. Nesta dirección, Dias
creou un código orixinal e
austero, buscando a beleza e
a transcendencia emocional
da filosofía orientalista integrada á literatura portuguesa.
Fíxose así o gran milagre poético deste médico e intelectual goés.
No País de Súria, o seu libro
poético e no que se recollen
varias entregas e rexistros, que
se mantivo inédito até 1935 e
publicado por Tip.-Bragança
& C.a de Goa, suxire contemplar a filosofía budista no longo poema “Nirvana”. Aquí está o celme hinduísta transbordado á lingua e literatura portuguesa.
Dias, tan admirado en Goa como descoñecido en Portugal e en boa parte da Lusofonía. Na altura en que se publicou No País de Súria, un xornal de Goa manifestaba:
“Nem a India portuguesa –nela nasceu, viveu e morreuconhecia suficientemente a Paulino Dias, nem a metrópole, com mais forte ração. No entanto, ele foi um grande poeta, que só agora, graças a alguns amigos firmes, de
Santa Cruz, o público pode avaliar. Conseguiran eles reunir en volume varias composições dispersas”.
Nesta miscelánea poética de Paulino Dias conviven os
seguintes títulos: Indra (poema dramático), Le Roi des
Eléphants, O Crime, A morte de Raugi, Gandicá, Basmaçura, Verba Sacra, Nirvana e Avant-Propos. Todo unha obra que a poesía portuguesa non debe ignorar e pode incorporar a este enorme poeta á inmensa diversidade do que goza a literatura portuguesa producida alén de
Portugal, nas súas antigas colonias.
Dias foi o poeta xenuíno que encheu de contido hinduísta, en varios dos seus parámetros de pensamento, a
poesía en lingua portuguesa. Por isto ocupa un lugar propio e de alto apousento, por ser un precursor desta tendencia e un creador insubstituíbel no universo lusófono.G

TRIBUNA I Fernando Fernández Rego.

ANDRÉS DO BARRO, UNHA ICONA POP
Hai vinte anos morría
o ferrolán que chegou
por primeira vez
a número un das listas
de éxitos cunha
canción en galego
Nun presente no que semella
haber unha tendencia xeneralizada á prospección nas orixes, no que Los Planetas miran
as súas raíces flamencas en La
Leyenda del Espacio (RCA,
2007), Nacho Vegas nas asturianas co proxecto Lucas 15
(Lloria / PIAS, 2008), paréceme
necesario revisar a figura de
Andrés Lapique do Barro (Ferrol, 1947-1989), coñecido artisticamente como Andrés do
Barro, un dos primeiros cantantes que utilizou o galego durante a ditadura franquista, e
aínda que en certo xeito parece
que ficou nun segundo plano,
quedando o seu legado reducido a descoidados discos recompilatorios, a súa figura é
moi importante para entender
o desenvolvemento da escena
galega, xa que nel está a xénese
do pop en Galicia.
Un pop meláncolico e atemporal con tinguiduras folk que
co paso do tempo foi gañando
frescura. Hoxe é reivindicado
como unha referencia ineludíbel da música galega, como unha icona pop, reivindicándose
tamén a súa modernidade, o labor pioneiro na fusión da música popular co pop para erixirse
nun “neotrobador do século
XX”, como o definiu Xavier Álcala, grande amigo de Andrés e
autor dalgunhas das súas grandes cancións como “Teño saudade”. Así, xurdiron ao longo do
2007 iniciativas como o Manifesto do Dobarrismo, disco homenaxe incluído, Manifesto do
Dobarrismo: Un Disco Tributo
a Andrés do Barro (Falcatruada,
2007), no que interveñen até
trinta grupos da escena indie
galega actual, destacando The
Homens, Los Iribarnes, Quant,
Niño y Pistola, Safari Orquestra,
Todo el Largo Verano e Fanny +
Alexander. E estreouse o documental sobre a súa vida O Tren
que me Leva (2008) producido
e dirixido por Anxo Fernández.
Todo comezou o 3 novembro de 1969, día sinalado no
que aparece o single que inclúe
“O tren”, entrando directa-

’’

Todocomezouhaicorenta
anos, o 3 novembro
de 1969, día sinalado
no que aparece o single
que contén ‘O tren’”

’’

Eraunpopmeláncolico e
atemporal con tinguiduras
folk que co paso do tempo
foi gañando frescura”

mente ao número un en España, e sendo a primeira canción
en galego en conseguilo. Posteriormente Siniestro Total, farían unha versión que incluirían
no disco Siniestro Total II (El
Regreso) (Dro, 1983).
É importante destacar que
non utilizou o galego como arma política, só buscaba, como
afirma no primeiro disco,
dignificar o
idioma , reivindicar un lugar
para o galego
na música popular: “Chámome
Andrés Lapique do Barro e preséntovos unhas cantas das miñas cancións. Hoxe son en galego porque así as sentín e porque
quero colaborar con todo interese e agarimo a dignificar o
meu idioma materno, caído
durante moitos anos no máis
cruel menosprezo”. Tampouco
buscou a popularidade, senón
que lle veu por accidente e, quizais, non foi quen de asimilala.
Utilizou un pop contaxioso
con reminiscencias folk no que
a súa voz transmite emocións, e
a delgada figura fraxilidade, como un Tim Buckley galego, con
ollos tristes e mirada esvaecida.

Así, tras varios reveses e encontronazos coas discográficas, debido á uso do galego, chega a
súa oportunidade da man de
RCA, tras un primeiro contacto
coa discográfica catalá EDIGSA.
Publícase Chámome Andrés
Lapique do Barro (RCA, 1970) e
axiña se convérte nun ídolo con
temas como “O tren”, “Corpiño
xeitoso” e “San Antón”.
O repentino e inesperado
éxito que chegou con “O tren”,
lévao ao cine en En la Red de mi
Canción (Mariano Ozores,
1971), xunto a Concha Velasco,
nunha aventura cinematográfica que fracasou e na que foi dobrado por un actor profesional,
aínda que as cancións mantiñan a súa voz. Este mesmo ano
sae ¡Pum! (RCA, 1971), consolidándose con temas como
“Pandeirada” e “Meu amor”.
Tras cambiar por completo
os músicos que o acompañan
–só repite o batería Chupi– publica o derradeiro disco, Andrés
do Barro (Belter, 1974), e esta revolución tamén afectou á música, que xa pouco ten que ver cos
discos anteriores, envorcándose na canción lixeira e perdendo
esa frescura que o acompañaba, polo tanto, a súa esencia.
En 1976 veu o silencio, un
profundo silencio que terminou o 22 de decembro de 1989
coa súa morte en Madrid por
mor dunha cirrose. Ao final, como cantaba anos atrás, fixo a
casa no ceo. Poderiamos entrar
no malditismo, falar de drogas e
alcohol, do declive en México
–onde residiu até o 84–, pero
considero que do que debemos
falar é da música, xa que ese é o
gran legado que nos deixou.
Póstumamente, sairía o recompilatorio Todas sus Grabaciones en RCA 1969-1972
(Rama Lama, 2003), un dobre
CD que recolle todas as gravacións nesta compañía.G
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Afonso Eiré, escritor

‘Aprendemos a ser libres cando nenos’
César Lorenzo Gil
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Afonso Eiré (Chantada, 1955)
conta en Os bicos de Tina (Edicións A Nosa Terra) a historia de
dun neno e unha nena que se
aman, que se bican, que se tocan. Unha evocación da infancia do autor que tamén é un alegato para que os nenos de hoxe
recuperen a independencia.
A infancia é un tema recorrente
na literatura. Por que volve os
ollos sobre ela?
Todo o que ten a ver coa infancia está sometido a un escrutinio excesivo. A sociedade decidiu meter os cativos nunha
gaiola, retirarlles toda a autonomía, vixialos 24 horas ao día,
crear un mundo artificial só para eles, sen contacto co mundo
dos maiores. A idea desta novela
xurdiu cando souben que en
Italia un grupo de arquitectos
iniciara un movemento para
construír cidades nas que os nenos recuperasen a liberdade
perdida. E é que hoxe nin nos
parques son libres! Son espazos
pechados e controlados.
Chama a atención ler unha novela de amor entre menores
xusto nun intre no que ese tema
está moi criminalizado.
Até houbo denuncias por un bico que un neno lle deu a unha
nena nunha gardaría. Os menores non son libres nin para os
afectos. E iso ten consecuencias
sobre a xente cando chega a
adulta. Sermos libres require
dunha aprendizaxe. E aprendemos a ser libres cando nenos.
Ter os pequenos coma gando
nas granxas non axuda a que se
desenvolvan. Teñen que relacionarse, sentir, experimentar. Moita da inmadurez afectiva que vemos hoxe en día ten relación con
esa incapacidade para achegarnos aos demais de igual a igual,
sen tutelas nin coaccións.
Polo xeral, afírmase que é o exceso de estímulos, de información, o que motiva a sobrepotección da infancia.
Antes non había internet pero si
había información. Os nenos
ían ás festas e ás feiras, vían liortas, escoitaban historias das penurias da guerra e contos verdes, falaban cos vellos e cos mozos. Non tiñan un eido particular senón que estaban integrados. A ninguén se lle ocorría que
aos rapaces houbese que darlles
todo mastigado como pasa ho-

xe, que consideramos que un
cativo non está completo de todo. E esta conduta social non era
patrimonio da aldea. Moitos
lectores que viviron a infancia
en vilas e cidades comentáronme que eles tiveron experiencias semellantes. E, loxicamente, ese medo a que ao neno lle
pase algo dáse igual no medio
urbano que no rural. Hoxe é inconcibíbel que ninguén vaia
roubar froita e é normal que os
pais vaian recoller os fillos ao
instituto, con 16 anos. A min faime graza que se fale de coidar da
infancia, de potenciar os seus
dereitos (que hai que defender
por completo, claro está) pero
que ninguén repare en que moitos fillos teñen que contentarse
unicamente con ser proxec-

cións das arelas e frustracións
dos pais. Así os coitados teñen
que facer 20 actividades extraescolares todos os días e pasan un
gran medo a fracasar, a non estar á altura do que lles pidan.
Que lle parece crear produtos
culturais especificamente para
crianzas?
Estou en contra dos nichos de
mercado para nenos. O Día do
Libro, o meu primo Darío, de
nove anos, tiña que levar á escola
un libro para ler. Debaixo do brazo ía co meu Eu tamén fun coas
vacas e a profesora preguntoulle
se non tiña libros para nenos na
casa. Eu antes dos dez anos lin as
obras completas de Francisco de
Quevedo e Don Quijote de la
Mancha. Gustábame traducir
do latín e grego para saber qué

’’

Estouencontra
de facer nichos de mercado
para nenos ”

’’

Usoanarrativapara
contar historias que non
encaixan nos xéneros
xornalísticos”

historias contaba a Eneida.
Por riba das historias, en todas
as súas obras hai unha coherencia da paisaxe literaria.
É certo que quero que todos os
meus libros compartan atmosfera, que o lector recoñeza un
mundo literario propio. E por
iso escribo sobre o que coñezo.
Eu non entendo que un galego
escriba sobre Nova York porque
seguro que un neoiorquino o fai
mellor ca el.
Deixa de ser xornalista Afonso
Eiré cando escribe ficción?
En absoluto. Xustamente uso a
narrativa para contar historias
que non encaixan nos xéneros
xornalísticos. A ficción permite
uns matices e un repouso que
non che dan outros soportes.
Na miña opinión, nas novelas
pode haber historias aínda
máis reais que as que se publican nos xornais.
En todas as súas obras fálase
máis do pasado que do presente.
Reclamo cos meus libros a memoria dunha xeración que se
autoimpuxo o silencio. Para
aparentar modernidade renunciaron ao seu pasado na aldea,
para esquecer as penurias, preferiron tronzar a súa propia biografía e ensaiar vivir sen raíces e
iso non é posíbel. Na novela, Tina precisa reencontrarse cos
seus propios alicerces para ser
libre. Ela é unha empresaria de
éxito que vive nunha gran cidade e aínda así, sen sentirse orgullosa da súa identidade non pode sentirse plena.
O ruralismo é moi criticado, tamén nas letras.
En todos os ámbitos. Os pais
queren que os fillos non teñan
que traballar a terra; os fillos esquecen incluso os nomes das aldeas de seus pais e avós. O idioma propio déixase de lado porque recorda moito ao rural. E curiosamente, sen ter en conta os
alicerces é imposíbel unha nova
Galiza. Non se pode trasplantar
mimeticamente a forma de vida
doutro lugar calquera e plantala
aquí, a non ser que queiramos
deixar de ser galegos.
A vostede non lle importa que
lle digan que escribe “literatura rural”.
Eu escribo sobre un mundo
que xa non existe para deixar
constancia de que estivo aí. E
cada libro busca pescudar os
elos que o presente ten con ese
pasado inmediato. G
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XX ANIVERSARIO DE ZËNZAR

Guitarras eléctricas
sobre Cerceda

Zënzar, unha das bandas veteranas
do rock en galego, presenta en directo
o seu novo disco A ‘Tribu’, cando se
cumpren 20 anos da súa formación.
Será no XVI Festival de Cerceda, no que
tamén se escoitarán ao vivo os temas que
compoñen o novo traballo de Machina
M.B.

O

2 de maio celébrase
a XVI edición do
Festival de Cerceda,
unha das citas claves co rock en Galiza, que dende os inicios apostou por facer
realidade a máxima do movemento bravú: achegar as guitarras eléctricas ás aldeas. Botou a
andar en 1989 da man das bandas locais, que o xestionarían
até que a asociación cultural Lucerna asumiu a organización.

Polo seu escenario pasaron grupos referentes da historia da
música en Galiza e no Estado. E
entre o público conseguiron fidelizar formacións que están a
renovar a escena.
Esta nova edición do festival
adiántase no calendario para
acoller a presentación dos novos traballos de dúas bandas
locais emblemáticas. Por un
lado, Zënzar, un dos buques
insignia do bravú e pioneiro do
rock en galego, achegará ao
Campo da Feira de Cerceda os

temas de A ‘Tribu’, o seu quinto disco, enclavado no rock
con arroutadas punk e metal,
que sae á rúa coincidindo co 20
aniversario da banda.
Os outros protagonistas serán os rapaces de Machina, que
presentarán Post-bravú, disco
difícil de clasificar, que bebe do
metal e o rock e que non nega
influencias do movemento bravú. Ao palco do festival subirase
como grupo convidado Kastomä, que se achega estreando
o repertorio do seu novo álbum,
Almas da noite. Zënzar e Machina contarán tamén no directo
cos músicos que participaron
na gravación dos seus discos. O
concerto será filmado en vídeo e
audio e realizarase proximamente unha edición conxunta
con temas das dúas formacións.

QUINTO DISCO CON SEIVA NOVA. Aínda que festival e disco acabarán servindo de celebración

’’

OnovodiscodeZënzar
critica o anquilosamento
da Real Academia
Española, recunca
nas contradicións do ser
humano e bota unha ollada
cara atrás para recordar
os seus inicios roqueiros”

dos vinte anos que Zënzar leva
descargando as súas guitarras
ao vivo, o certo é que ambos
proxectos concibíronse cunha
intención diferente: levar ao directo e ao estudio o repertorio
novo que a banda madurou
nos últimos tres anos.
Despois de varios anos sen
publicar novos temas, Zënzar
achégase con novas sonoridades e letras cargadas de forza
baixo o título de A ‘Tribu’, un
disco que inclúe 13 cancións
fieis ao estilo dos de Cerceda,
que lembran a filosofía dos seus
compoñentes e as súas raíces
nunha aldea que esmorece. Nel
falan da condición de galegos
sen complexos, critican o anquilosamento da Real Academia
Española, recuncan nas contradicións do ser humano e botan
unha ollada cara atrás para recordar os seus inicios roqueiros.
Todos os temas están compostos pola propia banda, >>>
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Vinte anos sobre os escenarios
Zënzar naceu na Meirama de
1989 nun contexto que pouco
ten que ver co actual, sen facilidades para a formación dos músicos, sen recursos nin medios, cunha industria musical inexistente e
uns programadores de costas ao
galego.
Os seus comezou coinciden
co auxe do movemento bravú
pero, como explica Manolo García, batería de Zënzar, “nunca o
puxemos como bandeira, do
mesmo modo que tampouco
nos encasillamos dentro dun estilo estereotipado”. A arroutada
pangalaica de Xurxo Souto comezaba a xestarse cando Xosé
Bocixa, na voz, Manolo García na
batería e Xosé A. Regueiro ‘Tabe’
na guitarra se puxeron por primeira vez de acordo para versionar Jumpin Jack Flash. Con ela comezou unha traxectoria musical
comprometida co idioma, o rock
e a cultura do país.
En 1992 editaríase a súa primeira maqueta, Contos e lendas
de terra adentro, que sería seguido por diversas gravacións non
profesionais e varios longa duración. Letras irónicas e críticas,
contra o caciquismo, a destrución do medio, contra o poder e a
hipocrisía valéronlle para subirse
aos escenarios de salas e festivais
de todo o país nestes 20 anos.
A entrada do novo milenio
coincide cun momento de pouca
actividade da banda, un aletargamento do que Zënzar sairá en
2006 coa gravación e posterior
presentación en directo do disco
Sigue... e dalle, co que veñen xirando nos últimos anos.
“Hai moitas bandas bravú na
actualidade”, comenta Bocixa,
“aínda que non se fale del como
etiqueta”. Ao seu ver “todos somos bravú no fondo porque seguen a darse esas características
comúns: nunca tivo un estilo pro-

>>> a excepción de La pista secreta, un narcocorrido de Alberto Sepúlveda. Nestes vinte anos,
Zënzar ten demostrado sentir
admiración polas letras acedas
deste tipo de pezas, e non é raro
topar versións de narcocorridos
na súa discografía.
Con este traballo tamén se
consolida a nova estrutura da
banda, marcada pola incorporación na guitarra de Paco Cerdeira, que, como explica Bocixa,

Machina, música
despois do bravú

’’

Haimoitasbandasbravú
na actualidade aínda que
non se fale delas
con esa etiqueta”

’’

Obravúfoiunfenómeno
espectacular, moi positivo
para a cultura galega,
pero non foi quen de
superar os prexuízos de boa
parte do público de que era
algo anecdótico e paleto”
[Gonzalo Grela]

o vocalista de Zënzar, lle conferiu unha nova sonoridade ao
disco, con ritmos medios e unha atmosfera máis pesada pero
sen perder de vista a tradición.
O disco foi gravado e coproducido por por Javier Abreu e
Zënzar nos estudios Océano de
Nigrán. A banda contou coa colaboración de Vituco Neira (Ruxe-Ruxe), Xurxo Souto (Os 3
Trebóns) e o beatbox Carlinhos
Gende na peza A forza da pala-

pio, só unha lingua e a actitude de
estar cerca da súa cultura, da xente e da festa”.
Ao ver de Gonzalo Grela,
membro de Machina, “o bravú foi
un fenómeno espectacular e moi
positivo para a cultura galega”
pero que non foi capaz de erradicar o prexuízo que existía en boa
parte do público de que cantar
en galego tiña un carácter “anecdótico e paleto”. “Sempre preguntan iso de que cando imos
deixar o galego, que o facemos
moi ben e que é unha pena polo
tema do mercado. Pero nós, antes de pasarnos ao castelán, cambiamos por un estilo máis comercial”, sinala.G

bra, unha reafirmación da condición de galego globalizado. En
Canenado ruainas, composta
en barallete, o propio Bocixa está acompañado por Mª Xosé Silvar, vocalista do grupo Chámalle X. A nómina de colaboracións complétase coas percusións de Manolo Suárez e David
Bolaño, a gaita de Xosé M. Ares,
que actuara en directo coa banda o pasado ano, Xavier Pardeiro e Pablo da Lama.G

Logo de Acouga, aquel traballo que serviu de presentación para Machina e que
xerou moitas expectativas
entre o público, a banda de
Cerceda presenta en directo
este novo traballo de estudio
titulado Post-bravú, unha
descarga de metal, rock,
punk e hard core que deron
en definir coa etiqueta
“post-bravú”, que lles serve
ademais para reivindicar as
súas influencias.
O novo traballo, que segue a estela estilística do anterior e reafirma a súa proposta, foi gravado no Océano Estudios de Nigrán, baixo a dirección de Javier
Abreu, que volve firmar a
coproducción xunto con
Machina, e masterizado por
Saul Patinho no Metro Mastering da Coruña.
En Post-bravú a banda
reflexiona sobre o próximo e
sobre o que máis lle molesta.
O tema Pola boca morre o
peixe fai unha crítica a calquera maltrato exercido
contra os animais, en calquera das súas manifestacións. Tamén censuran a
violencia exercida contra as
mulleres en Manolo cazolo,
unha revisión dunha canción incluída dentro da tradición popular, do que están

ademais a preparar un clip e
a versión en acústico. A Igrexa é outra das frontes abertas pola banda xa que “aínda
que respectamos todos os
credos e
inquietudes místicas,
pensamos que
a institución católica
converteuse na
hipocrisía elevada ao máximo expoñente”, comenta
Gonzalo Grela.
Preparado dacabalo entre
Cerceda, Compostela e Nantes, o disco contou coa colaboración de Xabier Díaz (Berrogüetto), Mourón (Dios ke
te crew) e Gende Beat.G
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A MOSTRA REXISTROS ABERTOS

Unha ollada á arte galega contemporánea par
A Sala de Exposicións do Museo Provincial de Lugo acolle
a mostra Rexistros abertos. Materias, contextos e narrativas
na arte galega actual até o 31 de maio. O proxecto achega
novas percepcións sobre o panorama da plástica en Galiza
Lara Rozados

A

mostra, que conta
con Rafael Lens e
Verónica Santos como comisarios, xunta vinte e cinco nomes relevantes da plástica actual: Mónica
Alonso, Jorge Barbi, Vicente
Blanco, Berta Cáccamo, Vari
Caramés, Fernando Casás, Salvador Cidrás, Victoria Diehl,
Suso Fandiño, Félix Fernández,
Francisco Leiro, Din Matamoro, Chelo Matesanz, Tatiana
Medal, Antonio Murado, Nano
4814, Álvaro Negro, Carme Nogueira, Ignacio Pardo, Manolo
Paz, Ignacio Pérez-Jofre, Jorge
Perianes, Iván Prieto, Rubén
Ramos Balsa e Rita Rodríguez.

AS RELACIÓNS COA MATERIA E CO CONTEXTO. A NARRATIVA. O rexistro co-

mo lugar onde inscribir datos,
como lista obxectual ou matérica, como orixe dunha definición, ou clasificación, centra
unha exposición baseada nese
carácter de documento, de testemuño, que achega lecturas
da memoria, do presente ou
mesmo do futuro inmediato.
Na pegada na bagaxe colectiva
e persoal. “A mostra quería rexistrar o panorama da arte actual en Galicia”, explica a comisaria Verónica Santos. “Rafael Lens e máis eu fixemos unha escolma de artistas baseándonos na súa vixencia e presenza en feiras internacionais,
galerías, etc. Son os 25 artistas
que están na pirámide da arte
contemporánea galega, aínda
que podería haber moitos
máis”.
Foron escollidos tamén en

función de criterios temáticos
comúns: a mostra xoga con rexistros, precisamente, abertos:
non pechan categorías, senón
que actúan coma “liñas que
guían e conforman os contidos”, segundo Santos. A primeira delas, a materia, “en
canto ao traballo con ela e as
implicacións que a relacionan
coa forma, coa esencia, e mesmo co temático”; a seguir, o
contexto, “a relación co territorio, co entorno máis inmediato” (a identidade, o colectivo, o
público e o privado); e as narracións: “a creación de ficcións, o onírico...”
Neste grupo de artistas, a diversidade é a principal característica, tanto xeracional como
relacionada cos formatos, disciplinas e traxectorias. Topamos dende figuras referenciais

’’

Adiversidadeéaprincipal
característica, tanto
xeracional como
relacionada cos formatos,
disciplinas e traxectorias”

’’

Topamosdendefiguras
referenciais da fotografía
(Caramés), a escultura
(Leiro) ou a pintura
(Cáccamo) até performers
que xogan co propio corpo,
a acción e a arte efémera”

’’

Haipezasqueconectan
entre si por presentaren
unha reformulación
de tópicos, de mitos”
[Verónica Santos]
Comisaria da mostra.

da fotografía (Caramés), a escultura (Leiro) ou a pintura
(Cáccamo) até performers que
xogan co propio corpo, a acción e a arte efémera, coma Rita Rodríguez, con linguaxes
próximas á cultura popular, ao
graffiti, aos mass media, coma
Nano 4814... “Quixemos integrar nunha mesma visión panorámica individualidades
moi diversas”, explica Verónica Santos, “diversidade de formatos, novas formas de relacionarse coa materia (mesmo
técnicas tradicionais coma o
debuxo ou a escultura buscan
xa formas diferentes)...”
O diálogo entre as pezas
dispúxose, na sala, seguindo
unha serie de liñas temáticas:
“a primeira parte da exposición ten que ver coa cultura
de masas”, conta Santos: “dos
retratos de palomitas (flocos
de millo) de Rubén Ramos
Balsa aos peliqueiros de Chelo Matesanz, que xogan, por
unha banda, coa cultura popular, tradicional, e pola outra, co pop”. Esta primeira sala céntrase na relación co >>>
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nea para a nova etapa do Museo de Lugo
>>> contexto (o urbano, especialmente).
“Despois hai unha serie de
pezas que conectan entre si por
presentaren unha reformulación de tópicos, de mitos. Topamos aquí dende as esculturas de Leiro até as instalacións
feitas ex professo por Iván Prieto”. Por último, dámos con outra sala centrada na materia,
particularmente a través da
pintura, “de espírito máis zen,
máis evocador”, afirma Santos.
A relación co espazo ocupa de
novo esta sección, sexa dende
as paisaxes interiores de Berta
Cáccamo ou dende a interpretación política do territorio, coma nas fotografías de Jorge
Barbi, que recollen lugares onde houbo fusilamentos.
“É un diálogo ás veces sutil,
ás veces evidente”, afirma Santos. Destaca tamén a relación
co contexto en canto construción da individualidade, a dualidade entre espazo público e
privado, o individuo e o colectivo... E sinala neste ámbito a
Mónica Alonso, Carme Nogueira ou Félix Fernández.G

Para ver Rexistros abertos con vagar...
A nova dirección do Museo presenta con este o seu primeiro proxecto expositivo. Trátase da apertura dun novo ciclo, segundo afirmaba Antón Bao, vicepresidente
da Deputación provincial o día da
inauguración, na que “se primará
a calidade fronte á cantidade”:
“menos exposicións, máis tempo
e de maior calidade”. A ampliación do tempo de permanencia
das mostras e a posta en marcha
de actividades complementarias
servirán para potenciar e dar a coñecer as exposicións e artistas
vinculados a elas.
A Rexistros abertos sumánse
outras actividades, coma visitas
guiadas ou mesas redondas. A comisaria Verónica Santos realizou a
primeira das visitas o 28 de abril. O
comisario Rafael Lens conducirá
outra o 18 de maio ás 19h30. A última, o 28 de maio, ás 19h, estará
guiada por varios artistas, a comentaren as súas obras. Tamén
haberá visitas para escolares.

’’

Omuseoabreunnovociclo:
menos exposicións, máis
tempo e de maior calidade”
[Antón Bao]
Vicepresidente da Deputación.

A mesa redonda “Visións abertas: abordaxe da arte galega actual” terá lugar o 7 de maio, ás
19h30, coa intervención dun crítico de arte, un representante dos
artistas que participan na mostra,
un profesor de contidos artísticos,
un galerista profesional, e o comisario e a comisaria da mostra,
amais da directora do Museo Provincial de Lugo, Aurelia Balseiro,
como moderadora. “A mesa faise

a raíz da exposición, pero non exclusivamente sobre ela. Pretende
analizar o estado da cuestión”, explica Santos, “tanto da arte galega
actual como arredor do xeito que
ten Lugo de vivir o fenómeno da
creación na contemporaneidade.
Trátase de ir máis alá que da mera
visita á sala”.
Hai tamén dous obradoiros:
un de creación musical, a cargo
de Arturo Vaquero, celebrado o

25 de abril e “A creatividade sen límites”, un obradoiro experimental de creación artística impartido
por Iván Prieto, que terá lugar o
16 de maio, entre as 11.00 e a
13.00. Está previsto para 15 participantes, de entre 8 e 14 anos, polo que cómpre inscribirse previamente. Por último, o 28 de maio,
ás 19.00, terá lugar un concerto
do grupo de vento do conservatorio de Viveiro.G
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COMARCAS DE GALIZA

Sarria, aos pés do Courel
e dos Ancares

’’

OríoCabeéundospoucos
da Península que conserva
unha poboación estábel
de Macromia splendens,
un cabaliño do demo
en perigo de extinción”

’’

Asrevoltasirmandiñas
derribaron o Castelo de
Sarria, que posteriormente
sería levantado por Pedro
Osorio, e do que hoxe
só se conserva unha torre”

’’

Triacastelaéoinicioda
penúltima das trece etapas
na que o Códice Calixtino
divide o Camiño de
Santiago dende os Pirineos”

Vista desde o Oribio cara a Triacastela.

A nova entrega da colección Comarcas
de Galiza pescuda no patrimonio natural e
histórico desta demarcación enclavada
aos pés do Courel e dos Ancares, na que
os ríos e o Camiño de Santiago artellan
os seus principais valores
M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

O

río Cabe, que suca
a comarca de Sarria, é un dos nove
enclaves galegos e
dos poucos que aínda existen
na Península, no que se pode
ver Macromia splendens, un
cabaliño do demo en perigo de
extinción en toda Europa. A
boa conservación das súas augas e do seu bosque de ribeira
permitiron que no Cabe se
asentase unha poboación estábel deste animal de complexo ritual de apareamento.
Este é un dos aspectos que
se abordan en Sarria, a nova
entrega da colección Comarcas de Galiza (Edicións A Nosa
Terra) coordinada por Adela
Leiro. O volume repasa, concello a concello, o patrimonio natural e histórico desta comarca

’’

Dendeantigoosperegrinos
mantiñan o costume de
coller unha pedra calcaria
en Cotelos e levala
aos fornos de Castañeda,
onde se preparaba
o cal para a construción
da catedral de Santiago”

situada entre o val as serras
orientais do país, atravesada
polo Camiño de Santiago.

O INCIO. Nos anos trinta topáron-

Paisaxe de Paradela.

se nas veigas do Incio algúns
dos vestixios catalogados máis
antigos da comarca. Nas escavacións sacáronse a luz nas proximidades do asentamento de
Aira un torques áureo de sección cuadrangular duns trinta
centímetros de longo, un machete pulido, muíños de man e
anacos de cerámica.
Non foi o único asentamento anterior á chegada dos romanos que se estabeleceu no Incio. De feito, proliferan castros,
petroglifos e monumentos funerarios por todo o concello
que conviven coa pegada cultural e patrimonial que deixou o
Camiño Francés a Santiago no
Incio. A importancia desta vía
de peregrinaxe, declarada Patri-

monio da Humanidade pola
Unesco e que se fixou a partir
do século IX, deu lugar á construción da Igrexa de Hospital,
un conxunto formado por un
templo románico do século XII,
un hospital e unha fortificación
para defender os peregrinos.
No adro da igrexa érguese un
castiñeiro de máis de 300 anos e
seis metros de perímetro.
Tamén se conservan os restos dun pequeno acueduto sobre o río Airela e se habilitaron
diferentes rutas de sendeirismo que se achegan aos espazos naturais máis destacados
da zona, entre eles as fervenzas
do río Cabe, de máis de catro
metros de altura todas elas.

Porta en Triacastela.

LÁNCARA. Non está clara a data
de construción da que se dá en
considerar como a referencia
patrimonial do concello, a Ponte de Carracedo. Uns autores
remontan o levantamento á
época romana, asociado á vía
de Lucus Augusti. Outros, pola
contra, prefiren falar dunha ori-

xe medieval. Do que non hai
dúbida é de que a primeira referencia documental da ponte está no mapa de Tomás López,
realizado para o bispo de Lugo
en 1768. Na actualidade está
protexida por ter sido declarada
ben de interese patrimonial.
Ademais da ponte, Láncara
conserva un destacado patrimonio natural asociado aos ríos, etnográfico e histórico-artístico, con numerosos castros,
igrexas e pazos.

PARADELA. A historia e a paisaxe
artística de Paradela evolucionou intimamente vinculada á
vida que, durante máis de 10 séculos, leva circulando polo >>>
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Mineral de ferro.

A ruta do ferro
Igrexa do Hospital, no Incio, románica do s. XII. O castiñeiro que está ao carón ten entre 250 e 500 anos, mide 16 m. de alto e 6 de perímetro.

A riqueza en minerais de ferro do
Incio foi, noutros tempos, a base
dunha industria artesanal de forxas
destinada a fabricar aparellos para
o campo, ferramentas varias e lamias para as rodas dos carros.
A etapa de maior intensidade
produciuse entre 1830 e 1850. O
mineral calcinábase empregando
carbón de madeira de carballo e
castiñeiro dos montes da zona e
reducíase con madeira de breixo.
Numerosas explotacións mineiras
como a Bouzallo de San Miguel,

Couso, Tinta, Avión ou Cova das
Choias subministraron mineral de
ferro para os mazos que se instalaron nos ríos próximos. Deses tempos consérvanse os restos dalgunha mina e abundante toponimia.
Existe unha ruta lineal, sinalizada, que permite visitar algúns destes restos. O trazado parte da Ferrería do Incio e, ao longo de 12
quilómetros, pasa polo balneario,
as fontes de augas férricas e as minas de Bouzallo, Couso e remata
na Cova das Choias.G

Mina de ferro no Incio.

O mosteiro de san Xiao de Samos, fundado no s. VI, é dos máis grandes de Galiza, con
estilos románico, gótico, renacentista e barroco.

O campo da feira do Páramo conserva os pendellos e postos de venda. Os montes Meda e os da Albela [á dereita]; no primeiro plano apréciase a explotación de calcárias de Triacastela destinadas á fábrica de cementos de Oural.

>>> Camiño a Santiago. Os
seus territorios están documentados en vellos códices e relatos
que describen o paso dos peregrinos. A importancia que adquiriu esta vía materializouse
en toda unha serie de igrexas e
mosteiros que se conservan na
súa maioría. De todos eles destacan o Mosteiro de San Facundo de Ribas de Miño, un conxunto declarado monumento
nacional, formado por unha
igrexa e unha casa reitoral anexa, e o templo románico de
Santa Mª de Ferreiros, situado
na parte máis chá de Mirallos,
así como o Mosteiro de Santa
Mª de Loio, do século VIII, no
que se di que naceu a Orde Militar dos Cabaleiros de Santiago a
principios do século XII, mediante un pacto entre a irmandade dos frades de Cáceres co
prior e cóengos regulares de
Santo Agostiño, que vivían no
mosteiro.
Pero moito antes de que o
cristianismo asentase nestas
terras, outros pobos se valeron
dos seus recursos, como demostra a aparición de numerosos castros. Nun deles, o de
Barán, topouse unha fíbula do
século V a.C. que agora se pode

Xa en época medieval construíronse templos, como a igrexa románica de Santiago de Barbadelo ou o mosteiro da Magdalena así como destacada obra
civil, entre elas pontes e castelos.
Neste sentido, a torre de Sarria é
o único que se conserva da fortaleza construída no século XIII
polos condes de Lemos. Foi derribada durante as revoltas irmandiñas e posteriormente reconstruída por Pedro Osorio.

contemplar no Museo Provincial de Lugo.

O PÁRAMO. As primeiras referencias históricas do Páramo tópanse nos achados arqueolóxicos de Santo André da Ribeira, onde apareceron túmulos
megalíticos, e nos castros de
Friolfe e Moscan. As primeiras
anotacións documentais sobre
O Páramo cómpre buscalas
nun texto de 569.
Segundo sinalan os autores
do volume, as áreas de maior interese natural tópanse nos vales
dos ríos e na serra do Páramo,
onde se conservan algunhas
masas de bosques autóctonos e
parte do curso do Miño. Destaca tamén a carballeira do Campo da Feira, onde se conservan
pendellos e postos tradicionais
ao redor de árbores centenarias.
Tamén se conservan exemplos de arquitectura civil e relixiosa, como as igrexas románicas de Grallás, Villamosteiro,
Gondrame e Vileiris ou as casas señoriais que se espallan

? UERE SABER MÁIS?

Rochas e minerais, na Enciclopedia
temática(Edicións A Nosa Terra).

A ponte de Carracedo sobre o río Neira.

TRIACASTELA. Aquí iníciase a pepor todo o concello.

SAMOS. O Mosteiro de San Xiao
tense convertido nun dos monumentos máis importantes
de Samos. Fundado en tempos
de San Martiño de Dumio, no
século VI e ampliado en diferentes ocasións, é un dos mosteiros máis grandes de Galiza.
Nel conviven os estilos románico, gótico, renacemento e
barroco. Tamén é referencia a
Capela do Ciprés, coñecida así
pola árbore de preto de 500
anos que a acompaña, construída ao redor do século X.
Malia todo, o principio da
historia destas terras remóntase moitos séculos atrás. A ma-

nifestación máis antiga deses
primeiros poboadores tópase
nas covas de Santalla, nos castros de Loureiro nas medorras
de Bustofrío e Trascastro.
Habilitouse ademais unha
ruta fluvial de tres quilómetros
que discorre á beira do río Samos e que para pola aldea da
Ferrería (O Incio), onde houbo
unha fábrica artesanal de ferro,
da que non se conservan restos.

SARRIA. Da presenza dos romanos nestas terras queda constancia nos restos de vilas romanas en Vilar de Sarria, en San
Antolín e na aparición das súas
moedas nos castros de Seteventos, Vilapedre e A Margarida.

núltima das trece etapas nas
que o Códice Calixtino divide o
Camiño de Santiago dende os
Pirineos. Dende antigo os peregrinos mantiñan o costume
de coller unha pedra calcaria
no lugar coñecido como Os
Cotelos para transportala até
Casteñeda, onde estaban os
fornos destinados a preparar o
cal para a construción da catedral de Santiago.
Ademais deste tramo do camiño, están habilitadas diversas rutas de sendeirismo. Unha
delas é a coñecida como a Ruta
dos Castros, duns 16 quilómetros, que percorre algún dos
exemplos da cultura castrexa
máis destacados da zona.G
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viaxar.comer.mercar
VISITAR.

O Museo
Massó

DECORAR.

Interiorismo
low cost
Se vostede está pensando en
mudar, íntegra ou parcialmente, a decoración do seu fogar,
espazo de traballo ou negocio e
precisa de consello e asesoramento profesional na web
www.interioreslowcost.com
pode atopar o que precisa por
un prezo razoábel.
Baixo a máxima da “democratización do deseño de interiores e a mellora do espazo no
fogar, oficina ou negocio”, esta
empresa, rexentada por un
equipo de profesionais da decoración aconsella e fai proxectos de decoración on line tendo
en conta as preferencias e necesidades de cada particular.
O sistema de traballo parte
do diálogo entre decoradores
e propietarios a través de internet, que se inicia cun cuestionario no que cada particu-

lar expón os estilos decorativos que lle gustan, o destino e
outro tipo de particularidades
do espazo a renovar, así como
o envío dun plano da estancia
a tratar. En 15 días Interiores
Low Cost envía o proxecto
con imaxes virtuais en 3 dimensións, consellos e ideas
de como levar á práctica o
proxecto.
As tarifas varían segundo a
utilidade do espazo e os metros
cadrados do mesmo. No caso
da reforma parcial dun fogar a
tarifa parte de 80 euros máis IVE
(92,80 euros) para unha vivenda
de ata 80 metros cadrados. A reforma total de fogares de ata 80
metros cadrados vale 110 euros
máis IVE (127,60). No caso de
locais comerciais a reforma parcial dun de ata 80 metros cadrados o proxecto custa 150 euros
máis IVE (174 euros); a reforma
íntegra tarífase a partir de 290
euros máis IVE (336,4) para un
local de ata 80 metros cadrados.
Máis información en www.interioreslowcost. comG
Eva Estévez

A programación do mes de
maio do Museo Massó de
Bueu inclúe varias actividades
abertas ao público seguindo a
filosofía de abordar aspectos
básicos do ámbito mariño como a vida dos animais baixo a
auga, o patrimonio vencellado
ao mar e o traballo do home,
así como actuacións didácticas
para o público infantil que fan
interesante a visita a este centro expositivo.
Para as crianzas, o 8 de
maio ás 20 horas está programado o espectáculo cómico
Peter Punk, a cargo do clown
Isaac Rodríguez Miranda, e o
15 de maio á mesma hora
Contos Proxectados, da contacontos Raquel Galavís. Os
adultos teñen a proxección
de dous interesantes documentais: o 22 e 23 de maio ás
19h30 Baleeiros do Norte, de
Francisco Garrido, que trata
sobre a caza da balea en Galiza dende 1950 a 1986; e o 29 e
30 de maio á mesma hora, Os
oficios do mar de Galicia, de
Xoán Carlos Rodríguez Sánchez.
Ademais destes reclamos
puntuais, o museo conta coa
exposición permanente na
que se pode descubrir distintos modelos de embarcacións
tradicionais históricas, expoñentes cartográficos, incunábeis e pezas etnográficas propias de distintos oficios vinculados á pesca e a industria

Museo Massó.

PACO VILABARROS

conserveira.
O horario de apertura do
Museo Massó é de martes a sábado de 10 a 14 e de 16 a 20 horas e o domingo de 10 a 14 horas. A entrada é gratuíta.
Máis información en
www.xunta.es/conselle/cultura/patrimonio/museos/masso/index.htmG
E. Estévez

MERCAR.

Limpadores
para o fogar
Nun mercado tan competitivo
como o dos produtos de limpeza copado polas multinacionais, sobrevive con moita dignidade a marca orixinaria da
Estrada Disiclin, que nada ten
que envexarlle aos produtos
publicitados mordomos ou
‘don limpos’ varios.
Os datos que manexa esta industria, que ten as instalacións en Silleda, falan dunha
cota de venta de 3,8 millóns
de unidades anuais en Galiza
e unha cota de mercado nacional de limpiadores do 1,6
por cento. Tendo en conta
que se trata dunha empresa
fundada en 1992 e que o boca a boca é o seu medio publicitario, non está nada
mal para os tempos que corren.
Esta compañía, cunha boa
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O limpador do fogar fabricado en cinco aromas diferentes.

aceptación no mercado galego
de limpiadores de fogar, acaba
de presentar no mercado catro
novidades, tratando así de
achegarse ás necesidades e preferencias dos consumidores.
Trátase dun xel limpador para baños, un limpador específico para cociñas, un limpador
especial para superficies delicadas, e un limpador Ph neutro
con aloe vera. Estes catro limpadores súmanse ao produto estrela, o limpador do fogar fabricado en cinco aromas (lavanda,
mazá, limón, bio-mariño e floral) e poden atoparse doadamente nos andeis das cadeas de
supermercados e droguerías de
toda Galiza.
O prezo destes produtos,

Set de aromas.

cunha boa relación calidadeprezo e posuidores do certificado de calidade Aenor, ronda
os 1,10 euros no caso do limpador do fogar de 1 litro e os 1,85
euros dos limpadores específicos de 1,5 litros.G
Eva Estévez

MUNDOVIÑO.

Os nomes
dos aromas
e sabores
do viño
Tan rica coma os seus aromas
é a semántica empregada para
expresar as características do
viño. A súa expresión resulta da
acumulación de contactos e
experiencias coa súa percepción pero o seu valor reside na
capacidade para evocar as vivencias que provoca.
O olfacto é probabelmente
o sentido máis difícil de
verbalizar. Cando describimos un aroma non lle
asinamos un termo específico senón que lle damos o nome dos obxectos que posúen ese
cheiro. Así dicimos
aromas a amorodo,
plátano, etc. Non embargante, cando co
sentido do ouvido identificamos unha vibración
musical denominámola
cos termos do, fa, re,
etc., que non teñen
referencia con ningún
corpo tanxíbel.
A descrición aromáti-

ca do viño require unha terminoloxia máis ou menos de
consenso. Tradicionalmente,
os catadores teñen buscado e
empregado referencias para
describir o aroma dun viño
que puidesen resultar familiares á maioria. O xeito máis
sinxelo é recorrer a aromas
que formen parte da nosa vida cotiá. Por iso úsanse, normalmente, nas descricións
sensoriais dos viños termos
coma mazá, amorodo, vainilla, pementa ou laranxa confitada.
A aprendizaxe olfactiva
que se dá ao longo da vida, a
través dos aromas que nos rodean, permite que o cerebro
se forme unha imaxe do que
se entende por aroma de vainilla, mazá, etc.
O recoñecemento de aromas é un proceso complexo
que implica a capacidade de
distinguir entre estímulos e de
asociar cada novo estímulo
con asociacións pasadas.
Das numerosas maneiras
de describir os aromas dun viño a que máis aceptación acadou –xa que supoñía a sistematización da semántica descritiva do viño– é a que propuxo a norteamericana Ann Noble en 1987 denominada Roda
de aromas.
Baseada nunha terminoloxía estandarizada, sinala que a
descrición dos aromas ten que
facerse dende o xeral ao particular nunha orde precisa, e para normalizar a práctica colocou os descritores en círculos
concéntricos, comezando polo
centro segundo a orde indicada. Deste xeito pode describirse unha sensación sobre a base
de tres termos. Por exemplo,
poderiamos describir un aroma como:
Afroitado – froita de árbore –
pexego. Ou coma: froita – baias
– framboesa.
Outro xeito de describir con
propiedade o aroma dun viño
sería o baseado nas tres calidades que a súa sensación produce na olfacción: calidade, cantidade ou intensidade e sensación afectiva. Desta maneira
poderiamos describir un aroma como: agradábel e leve aroma a flores brancas.
Partindo destas características cada quen tentará precisar
nos aromas os descritores recoñecidos: froitas, flores, vexetais, aromas engadidos pola
crianza, etc.

A crítica ou desprezo da
descrición de viños onde a
emoción que produce e os recordos que leva asociados xogue un papel significativo, ignora o feito de que, como escribe o experto en aromas J.
Cacho, a percepción olfactiva
“modifica de xeito non conscente o comportamento, xera
emocións e evoca situacions
pasadas”, como por exemplo
momentos da nosa infancia
ante un aroma en particular
ou especial. Se na nosa descrición do viño desprezamos a
dimensión hedónica ou emocional dun aroma, estariámonos asemellando aos recentes
inventos instrumentais, coma
os narices electrónicos.
Acotío os recordos teñen
mais que ver cos aromas que
cos sabores. Aromas, perfumes, incluso cheiros desagradábeis que fican gravados na
memoria e no momento que
os volvemos a sentir reconstruímos aqueles instantes: a
terra húmida despois dunha
treboada, o salitre dos paseos
na praia ou no peirao, o incienso sentado no banco da
igrexa, os afumados dunha
noite ao redor do lume, etc. De
xeito contrario á simple enumeración de certos descritores
atopados cando se cheira unha copa de viño, parece un pobre e triste final para unha historia que xorde da terra na que
funde as súas raigames a cepa,
dos bagos maduros despois
dun ano diferente aos outros e
de todos os coidados no seu
cultivo, na súa elaboración e
na súa crianza.G
Antonio Portela
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BENCOMER.

Raxo
compostelán
Raxería San Marcos
Avda. de San Marcos 50 (Estrada
vella do Aeroporto). Santiago
Telefono: 981 561 931
Prezo medio p/p: 18 euros

No imaxinario gastronómico galego o porco e o polbo son dúas
estrelas que arrecenden con luz
propia. O seu goce e combinación é escollida en centos de festas ao longo de todo o país durante todo o ano. O polbo, normalmente sérvese cociñado á
feira, mais co porco poderíase
deseñar un receitario ben completo. Desde asado enteiro ao espeto até saborosas preparacións
da orella ou o rabo, pasando polas filloas feitas co seu sangue. E
como non xamóns, lacóns, embutidos, vinchas ou costelas.
Na comarca de Compostela
gusta a gran tradición polo raxo.
A peza do lombo do porco, preparado con distintos bemollos e
adobos, máis ou menos fortes.
Na Raxería San Marcos, na vella
estrada que une Santiago e A Lavacolla, o menú a base de polbo
á feira e raxo en cachizas e fritido
con allos, leva xa máis de vintecinco anos a fidelizar unha
abondosa clientela. A maiores
as súas empanadas, pementos,
ensaladas, sobremesas e unha
pequena carta de especialidades fan o propio para converter
este local nunha boa e apetecíbel casa de comidas.G
Xosé Rey
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1.357 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

A cantante cubana Jamila Castillo
realiza unha pequena xira por terras galegas, cun repertorio que homenaxea a Antonio Machín.
Coordenado por Gonzalo Vilas

José Afonso

José Afonso,
sempre
Co título Seremos muitos, seremos alguem: José Afonso, a voz
da liberdade, neste mes de maio
vaise realizar unha exposición e
outros actos na memoria do
cantante e poeta portugués falecido hai 22 anos.
José Zeca Afonso, voz excepcional, conciencia dun pobo e
dunha xeración, que só agora semella recibir a xusta valoración
como referente de tantos valores
no seu país e internacionalmente,
tivo un especial vencello con Galiza. Aquí cantou pola vez primeira
o Grândola, recolleu cantigas, e
deixou bons amigos.
Como Xico de Carinho, que
será o coordenador destas actividades promovidas pola Sociedade Cultural Na Virada, coa colaboración do Verbum e a concellaría de cultura de Vigo.
Complementando a exposición
de 62 paneis, da autoría de André
F. Places, o xoves 14 haberá unha
mesa redonda coa participación
de Alipio de Freitas, amigo e protagonista dunha das cancións do
Zeca, ex-presidente da Associaçao
José Afonso. Tamén estará o músico Francisco Fanhais, colaborador nalgún disco de Afonso e actual presidente da A.J.A., acompañado de Henrique Marques e
Arturo Reguera.
O seguinte xoves, día 21, haberá
un recital poético e musical, para
rematar o último xoves do mes
cun concerto homenaxe.
Do 5 ao 31 de maio, no Verbum, "A
Casa das palabras", Avda Samil,
Vigo.

BAIONA
¬MÚSICA. Banda Potemkin. A
banda coruñesa de rock e ska vai
estar este venres 1, ás 23:30, no Pub
Marrucho.

¬ ARTE/FOTO

O BARCO
¬TEATRO. Bicharada. Nova produción do grupo Berrobambán,
pensada para o público infantil, e
que trata dos bichiños que topamos nunha viaxe ao campo. Este
xoves 30, ás 20:00, no Teatro Municipal Lauro Olmo.

Estamos diante dun “intento por
achegarse ao potente imaxinario
do mar que existe na Costa da
Morte” . As crebas son os sucesos
sorprendentes na fisonomía da
costa, e así son chamadas polos
que andan na súa percura.
Sigamos a Manuel Sendón na
súa descripción desta exposición:
“Escoito e escoitei moitas historias fascinantes de obxectos traídos polo mar, unhas simpáticas e
outras tráxicas. O mar cuberto de
laranxas até cambiar de cor, praias
poboadas de capachos multicolores (máis propias dunha instalación que dun fenómeno natural),
mulleres con impresoras cargadas
na cabeza, como noutros tempos
se levaban as sellas… Cousas traídas da ribeira que, aos poucos, enchían as casas e conformaban un

BUEU
¬MÚSICA. Dandy Fever. O grupo
baséase na espectacular voz da cantante e na potencia da sección de
ventos, apoiados nunha base rítmica moi compenetrada. O xoves
30, ás 21:30 no Pub Aturuxo.
¬MÚSICA. Lisandro Aristimuño . O cantante e guitarrista arxentino está o domingo 3, ás 21:30,
no Pub Aturuxo.
CANGAS
¬MÚSICA. Festa do Muíño. Os
grupos Abaloiro, Os Trebellos do
Morrazoe Os Carunchostocarán o
sábado 2, ás 22:00, en Coiro. O día
seguinte, ás 18:00, estará o cantante
Tino Vaz.
¬TEATRO. E ti quen vés sendo?
Obra da compañía Talía que poderá verse o domingo 3, ás 22:30, no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Jamila Castillo. A cantante cubana ofrece un repertorio
de boleros e cancións inesquecíbeis, cos que quere render homenaxe a Antonio Machín. O venres 1,
ás 22:30, no Auditorio Municipal .
CARBALLIÑO
¬MÚSICA. Kogito. Actuación este
xoves 30, ás 22:00, no Sete Flores,
para presentar o seu novo disco.
¬MÚSICA. I Serán. Encontro popular musical, de baile e lúdico, o sábado 2, pola noite, en Boborás.
CARBALLO
¬TEATRO. Momentari. Danza a
cargo do grupo Nats Nus Dansa.
Tari é un estraño personaxe: un coleccionista que nos enseñará a súa
especial colección, que foi creando
ao longo dos anos. O venres 1, ás
18:30, no Pazo da Cultura.
CARRAL
¬TEATRO. Bicos con lingua.
Obra co idioma galego como fondo
temático, polo prolífico grupo Talía
Teatro. Este sábado 2, ás 23:30, na
Sala The Star. Nunha dupla sesión, o
mesmo grupo representa a obra infantil Menos Lobos , o mesmo
día, nunha función previa que terá
lugar ás 18:00.

Crebas
Manuel Sendón

CEE
¬TEATRO. O mago de Oz. Unha
versión do clásico infantil polo grupo
Os Quinquilláns, o sábado 2, ás
19:00, no Salón de Actos do Concello.
CERVO
¬MÚSICA. Fabulosos Cubatas
de Fockink Brothers . O dúo coruñés dará un concerto o venres 1, ás
00:00, no Pub O Muíño.
A CORUÑA
¬ CINE. Forum Metropolitano.
Poden verse esta semana: Amateurs, de Gabriel Velázquez, España, 2006 (VOEsp.) . Director: Gabriel Velázquez. Intérpretes: Emilie de
Preissac, Paco Luque. Do xoves 30 ao
sábado 2. Entradas a 3/2 euros, nos
Cines Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 30
Robert Rossen e o seu tempo
20.30 h. The Hustler (O Buscavidas,
1961),135´. Subtítulos en castelán.
No Centro Galego de Artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.
¬ EXPO. Obras maestras do
Rijksmuseum. Caixanova leva
agora á Coruña esta magnífica exposición do museo holandés, con obras
da escola de pintura da Haia, naturalistas e precursoras de pintores coma
Van Gogh. Até o 29 de xuño, no Pazo
de Exposicións e Congresos (Palexco).
¬EXPO. Alberto Datas. Un proxecto expositivo que mostra as últimas obras do pintor galego, un dos
artistas máis importantes da se-

Unha das fotos da exposición de Manuel Sendón.

modo de sentir o mar. Pero tamén
se fala de barcos empotrados en
areais aos que o mar normalmente non chega, e praias con
mortos traídos polas correntes e
as mareas, sen esquecer as paisaxes apocalípticas do Prestige e da
evacuación do Casón.
A dureza do mar, as condicións
en que se navega e as característi-

gunda metade do século XX en España. Até o 28 de xuño, na Fundación
Luis Seoane.
¬EXPO. Gravura. Título da exposición do artista José Pedro Croft, que
estará até o 30 de maio na Galería
Ana Vilaseco.
¬EXPO.Luz instantánea: fotografías, itinerarios e saudades de Andrei Tarkovski. A F.
Luís Seoane acolle, por vez primeira
en España, a colección completa de
polaroids que o cineasta ruso fixo entre 1979 e 1984 nas proximidades da
súa dacha rusa e diversas localizacións en Italia. Até o 31 de maio, na
Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. A cidade na arte. A exposición pretende reflectir as diferentes

cas físicas da costa deron lugar a
sucesos sorprendentes. Pero resulta moito máis sorprendente,
sen dúbida, a forma en que son vividos e, sobre todo, na que son relatados posteriormente. A mostra
non pretende describir todas estas crebas, senón suxerir”.
No Aquarium da Coruña, dende o
23 de abril.

miradas que os artistas proxectaron
sobre a cidade da Coruña ao longo
dos séculos. Até o 3 de maio, no
Museo de Belas Artes.
¬EXPO.Fotógrafos da Natureza 2009. Un ano máis, Caixanova presenta no Aquarium Finisterrae, e por primeira vez en España, esta exposición de
fotografías de natureza, unha das
máis consolidadas internacionalmente. Até o 30 de xuño.
¬EXPO. Naufraxios e miradas
de Ángel Orcajo . Mostra antolóxica de Ángel Orcajo, pintor moi
vinculado a Galiza e un dos destacados representantes da segunda xeración de pintores españois que,
tras a Guerra Civil, emerxen nos

O grupo Nats Nus Dansa estará en Carballo coa obra Momentari.
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A exposición Vermellas, chamábanlle rojas, unha exposición
sobre a resistencia feminina ao
fascismo español, remata este
martes 5, en Ferrol.

¬ MÚSICA

Pharoah Sanders con William Henderson.

Espazos Sonoros, Aleksander Kolkowski
Na edición 09, Espazos Sonoros transfórmase nun festival de
músicas en espazos de interese
cultural. Os piares básicos da
programación seguen a ser a
música para órgano, a música
vocal, antiga e de cámara, que
propician ao tempo o cruzamento e a síntese con outros estilos sonoros coma a música
contemporánea, o jazz ou a canción de autor, forzando con iso
experiencias e facendo que as
persoas se acheguen á música e
ás súas variantes con programacións que propoñan discursos
abertos a varios estilos.
Aleksander Kolkowski, londinense nado en 1959, é un especialista en recuperar os métodos
de gravación da era dos pioneiros nesta arte. As súas performances musicais inclúen gramófonos, cilindros fonográficos, gravacións en cilindros de cera e
discos de goma laca acompañados do violín Stroh, instrumentos

¬ ACTOS
IV Encontro de
creadores do Barbanza.
As voces da musa.
A Asociación Cultural Barbantia, a
Colección Bourel e o Concello de
Noia celebran este xoves o IV Encontro de Creadores no Barbanza,
coa presentación do libro e CD colectivos As voces da Musa.
O programa desenvólvese desta
maneira:
21:00: Intervención de Antón Ri-

e técnicas da era pre-electrónica,
pero non por eso menos fiel na
reproducción e gravación da
música.
O xoves 30, ás 20:30, no Museo
Arqueolóxico Provincial de Ourense.

Pharoah Sanders
Este jazzista norteamericano
nado en 1940 foi definido por
Ornette Colemancomo “probablemente o mellor saxo tenor do
mundo”. Colaborou con John
Coltrane nos anos 60, unha influencia decisiva na súa música.
Tras da morte do mestre, a súa
música continuou baixo a súa
pegada, con épocas de éxito e
outras de certo ostracismo. Investigou con sons de diversas
procedencias e etnias. O rexurdir
do interés polo free jazzna última
década colocou de novo nunha
primeira liña a esta lenda viva,
unha das moitas que aínda perviven, mais certa, do jazz.
Sábado 2, XIV Ciclo de Jazz, Fundación Barrié, A Coruña.

veiro Coello, presidente da Asociación Cultural Barbantia, coa que
abrirá o IV Encontro de Creadores
no Barbanza.
21:05: Intervención de Antonio Piñeiro, director da Colección Bourel,
responsable da edición artesá d´As
voces da Musa.
21:10 : Recital cos poemas que
aparecen no libro As voces da
Musa, froito do Encontro, cuxa autoría corresponde a : Eva Veiga,
Ana Romaní, Antonio Piñeiro,
Xabier L. Marqués, Xesús Rábade Paredes, Íria Gestoso, Ma-

anos sesenta. Até o 5 de maio, no Palacio de Exposicións e Congresos.
¬EXPO.Miradas. Dende o informalismo ao multicolor. Retrospectiva de obras mestras da Colección Caixa Galicia, pertencentes a
épocas e movementos artísticos moi
distantes entre si. Até o 31 de maio,
naFundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. XIV Ciclo de Jazz
(Fundación Barrié). O ciclo prosegue cun concerto de Pharoah
Sanders, colaborador habitual de
John Coltrane, un dos sons máis orixinais de saxo tenor en jazz. Este concerto será o único español da súa xira
europea actual . O sábado 2, entrada
de balde, no Pazo da Ópera.
¬MÚSICA.Lisandro Aristimuño
Este guitarrista arxentino toca este
sábado 2, ás 23:00, noJazz Vides.

aberta até o 3 de maio, no Centro Torrente Ballester.
¬EXPO. Rebelión de polígonos.
Pinturas de Víctor Mejuto. Até o 30
de abril, na Galería Sargadelos.
¬MÚSICA. Ataque Escampe. Dentro do ciclo Novas Noites, actuación
deste grupo santiagués de rock comprometido. Este xoves 30, ás 22:00,
entrada a 2 euros, no Centro Cultural
Torrente Ballester.
¬TEATRO.7 contos capitais (Historias para pícaros adultos).
Os Títeres de Kukas nun espectáculo adulto, este venres 1, ás 20:30, no
Centro Cultural Torrente Ballester.

CULLEREDO
¬MÚSICA. Los Eternos. Actuación
deste grupo para este xoves 30, ás
22:30, no Forum Celticum.
A ESTRADA
¬TEATRO. A estratexia do avestruz. O grupo Teatro Ensalle pon
en escena esta obra, o venres 1, ás
21:30, no Teatro Principal.
FERROL
¬ACTOS. Tertulia cidadá. Actividade que se desenvolve permanentemente todos os mércores, ás 18:00,
no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. Éufrates, un río de historias. Traballo fotográfico de Eloy
Taboada no que se recollen as tarefas de investigación dun equipo de
arqueólogos no val medio do Éufrates, coordinado pola Universidade
da Coruña e o Ministerio de Cultura
de Siria. Até o 31 de maio, na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. A rebelión dos xéneros.
Exposición de pintura de doce artistas de distintas procedencias e épocas, que inclúe paisaxes, retratosa e
flores como temas dos cadros. Estará

ría do Cebreiro, Anxo Angueira e
Helena Villar Janeiro.
Durante o recital, iranse intercalando as actuacións de Xosé Luís
Miranda, PePe Romero e Sonia
Lebedynski, coas súas respectivas
aportacións musicais, elaboradas
ex profeso para o Encontro.
No CD, composto de 9 temas, están musicados diversos poemas,
coa colaboración, entre outros, de
músicos e cantantes como os jazzistas Javier Pereiro, Xacobe Martinez, voces como a de Sonia Lebedynski ou Najla Shami,ou a in-

Cartel da obra 7 contos capitais...

A GUARDA
¬MÚSICA. LostHopes + Orange
Road. Doble concerto para este
venres 1, ás 22:00, na sala Art Café.
O GROVE
¬MÚSICA.Lisandro Aristimuño .
Este cantante e guitarrista arxentino
vai estar este venres 1, ás 00:00, no
Náutico.
A ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. Balakandra. O grupo
mestura nas súas cancións o rock co
jazz, o pop co bluegrass, o blues coa
samba ou o country, e mesmo se albiscan algúns ritmos balcánicos,

tervención de Emilio Cao noutro
dos poemas musicados.
22:00 horas: Inauguración da exposición dos gravados que forman
parte do proxecto, realizados polos
seguintes pintores vinculados á
comarca: Alfonso Costa, Xoán
Fernández, Manuel Ayaso, Paola
García, Nacho C. Beiro, Baldo Ramos, Julio Catalán e Manolo Figueiras.
22:15: Peche institucional a cargo
do alcalde de Noia, Rafael García.
O xoves 30, ás 21:00, no Coliseo
Noela, Noia.

todo isto pasado por un filtro de
folk galego. O sábado 2, ás 23:53,
no Con do Moucho.
LUGO
¬EXPO. Rexistros Abertos. Baixo
a epígrafe Rexistros abertos. Materias,
narrativas e visións na arte galega actual, un proxecto expositivo que
amosa unha serie de percepcións
sobre o panorama da plástica actual
en Galiza a través de creadores e
obras ligados á arte galega contemporánea. Até o 31 de maio, no Museo
provincial.
¬EXPO. Diecisiete Rosas. Pinturas de Joaquín García-Gesto. Até o
30 de abril, na Galería de Arte
Clérigos.
¬EXPO. Galicia até 1975. Segunda mostra do proxecto expositivo Miradas. Unha revisión dos fondos da Colección Caixa Galicia, coa
que se perciben as principais viraxes
da plástica galega ao longo de máis
dun século de historia, desde o XIX
ata 1975. Até o 7 de xuño, no Centro
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Vermellas, chamábanlle “Rojas”. A exposición rende
homenaxe ás mulleres que sufriron
represalias en Galiza a raíz da Guerra
Civil. Até o 5 de maio, na Facultade de
Veterinaria,Campus de Lugo.
¬MÚSICA. Presentación de
disco. No ciclo de música Lubicán,
unha figura que promete no panorama artístico, Abraham Boba,un
vigués afincado en Barcelona que
leva anos na música e presenta o
disco “La educación”. Este xoves 30,
ás 21:00, na Escola Universitaria de
Formación de Profesorado.
¬MÚSICA. Guezos. Actualmente o
grupo busca incorporar ás súas
composicións ritmos actuais baseados na música electrónica sen perder as súas raíces folk. O sábado 2, ás
23:00, no Club Clavicémbalo.
¬MÚSICA. Músicas a carón da
Mosqueira. Este habitual ciclo
musical presenta ao Dúo de reis.
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A obra A cea dos xenerais, de Alonso de Santos e dirixida por Miguel Narros, recrea unha hipotética cea do dictador Franco co seu
estado maior. Estará en Ourense o
vindeiro mércores.

Piano e órgano con María Teresa
Sierra e Raúl Prieto. O luns 4, no Círculo das Artes.
¬MÚSICA. Festival de Música
Cidade de Lugo. XXXVII Semana do Corpus. Continúa esta
clásica cita coa música culta. Faino
con Os ciclos de cancións de Britten (2), co tenor Andrew Kennedy
e o pianista Roger Vignoles. O martes 5, ás 20:30, no Conservatorio Profesional de Música.
MARÍN
¬MÚSICA. Preachers of Rock
and Roll . Estes dous mozos, pertencentes a outras bandas coma
Vado Permanente, repasan as pezas
máis clásicas do rock and roll. O xoves 30 ás 22:30, na Sala Ache.
MELIDE
¬MÚSICA. Niño do cuco. O
grupo de folk actúa este xoves, ás
00:00, na Sala 600.
NARÓN
¬TEATRO. La lluvia amarilla.
Esta producción de [In]Constantes
Teatro sobre a novela de Julio Llamazares estará en escena este sábado 2, ás 20:00, no Pazo da Cultura.
NOIA
¬MÚSICA/POESÍA. As voces da
Musa. Poesía e música na presentación deste libro e CD. O xoves 30,
ás 21:00, no Coliseo Noela.
OURENSE
¬EXPO. Retallos dunha amizade, Virxilio, Vicente e An-

tón Risco. Até o 3 de maio, no Museo Municipal.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actuacións todos os venres ás 20:00, no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Aleksander Kolkowski. O compositor e músico inglés vai estar, dentro do Ciclo espazos Sonoros, este xoves 30, ás 20:30,
entrada de balde, no Museo Arqueolóxico Provincial.
¬MÚSICA. Cooper. A banda leonesa de pop presenta en directo os
temas do seu disco Aeropuerto. O sábado 2, ás 21:00, entradas a 5 euros,
no Rock Club.
¬ÓPERA. O barbeiro de Sevilla.
Ópera bufa en dous actos de Gioacchino Rossini. O libreto de Cesare
Sterbini está baseado na comedia
do mesmo nome de Pierre-Augustin de Beaumarchais. Con Carol
García, mezzosoprano, Antonio
Pérez Iranzo, barítono, e Álvaro
Vallejo, tenor. O domingo 3, ás
19:00, entradas de 15 a 12 euros, no
Teatro Principal.
¬TEATRO. A cea dos xenerais.
Obra en castelán, sobre un texto de
José Luis Alonso de Santos, dirixida por Miguel Narros e interpretada por Sancho Gracia, entre outros. Un tenente ten que recurrir a
cociñeiros “rojos” para organizar
unha cea que Franco dá aos seus xenerais. O mércores 6, ás 20:30, no Auditorio Pazo de Congresos.
¬TEATRO. Giseliña. A ollada contemporánea de Cisco Aznar detívose sobre o ballet Giselle ou as Willis
como base do proceso creativo da

Chema de Miguel interpreta A chuvia amarela, baseada na obra de Llamazares.

nova produción do CCG. Este xoves
30, ás 20:30, no Teatro Principal.
PONTEDEUME
¬MÚSICA. Disturbio Rock. Esta
cita musical contará coa achega
dos grupos Afonia, Akrata, Los
Tronchos e Post Mortem. Será
este venres 1, ás 21:00, entradas a 8
euros, no Coliseo.
PONTEVEDRA
¬ACTO. Premios Mestre Mateo do Audiovisual. A gala estará dirixida por Jorge Coirabaixo o
guión de Carlos Portela. A partir
das 21:15 (transmitida por TVG
dende as 22:15), no Pazo da Cultura.
¬ACTO/FESTA. Festa dos Maios.
A praza da Ferrería acollerá un ano
máis a celebración da Festa dos

Kvetch (unha comedia americana sobre a ansiedade) é a última producción do Teatro do Morcego.

Maios, que contará con tres premios
a cada unha das categorías do concurso: maios, cantigas, interpretación e coroas. O venres 1, ás 11:00.
¬EXPO. Donación García Viñolas. Coleccións MAPFRE. García Viñolas é un dos grandes coleccionistas españois de debuxo, cuns
fondos que percorren a meirande
parte da arte española do século XX.
Cincuenta e sete desas obras, doadas á Fundación MAPFRE, son as
que chegan agora ao Museo Provincial de Pontevedra.
¬EXPO. Alejandro de la Sota e
o Pavillón Municipal de Deportes.O Pazo da Culturaamosará
até o 14 de xuño a historia da súa
instalación deportiva máis importante: O Pavillón Municipal de Deportes, destacado pola súa xeniali-

dade construtiva, a importancia do
seu arquitecto Alejandro de la
Sota, e a importancia social e deportiva do edificio na cidade.
¬EXPO. Escultura e ilustración
lusa. Unha nova exposición, que
viaxa a Portugal da man da ilustradora Alice Geirinhas e do artista
plásticoPedro Valdez Cardoso. Até
o 30 de abril, na Sala X (Facultade de
Belas Artes).
¬EXPO. Os gaiteiros. O pintor
Xabier Dopazo inaugura o espazo
expositivo, até o 25 de maio, dun
recén inaugurado novo local e espazo cultural, o Rumore Lounge
pub (Virxe do Camiño, 9).
¬EXPO. Reproducións de tapices medievais. A artista de Ponferrada Teresa Lago Carballo expón tapices bordados a man, entre
os que se atopan reproducións de
pinturas románicas e bordados africanos. Até o 30 de abril, na Sala Torrado-Oliva (Sargadelos).
¬EXPO. X Bienal Internacional
de Gravado de Caixanova. O
Centro Cultural Caixanova expón
unha selección cos mellores gravados presentados á décima edición
do seu certame. Até o 31 de maio.
¬MÚSICA. Orquestra Sinfónica
de Galicia.Dirixida por Víctor Pablo Pérez, a OSG chega a Pontevedra da man de Caixanova acompañada dun dos solistas máis recoñecidos da actualidade: o pianista Rafal
Blechacz. O xoves 30, ás 21:00, no
Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. Pepe Vaamonde
Grupo. Presentación do novo
disco da banda galega de folk. No
concerto estarán, ademais dos componentes do grupo, algúns dos músicos que colaboraron na gravación
de Introterra. O xoves 30, ás 21:00,
noTeatro Principal.
¬MÚSICA. Odaiko Percussion
Group. O grupo está conformado
por licenciados en percusión clásica,
contemporánea e jazz no Conservatorio de Amsterdam e no Real Conservatorio da Haia. Toma o nome
dunha voluminosa variante do tambor tradicional xaponés –taiko-, o
odaiko. O sábado 2, ás 21, no Centro
Social Caixanova.
¬MÚSICA. Con voz propia: Voces
búlgaras. O coro búlgaro
Angelite, dirixido por Nikolay Merdjanov, está conformado por vinte e
catro mulleres que, coas súas voces,
fusionan a música popular balcánica
con sons máis populares. O martes 5,
ás 21:00, no Pazo da Cultura.
¬MÚSICA. Ectoplasma. Grupo coruñes que practica un “pop en castelán de raices británicas”. O xoves 30,
ás 23:00, na Sala Karma.
¬TEATRO. Seis ou sete. A Aula
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Premios Mestre Mateo. A gala estará dirixida por Jorge Coira baixo o
guión de Carlos Portela. Como mestre de cerimônias estará Sergio Zearreta, e a música será do grupo galego Lamatumbá. O colectivo de artistas Pista Catro, póla súa banda, será
o encargado da posta en escena,
marcada pola música e ohumor. En
Pontevedra, este xoves.

de Teatro Municipal de Pontevedra presenta esta obra no marco
da programación cultural para os
centros culturais das parroquias,
promovida pola Concellaría de
Cultura. O sábado 2, ás 19:00, no
C.S. de Monte Porreiro.
O PORRIÑO
¬MÚSICA. Festa da Xuventude.
Actúan os grupos de rock Skándalo Gz e Estado de sitio. O
venres 1, a partir das 22:00, no
Campo da Festa de Torneiros.
REDONDELA
¬MÚSICA. Ciclo Espazos Sonoros. O ciclo desprázase á emblemática illa redondelá, coa presencia da
peculiar Orquestra de Música Espontánea de Galicia (Omega), que
consta duns 20 membros. O sábado
2, ás 19:00, na Illa de San Simón.
RIANXO
¬MÚSICA. Serán do Patrocinio.
Este sábado 2, a eso das 20:00, comeza no campo de San Xoséen Rianxiño o I serán do patrocinio, no que
haberá comida, bebida e boa música galega. Só hai que levar os instrumentos e/ou ganas de bailar.
RIBADAVIA
¬MÚSICA. Festival Arteficial
2009. Festival de rock que contará
coa potente participación destes
grupos: Habeas Corpus, O Sonoro
Maxin, Maryland, Buenas Aires,
Twenty Fighters, Requiem 354,
Display of Power, Brutal Thin, e
Trut69. Ademais, haberá diversas
actividades culturais complementa-

Remata a mostra Olladas do Silencio.

rias. O venres 1 e sábado 2, a partir
das 22:00, entrada gratuíta.
RIBADEO
¬TEATRO. Extrarradios (comedia das mulleres desamparadas). Montaxe da compañía
Teatro do Noroeste, coa historia
de dúas mulleres marxinais, unha
alcólica e unha prostituta, que terán un interesante encontro. O domingo 3, ás 20:30, no Auditorio Municipal Hernán Naval .
SADA
¬MÚSICA. Rey Mugre. Concerto
deste grupo de rock de Pontedeume, o venres 1, ás 22:30, na Sala
Moby Dick.

SANTIAGO
¬ CINE. O espírito do bosque.
O ciclo Imaxinando proxecta este
filme de David Rubíne Juan Carlos
Peña. O xoves 30, ás 12:00, no C.S. do
Castiñeiriño.
¬EXPO.Exposicións de pintura. Reseña de varias exposicións
abertas na cidade:
A Greta , fotografías de Montse
Rego, na galería Goran Govorcin
Contemporary, até o 1 de maio.
Rostros e labirintos, de Antón Patiño, na galería SCQ.
O libro das viaxes imaxinarias,
ilustracións de Xosé Cobas, na Biblioteca Pública Ánxel Casal, até o
31 de maio.
A mancha humana, nova exposición no Centro Galego de Arte
Contemporánea (CGAC), até o 31
de maio.
¬ EXPO . Unha ollada á obra
de Cervantes e Shakespeare. A Biblioteca Fundación Caixa
Galicia inaugura unha exposición
bibliográfica para afondar no incríbel mundo literario de dous clásicos fundamentais da literatura
mundial, comemorando o 23 de
abril, día da morte de Cervantes.
Até o 30 de abril.
¬EXPO. Galicia Pola RadioMostra de obxectos, gravacións, textos,
que comemoran os 75 anos da radio no noso país. Na Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Xosé Caruncho. Olladas de silencio.Mostra de retratos e paisaxes deste fotógrafo, recollendo a paisaxe humana do Courel.
Estará exposta até este domingo, 3
de maio, na Casa da Parra.

O grupo ourensán O Sonoro Maxín é un dos moitos que participan no Festival Arteficial de Ribadavia.
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Rúa Aire é a nova proposta escénica para público infantil de O Retrete
de Dorian Gray, a compañía que integran Marcos PTT Carballido e Ezra Moreno coa finalidade de afondar no mundo do teatro visual, físico e
de manipulación de obxectos. O espectáculo, construído integramente
mediante a manipulación de globos, constitúe todo un reto para a compañía á hora de desenvolver todas as posibilidades dramáticas desta técnica que eles mesmos inventaron e coa que levan traballando desde
2005. En coproducción co CDG, estrea en Santiago, na Sala NASA.

¬EXPO. Andersen, biobibliografía. Unha divertida exposición
biobibliográfica sobre o escritor
Hans Christian Andersen, considerado aínda o autor máis famoso de
contos da literatura europea moderna. Até o 30 de abril, na Biblioteca
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Portas de luz. Unha
achega á arte e á cultura en
Galicia nos 70. A década dos 70
constituíu en toda Europa un momento convulso culturalmente, en
que novas formas de cultura popular se mesturaron con modalidades
de alta cultura. Na mostra contémplase a súa pegada en Galiza en todas as facetas culturais. Até o 3 de
maio, noCGAC.
¬EXPO. Nós tamén fomos emigrantes. Exposición de fotos sobre
a emigración galega, que agora aterra en Santiago tras dun periplo por
outros concellos. Até o 30 deabril, na
Biblioteca Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Aphonnic, Twenty
Fighters, Pulsar.Triple concerto
de rock&roll galego no que tres pro-

metedores grupos farán vibrar a sala.
Este xoves 30, ás 21:30, entradas de
12 a 5 euros, na Sala NASA.
¬MÚSICA. Lucia Martinez Cuarteto. Versátil multi-instrumentista e
compositora, Lucía pertence á nova
xeración de novos músicos de jazz en
Europa, pero co sabor do sur. Este xoves 30, ás 22:00, naCasa das Crechas.
¬MÚSICA. Bakin' Blues Band.
Esta banda de jazz é un proxecto
musical que xorde a comezos do
2007 integrado por catro músicos de
Compostela que veñen tocando en
numerosas formacións da cidade
desde 1992. O xoves 30, ás23:00, no
Dado-Dadá.
¬MÚSICA. Musicaxove 09. Concerto múltiple dos grupos Agoraphobia, Frab Fly, Liridade Noctámbula, Perpetradores de Actos, Roberto Sobrado, Sinestesia. Este
xoves 30, ás 21:00, naSala Capitol.
¬TEATRO. A Pensión. Unha comedia que pon en escena a compañía
Redrum Teatro. O xoves 30, ás
21:00, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Rúa Aire. Un espectá-

¬ CONVOCATORIAS
XX Premio literario Camilo José Cela
O Concello de Padrón convoca o premio literario Camilo José Cela de narrativa como homenaxe á figura humana e literaria do escritor.
Establécese un primeiro premio de 1.500 euros. Os relatos terán unha extensión de 12 a 25
folios. Estarán escritos en galego o castelán.
O prazo de entrega dos relatos rematará o 15
de xullo de 2009.
Presentaránse no rexistro de entrada do Concello de Padrón, na dirección Rúa Longa, nº 27,
15900 Padrón (A Coruña).
2º Festival Internacional
de Curtametraxes de Bueu.
O Festival Internacional de Curtametraxes de
Bueu (Pontevedra) nace no ano 2008 coa intención de crear un novo portal para a difusión de
curtametraxes, así coma un lugar de encontro
para afeccionados á sétima arte.
O festival celebrarase no municipio de Bueu
do 7 ao 12 de setembro de 2009.
A participación está aberta a todas as obras
realizadas a partir do 1 de xaneiro do 2006, podendo concorrer creadores de calquera nacionalidade.
Poderán presentarse obras de calquera xénero, exceptuando o documental, a causa da
imposibilidade de facer unha valoración competitiva coa ficción, ao tratarse de xéneros
dunha linguaxe e intención moi dispar.
As obras terán unha duración máxima de 30
minutos. Aquelas que teñan un idioma distinto
do galego ou o castelán deberán estar subtituladas a algún deles.
A película poderá estar rodada en calquera
formato, sendo a única esixencia o posuír unha

¬TEATRO. Kvetch (Unha comedia americana sobre a ansiedade). Nova produción do Teatro
do Morcego, sobre un texto de Steven Berkoff, na conmemoración dos
25 anos do grupo. Vai estar o venres
1 e sábado 2, ás 20:30, e domingo 3,
ás 18:00, no Salón Teatro.
¬TEATRO. Chincha Rabincha.
Obra infantil na que se entrelazan
as vidas dun pallaso paroleiro, un
bruxo pintor de soños e un vergonzoso cativo para dar fin aos pesadelos que atormentan os nenos/as pola noite. O domingo 3, ás
12:30, na SGAE.

A colección Corominas, en Vigo.

culo do grupo O retrete de Dorian
Gray, para todos os públicos, que
afonda no mundo do teatro visual, e
na técnica de monicreques feitos
con globos para contarnos un pesadelo. O venres 1, ás 21:30, e sábado 2
e domingo 3, ás 12:00, na Sala NASA.

SOUTOMAIOR
¬MÚSICA. Serán. O sábado 2 celebrarase o IV Serán do Coello en
Lourido, unha festa que une diversión, música e baile, a gusto dos siareiros que alí acudan.
VIGO
¬EXPO. 25 años compartindo
ilusións. A mostra percorrerá os
25 anos de vida do Centro Cultural

copia en DVD para a súa proxección. Cada participe poderá presentar tantas obras como desexe. Non serán admitidas as curtametraxes
que se presentaron na edición anterior.
Estableceranse os seguintes premios:
Mellor curtametraxe: 1000 eurose trofeo.
Premio especial xurado: 300 eurose trofeo.
Premio do público: 400 eurose trofeo.
Mellor curtametraxe galega: 300 euros,
trofeo.
Mellor Director, guión, actriz,actor, e mellor
fotografía: premio dun diploma.
Para inscribirse no certame hai que enviar antes do 15 de xuñode 2009:
- DVD da obra.
- Ficha de inscrición.
Máis información: Concello de Bueu. OMIX
Pazos Fontenla, 29-2º.
36930 Bueu (Pontevedra)
Tfno.-986 32 43 38
Premio de artes plásticas
Novos Valores 2009
A promoción de actividades culturais, en xeral,
e a das manifestacións artísticas, en particular, é
un dos trazos que máis e mellor significan ao
longo da súa historia á Deputación de Pontevedra. En consonancia con esta tradición, que ten
na concesión de axudas a novos creadores un
so sus capítulos de máis éxito, a Deputación
convoca o Certame de Artes Plásticas Novos
Valores 2009.
Poderán participar neste certame, sen límite
de idade, todos os artistas (pintores, escultores,
debuxantes, deseñadores, gravadores, fotógrafos, ceramistas, videocreadores, etc.) susceptíbeis de seren considerados novos valores, naturais ou residentes en Galiza, debendo, no úl-

Caixanova a través dunha espectacular montaxe, realizando unha
viaxe no tempo e no espazo, dende
as décadas dos 60 e 70 até hoxe. Até
o 1 de maio, na Sala de Exposicións do
Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Abisal.Mostra de xoias. Até
o 21 de xuño, noMuseo do Mar.
¬EXPO. Entre liñas. Pinturas de
Luis Davila. Até o 30 deste mes, na
Galería Chroma.
¬EXPO. Tesouros de papel: libros, xogos e xoguetes. Colección Quim Corominas.
Mostra de todo tipo de xoguetes
antigos feitos con papel, até 1930.
Até o 14 de xuño , no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Scriptorium Verbumdiense. Mostra do laborioso proceso de creación dun códice, e a importancia que tivo Galicia neste
campo. Até o mes de xuño, no museo Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Naturnova. A pretensión
deste espazo para a educación medioambiental é tratar de axudar a
concienciar á sociedade da impor-

Máis información: Boletín oficial da Provincia
de Pontevedra (BOP), núm. 74, do martes 21 de
abril de 2009.
www.depontevedra.es

timo caso, acreditar documentalmente esa circunstancia. Quedan excluídos da convocatoria
os artistas xa premiados nalgunha das anteriores edicións deste mesmo certame.
As obras serán orixinais e non presentadas
noutras edicións do premio.
As obras deben presentarse no novo edificio
do Museo Provincial de Pontevedra, ben persoalmente, ben a través dun medio de transporte
que garanta a súa entrega.
Haberá seis premios de 6.000) euros brutos
cada un, para ampliar os seus estudos artísticos.
Un destes premios levará o nome específico de
José Fernández López e deberá recaer, necesariamente, nunha obra pictórica.
O prazo de recollida estenderase desde o día
26 de maio até o 5 de xuño de 2009.

Premios GzCrea 2009
A Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade convídavos a participar neste Certame Galego de Creadores Novos, que inclúe as especialidades de teatro, artes plásticas, moda, música, relato breve, poesía,
videocreación, banda deseñada, graffiti,
carteis e deseño de xoias.
Poderán solicitar a participación os mozos ou
mozas galegos ou residentes en Galiza, non
profesionais, con idades comprendidas entre
os 16 e os 30 anos de idade cumpridos no 2009.
A solicitude dos participantes deberá facerse
nos impresos normalizados (Anexo I e Anexo II),
e entregarase tamén a documentación xeral
que se explicitan nas bases, así como, a documentación específica de cada especialidade,
que se atopa nesta web, en cada unha das súas
seccións.
Cada participante poderá presentar unha
obra por especialidade ou por modalidade, establecéndose os seguintes premios por especialidade (teatro, artes plásticas, moda, música,
relato breve, poesía, videocreación, banda deseñada, graffiti, carteis e deseño de xoias):
-Un primeiro premio de 3.000 €
- Un segundo premio de 1.500 €
-Un terceiro premio de 1.000 €
O prazo de presentación de solicitudes estará
aberto até o día 5 de xuñode 2009.
Poderanse outorgar mencións de honra, que
carecerán de dotación económica, nas diferentes especialidades.
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Anuncios de balde.

O vibrafonista Stephon Harrisestá
este martes no escenario do XIV
Ciclo de Jazzque se ven celebrando
en Vigo, ao longo destes meses.

tancia do mantemento do entorno,
enfocando esta actividade principalmente cara os sectores de poboación máis novos. No Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Deseño holandés. Na
rúa como na casa. BinnenBuiten. Unha ampla mostra de deseño holandés para os espazos público e privado. Até o 5 de maio, na
Fundación Pedro Barrié de la Maza.
¬EXPO. Marco, Museo de Arte
Contemporánea. Acolle as seguintes exposicións:
7+1 Project Room. Sete grandes salas para presentar a proposta dun artista diferente en cada unha delas.
En calquera lugar, en ningún lugar. A mostra analiza as relacións
entre artes visuais, cinema e literatura.
Puntos de Encontro/Meeting
Points. O portugués Pedro Barateiroinaugura esta serie que traeráa
5 artistas neste ano 2009.
¬MÚSICA. Javier Pereiro Quartet. Formación a cuarteto de jazz
acústico, integrada por trompeta,

guitarra, contrabaixo e batería.
Composicións orixinais estilo new
hard bop con algún arranxo de
standards. O xoves 30, ás 23:00, na
sala Contrabajo.
¬MÚSICA. Jamila Castillo. A
cantante cubana ofrece un repertorio de boleros e cancións inesquencíbeis, cos que quere render
homenaxe a Antonio Machín. O
xoves 30, ás 23:00, na Galería Jazz.
O sábado 2, ás 00:30, estará no Verbum jazz café.
¬MÚSICA.The Homens. Os santiagueses pechan en Vigo a súa xira
de inverno-primavera 2009, que os
levou a unha ducia de localidades
de Galicia, Portugal e Catalunya.
Este xoves 30, ás 22:00, entrada a 3
euros, na Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA. Belöp + Münich.
Concerto para este xoves 30, ás
00:00, entradas a 3 euros, en LaIguana Club.
O sábado 2, ás 23:30, estarán os
grupos Persona e Ornamento y Delito.
¬MÚSICA. Venus Garden +

Festival do Norteen Vilagarcía.

Sunset + Liversion. Actuación
este xoves 30, ás 22:00, na sala
Mondo.
¬MÚSICA. Santos Morcegos!!!.
Actuación deste grupo da Guarda, o
venres 1, ás 21:00, na sala Havana20.
¬MÚSICA. XIV Ciclo de Jazz. Ac-

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.

tuación de Stefon Harris & Blackout. O vibrafonista Harris realizou
gravacións como membro do Classical Jazz Quartet xunto a Kenny Barron, Ron Carter e Lewis Nash e colaborou con reputados músicos
contemporáneos de jazz como Joe
Henderson, Wynton Marsalis e moitos outros. O martes 5, ás 20:30, na
Fundación Pedro Barrié de la Maza.
¬TEATRO. E me deixo enlear.
Carmela Bueno, Olivia Maté, Leticia
Alfaya e Lauren Atanes conforman
o elenco desta nova proposta de
Disque Danza. O sábado 2, ás
20:00, no Scar Helios de Bembrive.
¬TEATRO. Unha rosa no xardín. O nacemento dunha rosa
no xardín dunha casa abandonada é o punto de partida deste
espectáculo de Pinga Teatro
para o público infantil. O domingo 3, ás 19:00, na AVV Emilio
Crespo San Paio de Navia.
VILAGARCÍA
¬MÚSICA. Festival do Norte
09. Un clásico xa nos festivais ga-

legos, que contará este ano con
vinte grupos, repartidos en dous
días: Herman Dune, The Rumble
Strips, The Whip, Vetusta Morla,
Russian Red , Delorean , Standstill, Love of Lesbian, La Buena
Vida, Manos de Topo, X-Wife,
Templeton, Ragdog, Extraperlo,
Cuchillo, Nouvelle Cuisine, Havalina, Noise Project , Isra Dj,
Onurb Blows Dj, Florent y Yo,
Rober Bodegas Dj. O venres 1 e
sábado 2, entradas 20 euros anticipada, 17/21 un día, 25/30 abono.
No recinto feiral do Fexdega.
¬TEATRO. La lluvia amarilla.
Esta producción de [In]Constantes Teatro sobre a novela de Julio Llamazares estará en escena o
domingo 3, ás 21:00, no Auditorio
Municipal.
VIVEIRO
¬MÚSICA. Cooper. A banda leonesa de pop presenta en directo os
temas do seu disco Aeropuerto. O
venres 1, ás 23:00, entradas a 5 euros,
no Teatro Pastor Díaz.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Aluguer de apartamento en
Lira(Carnota), Portocubelo. A carón
da praia. Equipado para catro persoas. Terraza, vistas ao mar e ao cabo
Fisterra. 2ª 15ª de xuño, 500 euros. 1ª
15ª de xullo, 550 euros. 2ª 15ª de xullo, 600 euros. 15 días -agosto, 600
euros. 15 días-setembro, 500 euros.
981 76 11 44 / 666 84 39 97
 Alugo piso 3 hab. 2 baños, exterior. Amoblado. Moi bo estado. Santiago de Compostela.
Tfno: 679 236 477

 Vendo piso en Vigo: Dúas habitacións, salón/cociña, con calefacción
e dobre ventanal. Zona García Barbón. Aparcamento privado.150.000
€ a negociar. Teléfono: 667083719.
Chamar de 20 a 22 horas.
 Casa para aluguer de fin de semana ou vacacions, situada á beira
do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63
 Vendo Seat 600. Tel: 610 205 247

 Gostaría coñecer muller galega
para compartir sensacións. Cumprín
os cuarenta e son tan tenro coma
combativo na defensa da cultura do
noso país. Da zona de Compostela,
(desprázome). Manda unha mensaxe a: ventoserodio@yahoo.es

as edicións mencionadas. Desprázome. Apartado de Correos 660
(Vigo) ou moxado@gmail.com

 Alúgase casa en Ribadeo, amoblada, meses de xullo, agosto e setembro. Tel. 676 727 518.

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

 Licenciado en Xeografía e Historia imparte clases particulares a domicilio en Santiago e cercanías.Todas as materias de letras. Telf: 687
5811 37

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

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

 En Ribadeo, véndese apartamento 2 cuartos, garaxe e rocho. 54
m2. Con calefacción eléctrica, mobles 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 xardín, asador, horta, cenador. Fins de
semana de venres a domingo por
110 euros para todos. Tel.: 667 293
752.

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

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

 Para pasear cans, ofrécese persoa na zona de Santiago de Compostel. Razón: Xabier. Teléfono:
664754764. 18 horas a 20 :00.gallaecia2008@hotmail.com.
 Clases de Xadrez. O Club Xadrez
Algalia imparte clases de xadrez (iniciación e avanzado) nos Centros So-

 Vendo saxofón alto Yamaha
YAS275, perfecto estado. Inclúe maletín con interior acolchado. O motivo da venta é que vou mercar outro, o estado é perfecto. O prezo son
700 € (negociábeis). Tel: 675.223.59.
Mail: rubentroitinho@hotmail.com
 Vendo Guitarra Eléctrica Fernandes, de 24 trastes, dúas pastillas
Humbuckers, mastro palorosa, cor
azul "Oceanburst", en impecábel estado. Prezo: 525 €.
David , Tel: 610 63 38 82.
 Castelao. Compro libro "Sempre
en Galiza"(Akal Editor), edicións entre 1981-1993, galego ou español.
Tamén agradezo información sobre

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

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 coñecer a rapaza de esquerda e nacionalista de entre 18 a 30 anos para
amizade ou algo máis. 666730096.
 Vendo Buxus Suffruticosa. En terra: 30 ou mais cm. , 15-20 diámetro,
4 anos, 2500 unidades. Prezo: 1 €. En
maceta de 1 litro: 15 cm. ,500 unidades. Prezo: 0.50 € . Tamén buxus
semprevirens e camelias. En Lestedo, Boqueixón. Tlf: 690 020503

 Ofrécese rapaza para coidar anciáns 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

 Poña aquí GRATIS o seu
anuncio, facéndoo chegar a:

 Ofrécese moza para coidado de
anciáns e nenos ou limpeza de calquera tipo polas mañás ou por horas e festivos. En Santiago e comarca.
686924339.

Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com

 Vendo casa de 90 m2, finca cercada de 1000 m2, a tres quilómetros
de Betanzos. 130.000 euros. Teléfono 617 135836.
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PICHI CHUANG / REUTERS

Xosé Valiñas

Hugh Jackman volve ser Lobeto.

EN CARTEL.
X-Men Orixes. Lobeto
Dirixe: Gavin Hood.
Intérpretes: Hugh Jackman,
Liev Schreiber.
Acción. EE UU, 2009

Se non por méritos propios, a
nova entrega da saga mutante
–neste caso precuela– pasará á
historia da sétima arte como a
primeira fita –non teño coñecemento de precedentes– que circula nos foros dixitais da pirataría un mes antes da súa estrea,
iso si, en precaria versión de traballo, sen posprodución dixital e
con toda a tremoia dos efectos
artesanais facendo acto de presenza, o propio Jackman –xa saben, o home máis sexi do planeta segundo o consenso mediático– recomendou unha e mil
veces aos afeccionados máis impacientes que agarden á estrea
oficial, que iso de ver os homes X
saltando polos aires coa axuda
de arneses non é moi glamuroso. Polémicas dixitais á marxe,
o certo é que, malia á pifia da filtración, os produtores da franquía mutante, controlados
agora de xeito directo pola editora nai, a Marvel, tras o cambio
de estratexia que supuxo as es-

Imaxe de Sicko.

Emily Blunt, a protagonista d’A raíña Vitoria.

treas de Hulk e Iron Man, apostaron claramente pola busca de
profesionais solventes e de prestixio, máis alá do atractivo comercial do protagonista. Director con oscar, o sudafricano Gavin Tsotsi Hood e, atentos!,
guión do prometedor David Benioff, intresante novelista da penúltima xeración norteamericana que xa fixera o seu debut cinematográfico hai uns anos
adaptando unha novela orixinal
súa para a moi recomendábel
The 25th hour de Spike Lee.

Sicko
Dirixe: Michael Moore.
Documental. EE UU, 2007

Case dous anos pasaron xa
dende a estrea en medio mundo
–Emiratos Árabes incluídos–
deste último alegato documental de Moore, fita que, até agora,
permanecía inédita no mercado
estatal por un deses imponderábeis da distribución celtibérica
que segue a xogar ao gato e ao
rato co último Romero e sen atopar data libre para o manifesto
dylaniano de Todd Haynes –I'm
not there– ou mesmo para o,
moi comercial, What just happened, de Barry Levinson e Robert de Niro. Moore, que anda

agora enfrascado nun novo documental que pretende retratar
o desasosegado mundo das finanzas norteamericanas, coloca
aquí a súa incisiva cámara cara
ao controvertido sistema sanitario do seu país, xa saben, a primeira potencia mundial onde 50
millóns de persoas viven á marxe
do sistema sanitario por non lles
poder facer fronte ás custosas cotas dun seguro de saúde. O discurso de Moore non se limita á
manida denuncia da inexistencia dun sistema público digno de
tal nome senón que avanza tamén na análise dos modos de
actuar das compañías privadas,
onde prima o beneficio económico e os supervisores gañan incentivos denegando prestacións
e coberturas.

A raíña Vitoria
Dirixe: Jean-Marc Vallée.
Intérpretes: Emily Blunt,
Rupert Friend.
Histórica. Gran Bretaña, 2008

Unha é casualidade, dúas son
coincidencia, pero cando chegamos a tres estamos a falar xa
de tendencia. Os dramas de
época con trasfondo aristocrático e melodrama rosa están a
ser á carteleira actual o que o revival do cine catastrofista á de
hai uns anos. Nunha realidade
alternativa seguro que hai multisalas nas que só se poden ver
superheroes da Marvel e antepasados da Casa Real británica.
Dirixe o canadense Vallée, responsábel daquela entretida sátira retro con escenario gai titulada Crazy. De narrar as tribulacións dun adolescente homosexual no Quebec dos anos 70
pasa aquí a ilustrar o folletín
sentimental dos anos mozos da
raíña Vitoria e o seu romance co
príncipe Alberto de SaxoniaCoburgo.

Un bo home
Dirixe: Juan Martínez Moreno.
Intérpretes: Tristan Ulloa,
Emilio Gutérrez Caba.
Thriller. España, 2009

Outro que xoga ao despiste.
Martínez Moreno –Dous tipos
duros– pasa da comedia ao thriller na súa segunda fita como realizador. Intriga con elevada
carga de tensión emocional e
conflito de caracteres na mellor
tradición do xénero en España,
Ulloa e Gutiérrez Caba ofrecen
garantías para construír con
credibilidade a trama, dous profesores universitarios que ven
como a súa relación se complica
logo de que un deles sexa testemuña de como o outro asasina
a súa muller. Hai que salientar
que Moreno non cae da nada
no complicado territorio da intriga criminal con fondo psicolóxico. Un dos seus primeiros
traballos de responsabilidade
foi asistir na dirección a Pedro
Costa en Unha casa nas aforas,
aquel thriller suburbano con
Emma Suárez e Juan Echanove
de mediados dos 90. A salientar
tamén a presenza de Miguel de
Lira, nun rol ao que nos ten
pouco afeitos, como incansábel
investigador policial.

Miguel de Lira en Un bo home.

John Woo,director de Heroes de guerra.

DVD. VENDA.
Heroes de guerra
Dirixe: John Woo.
Intérpretes: Eddy Ko, Lam Ching
Ying.
Acción. China, 1986

Woo aínda non refinara o influente estilo pirotécnico, cando
recibiu o encargo de refacer unha
vella fita bélica dos 70 e convertela nunha explotación comercial made in Hong Kong, de mercenarios e traficantes xogando a
intercambiar roles de cazador e
presa nas xunglas do Triángulo
Dourado. É unha fita de aprendizaxe pero xa amosa, embrionariamente, moitas das achegas do
seu cine posterior cun envoltorio
algo máis tosco. Xusto despois
desta fita, Woo uniría esforzos
cos actores Chow Yun Fat e Leslie
Cheung para emprender a fundamental saga dos “A Better Tomorrow”. Á espera de que o seu
retorno a Hong Kong –ese ambicioso Outeiro Vermello en dúas
partes, ambientado na China
preimperial dos tres reinos– o resitúe no plano merecido despois
de anos de infrutuosa asimilación occidental, cunha filmografía hollywoodiana que mellor
será esquencer. G
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CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Desde Rusia con amor.
Na fiel adaptación cinematográfica dirixida por Terence Young da quinta novela de
Ian Fleming adicada ao famoso axente secreto James Bond, o malvado Kronsteen,
número cinco e director de planificación da supermalvada organización criminal
Spectra, é un Gran Mestre Checo de xadrez que aproveita a súa estadía nun torneo
en Venecia para poñer en práctica o plan perfecto que deberá acabar coa vida do
axente 007. O rival no taboleiro do frío e despiadado Kronsteen é o xogador canadense MacAdams, e a posta en escena do xogo, sen dúbida barroca e teatral en exceso para xadrecistas, representa en realidade unha excelente partida xogada entre
Boris Spassky e David Bronstein en 1960 durante o 27 campionato de Rusia.
Spassky, Boris
Bronstein, David
Leningrado 1960 URS-Ch27. C36: Gambito de rei. Variante moderna.
Boris Spassky proclamouse o décimo
campión do mundo de xadrez en 1969, e
está estes dias na cidade Kabardino-Balkaria de Nalchik como comentarista do
FIDE Grand Prix. Preguntado por cal consideraba a súa mellor partida dixo decantarse pola xogada con Bronstein e levada

á ficción na saga de James Bond. 1.e4 e5
2.f4 exf4 3.Cf3 d5 4.exd5 Ad6 5.Cc3?!
Ce7 6.d4 0-0 7.Ad3 Cd7?! [7…Af5!?] 8.00 h6? [8...Cf6!? 9.Ce5 Cfxd5 10.Cxd5Cxd5
11.Axf4 Cxf4 12.Txf4 Dg5!=] 9.Ce4! Cxd5
10.c4 Ce3 11.Axe3 fxe3 12.c5 Ae7
13.Ac2! Te8 14.Dd3 e2? ambiciosa xogada dado o pobre desenrolo do resto
das pezas [14…Cf8!] Diagrama 15.Cd6!?
[15.Tf2!+-] 15…Cf8?! [15...Axd6!?
16.Dh7+ Rf8 17.cxd6 17...exf1D+ 18.Txf1
cxd6 19.Dh8+ Re7 20.Te1+ Ce5 21.Dxg7

Tg8! 22.Dxh6 Db6! 23.Rh1 Ae6 24.dxe5
d5=] 16.Cxf7 exf1D+ 17.Txf1 Af5
[17...Rxf7 18.Ce5+ Rg8 19.Dh7+! Cxh7
20.Ab3+ Rh8 21.Cg6#] 18.Dxf5 Dd7
19.Df4 Af6 20.C3e5 De7 21.Ab3 Axe5
22.Cxe5+ Rh7 23.De4+ [e se 23.g6 Txf8
gañando] 1-0.

SUDOKU
difícil

Horizontais:
1- En gran cantidade. Edicto ou decreto do tsar. 2- Quitados
con violencia. 3- Neodimio. Embarcación. Consoante repetida. 4- Contracción. Astro rei. Período de tempo. 5- Relativo a
certo conduto do corpo. Acción e efecto de loar. 6- Antigo
instrumento musical de orixe árabe, de tres cordas, que se
tocaba cun arco curto e curvado. Idioma aragonés. 7- Prefixo
de orixe grega que se emprega na formación de palabras co
significado de “peculiar”, “propio”. Outro prefixo que indica
que algo conten Bromo. 8- Nome propio de muller.Tempa,
parte lateral da cabeza. Prefixo que indica “fóra” ou “fóra de”.
9- Voz militar. Despectivamente, caste ou condición dunha
persoa. Símbolo do Indio. 10- Parte da medicina que se
ocupa do conxunto dos preceptos destinados ao tratamento das enfermidades. 11- Que ten boa osamenta. Servizo ou
axuda que se fai a alguén .
Verticais:
1-Territorio sobre o que tiña xurisdición un mandarín. 2- Computadores. 3- Desprazarse a un lugar. Capacidade de alguén
para falar e convencer de calquera cousa. Símbolo do Rutenio.
4- Posúe. Signo zodiacal. Unidade de dose de enerxía radiante
absorbida. 5- Faldras ou pendentes das montañas. Anfibio, da
familia dos bufónidos, común nos nosos campos. 6- A nai da
nosa nai ou pai. Aparato ou dispositivo destinado a controlar
un circuíto determinado dunha certa potencia, por exemplo
nun motor. 7- Que satisfai unha necesidade. Novo, pero en
francés. 8- “Emilio ....”, harpista galego. Sindicato nacionalista
vasco. Amarra cun cordel ou corda. 9- Despóis de Cristo. Que é
dúas veces o mesmo, unha cantidade, unha medida... Catro en
romanos.10- Relativo á sociedade humana, en xeral ou a unha
porción concreta. 11- Castigar ou reprender a alguén para que
non volva cometer unha falta

SOLUCIONS
doado

Horizontais:
1-Moita.Ucase.2-Arrebatados.3-Nd.Navío.Cc.4Del.Sol.Día.5-Anal.A.Loor.6-Rabel.Fabla.7Idio.R.Brom.8-Noa.Sen.Exo.9-Ar.Ralea.In.10-terapéutica.11-Osudo.Favor.
Verticais:
1-Mandarinato.2-Ordenadores.3-Ir.Labia.Ru.4Ten.Leo.Rad.5-Abas.L.Sapo.6-Avoa.Relé.7Útil.F.Neuf.8-Cao.LAB.Ata.9-Ad.Dobre.IV.10-Sociolóxico.11-Escaramonar.
Crucigrama

difícil

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

AUTODEFINIDO

doado

Horizontais:
Palermitano/Ares.Anacos/Rn.Camélido/Tirara.O
co/Icor.Luna.T/Cazolo.ATSA/U.Alangrear/Ledas.
Oi.CD/Apo.Cadoira/Raspado/Mor.
Verticais:
Particular/Árnca.Epa/Lé.Rozados/Escarola.P/R.A
r.Lasca/Mamalón.Ad/INE.U.Godo/Talonario/Acicate.IM/NODO.Sacro/Óso.Tardar.
Autodefinido
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César Lorenzo Gil

N

eses paradoxos tan habituais no día a día,
descubrimos que a
gripe porcina, que matou varios
centos de persoas en México,
non levou ao burato nin un só
porco. A doenza vén ser, disque,

GRIPE
un combinado mortífero de varios virus animais e humanos
que só ten paliativo cun antiviral
cuxo principal nome comercial
é tamiflu, producido polos labo-

ratorios Roche, moi influentes
en todo o mundo e que xa lograran grandes vendas desta menciña durante a alarma pola gripe
aviar. Os expertos consideran
que o virus H1N1 non é excesivamente mortífero. É por iso
que para explicar as mortes en

México cobra maior interese
pensar nas graves carencias do
seu servizo de saúde e nos problemas de nutrición e hixiene de
grandes capas da sociedade
centroamericana. Como ocorreu sempre, o realmente perigoso é o virus da miseria.G

‘É um suceso’, así definen en Portugal as actuacións do cantor de desafío con máis sona. Augusto Canário
acómpañase dunha concertina para interpretar as desgarradas. O seu éxito levouno a publicar dez discos e a saír
agora a rúa cun novo dvd, medio tecnolóxico habitual para promover o repertorio dos tocadores.

Augusto Canário,cantordedesafíos
‘Os portugueses vitorean cada verso
rematado con enxeño’

PACO VILABARROS

Alberte Rivero

É minhoteiro, cada pouco
achegase a Galiza e, segundo
asegura, en cada un dos CDs
“introduzo unha canción con
cheiro á vosa terra”. Ten tres
discos de ouro, está arriba nas
listas de vendas, a pesar da pirataría, que tamén afecta a
Portugal” e de estar aquí no
Minho, moi lonxe de Lisboa,
onde se move todo o cotarro”.
Pero onde Augusto Canário
desata toda a súa impronta e
capacidade improvisatoria é
no directo. Nos cantares de desafío, os portugueses aplauden
e vitorean cada verso rematado con inxenio, coma se fora
unha labazada que conectase
coa faciana do boxeador rival,
neste caso tocador.
Adicouse, nos inicios, á música tradicional. Nos primeiros
oitenta, con apenas vinte anos,
recollía música nos lugares
máis afastados, formando
parte do grupo “Cantores do
Minho”. Nas seleccións de discos anuais inclúense os seus
temas. O disco representativo
do 2007 estaba encabezado
polo tema “O gato da vizinha”
de Canário e amigos.
Como empezou?
Aos vinte anos aprendín duns
vellos os retrouxos do desafío.
É a mellor maneira de empezar
neste mundo. Daquelas un
grupo de amigos decidimos

crear un grupo “Cantores do
Minho”, todos os temas que
interpretabamos eran tradicionais, recollidos nos lugares
do norte. Cando fixemos vinte
cinco anos de historia, celebramos unha festa e decidimos
deixalo, foi cando emprendín
este novo camiño, se queres
máis comercial.
Moitos anos que conlevan bastantes discos?
Dez e todos con moi
boas vendas. En todos incluín algún
tema con cheiro a
Galiza. Vou moito
por aí. Os meus duelos con Lois Caruncho son moi diverti-

dos. Agora en Portugal gustan
os DVD en directo, por que os
cantares ao desafío tamén teñen moito de expresión corporal e non só de música. Levó xa
tres, o último está sacado do
forno.
Boa parte do ano adícaa a actuacións para a emigración?

A partir de setembro estarei en
Luxemburgo, Francia, Belxica,
Toronto, Nova Iorque, Bos Aires e algúns lugares de África
que aínda non temos definido.
Os emigrantes recíbennos cos
brazos abertos. Nós tamén lle
debemos ese aprezo e por iso
esas turnés sen fin. Até o natal
non regresamos a Portugal.
A concertina é unha compañía
inseparábel?
É un instrumento tradicional
cada vez máis dignificado. Temos xuntado máis de oitocentos tocados en Monção e na
Peneda. A concertina dá alegría e baile, non necesita outra
compaña musical para facer
unha festa.G
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SEN LÓBO
ESQUERDO
Laura Caveiro

M

entres en Ámsterdam
continúa a exposición sobre as cores da noite en Van
Gogh, o feixe de cadros da Escola
de Den Haag, entre eles os do
mestre de Van Gogh, trasladárono a Coruña, escoltado pola
policía autoestrada adiante. As
dúas exposicións rematarán en
xuño. Cando escoito falar dunha
non podo deixar de pensar na
outra, na dos cadros pintados
pola noite, ao aire libre.
Nunha carta contoulle a
Theo que, o día que chegou
como discípulo á casa de
Mauve, o corazón batíalle con
forza no peito. Tamén falaba na
correspondencia ao seu irmán
dun vello dito que tiña moi presente: teñen ouvidos, pero non
escoitan; teñen ollos, pero non
ven; teñen corazón, pero non
lles di nada, é demasiado groso;
pecharon os seus ouvidos e os
seus ollos porque non queren
ver nin ouvir. Recoñecíase Vincent Van Gogh honesto como
para non temer abrir os ollos
para ver as cousas como realmente eran. O sentido desa antiga frase explicáballe todo, con
tanta claridade, que non podía
evitar lembrarse dela en multitude de circunstancias.
Mauve soubo axudar a Van
Gogh e darlle a ilusión de que algún día podería saír da miseria
grazas á súa pintura. O xa afastado discípulo pintaba en Arles
unha serie de árbores en flor
cando soubo da morte de
Mauve. Meses despois, tras un
romance cunha prostituta, cortou o lóbo esquerdo. Morrería
dous anos máis tarde, con 37,
quizais pensando no dito do
que tantas veces se lembraba. G

’’

VanGoghpintabaen
Arles cando soubo da morte
do seu
mestre”

