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deberá explicarnos Feixóo é
como mete no mesmo saco a
demagoxia e a lei. Este señor
xogou con algo sagrado para o
noso país, a lingua. Bambeou-
se e dixo cousas incríbeis.
Ofrecémoslle un pacto a Fei-
xóo cando queira, pero con
tres criterios.
CCaalleess??
Primeiro, hai dous idiomas co-
oficiais. Segundo, non pode se-
gregarse a ninguén por razóns
de lingua. Terceiro, hai que
cumprir coa Constitución, co
Estatuto e coa Lei de Normali-
zación. Con estas premisas,
que nos chame mañá. Pero
non imos movernos un milí-
metro destas tres premisas. Po-
lo de agora, cremos que se trata
dun acto demagóxico e electo-
ral. O que dixo antes era menti-

ra, está en ‘xaque mate’ por
usar unha das nosas cousas
máis queridas como ferramen-
ta electoral.
OO  1177  aa  MMeessaa  ppoollaa  NNoorrmmaalliizzaa--
cciióónn  LLiinnggüüííssttiiccaa  ccoonnvvooccaa  uunnhhaa
pprrootteessttaa  ccoonnttrraa  eessaa  ddeerrrrooggaa--
cciióónn..  IIrráá  oo  PPSSddeeGG??
Ese é un tema que ten que levar
a nosa xente especializada no
asunto da lingua. Para nós o De-
creto de normalización é into-
cábel. Espero que esteamos alí
presentes dalgunha maneira...
A min o que me doe é que un
presidente de Galicia invite aos
parlamentarios a que no ‘sanc-
ta sanctorum’ da nosa política
falen en castelán... Será legal,
pero é moi duro. Dende os po-
deres políticos temos a obriga
de incentivar a nosa lingua.

A RELACIÓN COS NACIONALISTAS.

NNaa  rreennoovvaacciióónn  ddoo  PPSSddeeGG  ddiiss--
ccuuttiiuussee  aa  rreellaacciióónn  ccoo  BBNNGG..  VVaaii--
ssee  sseennttaarr  ccoo  BBllooqquuee  ppaarraa  rreevvii--
ssaarr  ooss  ppaaccttooss??
Representamos dous modelos
completamente distintos, co-
mo debe ser. O BNG represen-
ta a miles de cidadáns cun sen-
timento nacionalista. Nós a
miles que teñen un proxecto
socialdemócrata galeguista.
De nós esperase un proxecto
propio, de longo recorrido, pa-
ra cambiar estruturalmente
Galicia. Falaremos todas as ve-
ces necesarias, pero non hai
que confundilo con que teña-
mos un proxecto común.
DDaaqquueellaa  aassppiirraann  aa  ggoobbeerrnnaarr  eenn
ssoolliittaarriioo??
O partido que non aspire a iso
nace coxo, como un equipo
que sae a empatar. Temos que
saír a gañar.

Manuel Vilas
Bocixa [FOTOGRAFÍA]

O PSdeG levará ao xuíz as pre-
suntas violacións da lei de pari-
dade no Consello da Xunta e a
falsidade documental do con-
selleiro de Obras Públicas. O
novo líder socialista inicia así
unha oposición dura e coa “le-
xítima aspiración” de vencer a
Feixóo nas urnas dentro de ca-
tro anos, mesmo sen o BNG.
DDeennuunncciiaarroonn  qquuee  oo  CCoonnsseelllloo
ddaa  XXuunnttaa  vvuullnneerraa  aa  lleeii  ddaa  ppaarrii--
ddaaddee..  OO  PPPP  rreebbaatteeuunnoo  aalleeggaann--
ddoo  qquuee  FFeeiixxóóoo  nnoonn  éé  ppaarrttee  ddoo
CCoonnsseelllloo..  VViissttaa  eessttaa  rreessppoossttaa,,
lleevvaarráá  oo  PPSSddeeGG  aa  ddeennuunncciiaa  aaooss
ttrriibbuunnaaiiss??
Non hai debate posíbel, está
escrito na lei; o Consello ten
que cumprir un criterio [40 por
cento mínimo de mulleres]
que non cumpre. Como esta
xente, iniciada a vía política,
parece que non quere facer ca-
so, acabaremos na vía xurídica.
Este Goberno só pode defen-
der as súas posturas dende o
cinismo absoluto porque fixe-
ron da mentira unha ferra-
menta. Levaremos o tema á
Xustiza, defenderemos algo
polo que loitamos até as últi-
mas consecuencias. Esta será
unha das claves do novo PS-
deG, non pararemos de defen-
der o noso ideario.
QQuuee  llllee  ppaarreeccee  aa  ssiittuuaacciióónn  ddoo
ccoonnsseelllleeiirroo  ddee  OObbrraass  PPúúbblliiccaass
ttrraass  oo  eexxppeeddiieennttee  ppoorr  iinnccoomm--
ppaattiibbiilliiddaaddee??
Só era o inicio do nobelo. O ca-
so xa vai máis alá coa falsifica-
ción dunha certificación de
obra, dicindo que estaba feita
cando non o estaba. Ademais,
feita para unha empresa na

que el traballara antes. Máis alá
do expediente de incompatibi-
lidade, este tema ten que aca-
bar tamén na Xustiza.
DDaaqquueellaa  AAgguussttíínn  HHeerrnnáánnddeezz
ddeebbee  ddiimmiittiirr??
Non lle podo dicir se debe di-
mitir, pero si citarlle dous al-
caldes que foron inhabilitados
polo mesmo, certificar en fal-
so a fin de obras sen rematar.
O de Montederramo e o do Vi-
cedo; coa particularidade de
que non lle certificaron a em-
presas nas que traballaran an-
tes. Hernández está nun do-
bre compromiso.
FFeeiixxóóoo  ddeerrrrooggaarráá  oo  DDeeccrreettoo
qquuee  pprroommoovvee  oo  ggaalleeggoo  nnaa  eessccoo--
llaa..  CChhaammoouu  aaoo  PPSSddeeGG  aa  uunn
ppaaccttoo  ppaarraa  uunn  nnoovvoo  tteexxttoo..  VVaann
nneeggoocciiaalloo??
Dialogaremos sempre. O que

Manuel Vázquez, novo secretario xeral do PSdeG-PSOE

‘Teño un proxecto político
a oito ou doce anos’
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A nós faltounos ese crédito, go-
bernamos cunha certa inxe-
nuidade, non fixemos política,
algúns pensaban que con go-
bernar xa estaba feito. E hai
que facer política, socialdemó-
crata e de proximidade.
OO  PPPP  ooffrreeccee  rreenneeggoocciiaarr  oo  EEssttaa--
ttuuttoo..  PPSSddeeGG  ee  BBNNGG  xxaa  aaccoorrddaa--
rraann  uunn  tteexxttoo,,  sseegguuee  sseennddoo  vváállii--
ddoo??
O PP non aprobou o Estatuto,
pactado até a última coma,
obedecendo ás ordes de Ma-
riano Raxoi. Feixóo ten que es-
coller, ou seguir sendo un
mandado de Raxoi ou facer un
Estatuto. Iniciamos unha nova
época, se toma esta camiño,
que conte con nós, se segue
usando a Galicia para crear
confrontación en Madrid, que
non conte.
PPSSddeeGG  ee  BBllooqquuee  ppaaccttaarraann  ddeeffii--
nniirr  aa  GGaalliicciiaa  ccoommoo  nnaacciióónn  ddeenn--
ttrroo  ddaa  CCoonnssttiittuucciióónn..  AA  ffóórrmmuullaa
aaccoorrddaaddaa  aaíínnddaa  éé  vváálliiddaa??
Niso estaba de acordo até o PP
o día anterior. Cando se mar-
cha, non o fai polo concepto de
nación, nacionalidade, nación

de Breogán... Marcha porque o
manda Madrid. Non podemos
caer nun concepto gramatical
do Estatuto. Somos o que so-
mos, un país, unha nacionali-
dade histórica, un concepto de
nación... imos falalo. O prag-
matismo tenos que levar a que
ese debate conceptual non
prexudique a Galicia.
PPeerroo  aaoo  PPSSddeeGG  sseegguuee  vvaalléénnddoo--
llllee  oo  tteexxttoo  ddee  TToouurriiññoo  ee  QQuuiinn--
ttaannaa??
Cando comezas a negociar
non podes dicir que non per-
mitirías calquera variación, pe-
ro que esa variación non sexa
substantiva. Partindo desa ba-
se, que é asumíbel practica-
mente, negociaríamos mañá.
SSeerráá  oo  pprróóxxiimmoo  ccaannddiiddaattoo  áá
XXuunnttaa??
Teño unha estratexia de máis
de catro anos –de oito ou doce–
e a lexítima ilusión de ser can-
didato. Pero non decido eu, de-
ciden os militantes. Non é nin-
gún drama, se fago méritos pa-
ra ser candidato vouno a ser e
se non me apoian será porque
non fixen méritos.�

AAvvaallííee  ooss  pprriimmeeiirrooss  aannuunn--
cciiooss  ddaa  XXuunnttaa......
O [conselleiro] de Medio Rural
dicindo que mellor que vaian
fechando granxas, o de Indus-
tria anunciando un plan para
comprar coches pero non sabe
de onde virán os cartos e a de
Traballo dicíndolle aos empre-
sarios que facilitará os despedi-
mentos. Cada vez que fala un
conselleiro sobre o paro e o
medo. Cómpre unha oposi-
ción seria, porque a inmadurez
do Goberno é total.

O NOVO PSdeG.

CCoommoo  sseerráá  oo  PPSSddeeGG  ddee  PPaacchhii
VVáázzqquueezz??
Veño dunha política de base e
teño que facer un partido que
sexa como este país. Temos
que baixar, pegarnos a terra,
comezar un cambio estrutural
para que os cidadáns crean en
nós. As eleccións non as gaña-
ron os dirixentes do PP, gañou-
nas a súa base social. Os diri-
xentes estaban ‘KO’ pero a súa
base social seguiunos votando.

OE

PE
PE

 C
AR

R
EI

R
O OS DO NON

E ste non é o PP que coñe-
ciamos, comézase a dicir

nos fiadeiros políticos. E non
porque maioritariamente
non se vexa ben o distancia-
mento de Feixóo respecto dos
mandatos de Fraga. O proble-
ma está na bisoñez que se
percibe agora. A Fraga e aos
seus medráralle o pelo das
pernas dentro dun coche ofi-
cial. Figuraran no tardofran-
quismo (como Romai), crea-
ran UCD (como Vitorino Nú-
ñez), foran expertos económi-
cos en organismos oficiais
(como Mella), coñecían o
mundo da prensa polo miúdo
(como Pérez Varela). Os de
agora, por unha cuestión bio-
lóxica, contan cun pasado de-
mocrático comparábel ao dos
dirixentes dos demais parti-
dos, pero están deixando pa-
tente a súa inexperiencia por
todas as partes. De pronto,
grazas a Feixóo, coñecemos o
que non acabáramos de ver
claro en catro anos: os proxec-
tos do bipartito (véxase o in-
forme sobre o audiovisual
neste mesmo número), as
medidas para articular econó-
mica e socialmente o país... 

Sorprendentemente, o
PPdeG presenta agora todo
en negativo e ofrece pouco a
cambio. Cada declaración
pública dun membro da
Xunta serve para inquietar un
sector: tremen os directores
dos centros de ensino coas
misivas que anuncia Feixóo
(e que unhas horas despois
decide non enviar), treme o
sector lácteo cando o conse-
lleiro Juárez pide o peche de
explotacións agrarias, xusto
antes de reunirse cos repre-
sentantes do sector (!); treme
o mundo da cultura cando o
seu novo responsábel (ex car-
go de Aznar, logo ofrecido ao
PSOE e hoxe disque indepen-
dente) se distancia da crea-
ción galega “porque limita”,
esquecendo que se el ten o
cargo e o soldo é, precisa-
mente, porque esa cultura
existe, aínda que limite.

Este PP si conseguiu ale-
grar, en cambio, a Ignacio
Sánchez Galán, presidente
de Iberdrola. O diario Públi-
co vén de informar que co-
bra 1.900 euros á hora, máis
que o futbolista Kaká.�

anosaterra

’’editorial

’’Feixóo está en xaque mate
por usar a lingua
para gañar votos”

’’Cómpre unha oposición
seria, porque a inmadurez
do Goberno é total”

’’Gobernamos
con inxenuidade,
non fixemos política,
algúns pensaban que
con gobernar xa estaba”

’’O PP non aprobou
o Estatuto, pactado até
a última coma, obedecendo
ás ordes de Raxoi”
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ción de “políticas sociais como
instrumento de mellora da cali-
dade de vida das persoas” é ou-
tro dos eixos do discurso.�

ASEMBLEA NACIONAL DO BNG

NON HAI PACTO
ENTRE A ALTERNATIVA
E OS IRMANDIÑOS

As diverxencias sobre os posíbeis
pactos e o momento da negocia-
ción protagonizaron a semana
previa á celebración da Asem-
blea Nacional do BNG, na que se
renovará a cúpula da organiza-
ción. A lista que lidera Carlos Ay-
merich, “Máis BNG” ratificou
que as negociacións deben de-
senvolverse unha vez finalizada
a asemblea para que as tres can-
didaturas se manteñan por se-
parado até a elección do Conse-
llo Nacional. A “Alternativa pola
Unidade”, encabezada por Gui-
llerme Vázquez insistiu en falar
“antes, durante e despois” da
asemblea sen “excluír” ningun-
ha das candidaturas. A corrente
pretende que as tres listas gocen
de representación na Executiva.
A plataforma das Listas Abertas
de Xosé Manuel Beiras aposta
por “estabelecer piares” sobre
“denominadores comúns”, pe-
ro logrando “que se perciban as
diferenzas” entre as distintas co-
rrentes. Ante os rumores que
apuntaban a un pacto entre as
Listas Abertas e a Alternativa,
Beiras asegurou que “non hou-
bo nin negociacións”. O líder do
sector crítico cualificou estas no-
vas de “técnicas de propaganda”
e comparounas polas sufridas
polos conselleiros nacionalistas
durante a campaña electoral.�

que ficaban baleiros destaca o
de Política Lingüística. Feixóo
retivo para a Presidencia políti-
cas transversais como innova-
ción, deportes ou igualdade. A
pesar do seu carácter transver-
sal, o presidente da Xunta re-
xeitou para o seu departamen-
to a Política Lingüística, que a

OPOSICIÓNS EN PRIMARIA

EDUCACIÓN ESQUECE OS
PROFESORES DE SECUNDARIA

A Consellaría de Educación
convocará 188 prazas menos
que a Xunta do bipartito o pasa-
do ano. Para o total de ensino
primario, o departamento que
dirixe Xesús Vázquez ofrecerá
740 prazas e non convocará
ningunha para Secundaria.
Tampouco se celebrarán oposi-
cións de Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Escolas
de Idioma, Música e Artes Escé-
nicas e Artes Prácticas e Dese-
ño. O galego volverá ser o idio-
ma no que se han de redactar as
probas das oposicións neste
2009 a pesar de que Alberte Nú-
ñez Feixóo anunciara que as
próximas oposicións que con-
vocase a Xunta poderían res-
ponderse en calquera das dúas
linguas cooficiais. Para materia-
lizarse a promesa, terá que mo-
dificar a medida estabelecida
na reforma da Lei de Función
Pública de Galiza do 2007.�

DEFENDE AS DEPUTACIÓNS

A ‘EDUCACIÓN TRILINGÜE’,
NO CONGRESO DO PPdeG

O PPdeG centra parte do dis-
curso do seu XIV Congreso na
“educación trilingüe”, na que
“convivan de xeito normal e
constante” o galego, o castelán
e o inglés. “Todo, sen esquecer a
igualdade e a liberdade lingüís-
tica”. O texto tamén aborda a
“importancia da existencia das
deputacións” como “órgano
que axude a remontar os pe-
quenos concellos”. A promo-

NOVO GOBERNO

QUE É DO SECRETARIO XERAL
DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA?

Malia a súa présa por gober-
nar, o 15 por cento do equipo
de Alberte Núñez Feixóo na
Xunta seguía sen cubrirse a pa-
sada semana. Entre os postos

trasladou á Consellaría de Edu-
cación. A quen si nomeou o
novo presidente foi os cinco
superdelegados. No canto dun
delegado por cada unha das
consellarías pasa a haber un te-
órico único delegado. Tamén
haberá “encargados” da xes-
tión de cada unha das áreas.
Ademais, cada delegación con-
tará cunha secretaría territorial
e cunha comisión territorial de
coordinación.�

PACTO ANTITRANSFUGUISMO

OS CONCELLEIROS DE MOS
DARANSE DE BAIXA NO PP

“Para non
xerar pro-
blemas” a
alcaldesa
de Mos,
Nidia Aré-
valo, dara-
se de baixa
no PP an-
tes de que
se reúna a comisión antitrans-
fuguismo. A popularaccedeu á
Alcaldía en decembro tras
prosperar a moción de censura
presentada polo seu grupo, co
respaldo do ex edil socialista
Xerardo Alonso. 
Alfonso Rueda, secretario xeral
do PPdeG, cualificou de “acer-
tada” a decisión. A rexedora e o
seu equipo de goberno, incluí-
do Xerardo Alonso, permane-
cerán á fronte do Concello, aín-
da que conformarán un grupo
independente. Con todo, Aré-
valo precisou que tanto ela co-
mo os seus compañeiros com-
parten e seguirán compartindo
“o ideario e proxecto do PP”.�

GALIZA.4. ANOSATERRA
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ASEMANA María Obelleiro

PARA COBRAR A SUBVENCIÓN

HERNÁNDEZ DEU POR
FINALIZADA UNHA OBRA
QUE APENAS COMEZARA

O BNG reclamou responsabi-
lidades políticas pola suposta
falsidade documental do con-
selleiro de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas,
Agustín Hernández. A instan-
cias dos nacionalistas, un no-
tario deu fe da situación na
que actualmente se atopa a
obra E.P. 4102 –Variante de
Acceso a Lira (Salvaterra de
Miño), na que só se fixeron
desmontes de terras. Segundo
datos facilitados pola Tesoure-
ría, a Deputación de Ponteve-
dra, da que Hernández foi di-
rector de Infraestruturas, in-

gresoulle os 458.000 euros a
Sercoysa o 17 de marzo do
2009, malia estar as obras sen
rematar. O PSdeG, que a se-
mana pasada se opuña á pro-
posta do BNG de crear unha
Comisión de Investigación na
Cámara galega para investigar
o actual conselleiro, pide agora
responsabilidades. O conse-
lleiro de Medio Ambiente, Te-
rritorio e Infraestruturas ne-
gou calquera “irregularidade”
na certificación da fin da obra
que non estaba rematada e
asegurou que se fixo así “para
non perder unha subven-
ción”. Hernández dixo desco-
ñecer se Sercoysa, empresa da
que foi director de obra e apo-
derado, saíu beneficiada da
certificación.� Estado actual dos desmontes nas obras da Variante de Acceso a Lira (Salvaterra do Miño)

Rolda de prensa do Encontro Irmandiño na que Beiras desmentiu un pacto coa

‘Alternativa’.                                                                                                             DALIA / A.G.N.

Alberte Núñez Feixóo, na toma de posesión dos cinco 'superdelegados'

territoriais da Xunta.                                                                               PEPE FERRÍN / A.G.N.

Nidia Arévalo
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Pero é que o federalismo é a fór-
mula máis sensata para resolver
o problema que nós temos. Aín-
da que o federalismo nace as
máis das veces da desunión
buscando a unidade de sobera-
nía. As máis das veces os fenó-
menos federalistas aparecen
para centralizar e ese foi o desi-
deratum nos Estados Unidos.
Aquí ao termo federal ténselle
máis medo entre algúns políti-
cos que no ámbito académico.
No dereito internacional com-
parado España estúdase como
un específico modelo federal.
AA  ffeeddeerraacciióónn  oouu  ooss  aaccoorrddooss  eenn--
ttrree  aauuttoonnoommííaass  sseegguueenn  pprroohhiibbii--
ddooss..  NNoo  ccaassoo  ddee  PPaaííss  VVaassccoo  ee
NNaavvaarrrraa  ffoorroonn  bboottaaddooss  aattrrááss
mmeessmmoo  uunnss  mmíínniimmooss  ggrroommooss
ddee  rreellaacciióónn..
A Constitución prohíbeas e hai
que entendelo no contexto de
1978, cando se elabora. Moitas
previsións constitucionais son
incomprensíbeis sen entender
aquel tempo. Hoxe o asunto non
forma parte da axenda política.
EEnn  cceerrttooss  áámmbbiittooss  ppaarreeccee  vvoollvveerr
aa  iiddeeaa,,  ttaann  ddaaqquueell  tteemmppoo  iinniicciiááttii--
ccoo,,  ddee  qquuee  aa  aauuttoonnoommííaa  éé  ccaarraa  ee
qquuee  éé  uunn  lluuxxoo  qquuee  nnoonn  ssee  ppooddee
ppeerrmmiittiirr  eenn  tteemmppooss  ddee  ccrriissee..  VVooll--
vveerráá  aa  ppuullssiióónn  rreecceennttrraalliizzaaddoorraa??
Pode suceder, máis pola reali-
dade de facto que por decisións
xurídicas. A crise tende a fortale-

cer as políticas centrais, porque
teñen máis poder de decisións e
competencias. En Estados Uni-
dos agora todos miran ás deci-
sións de Washington. No noso
caso o sistema de financiamen-
to autonómico pasa a primeiro
plano e estamos xusto agora re-
visándoo nas circunstancias
máis difíciles. Estou con Felipe
González cando di que era me-
llor deixalo para máis adiante.
NNúúññeezz  FFeeiixxóóoo  ddiixxoo  nnoo  ddiissccuurrssoo
ddee  iinnvveessttiidduurraa  qquuee  eessttaabbaammooss
mmooii  ddeesscceennttrraalliizzaaddooss  ppeerroo  ttiiññaa--
mmooss  ppoouuccaa  ccaappaacciiddaaddee  ppaarraa  iinn--
tteerrvviirr  eenn  eeccoonnoommííaa..  PPoorr  aaíí  ddeebbee--
rrííaa  ccaammiiññaarr  aa  ppoosstteerrggaaddaa  rreeffoorr--
mmaa  eessttaattuuttaarriiaa??
A primeira explicación ao que
dixo é que tentou poñer a venda
antes da ferida, anunciando o li-
mitado da súa capacidade, pero
tamén hai unha realidade: a li-
mitación dos poderes autonó-
micos e ás veces dos estados pa-
ra actuar no contexto dunha
economía globalizada. Se Ci-
troën toma decisións sobre a
súa factoría en Vigo pouco se
pode facer. E se a Bolsa cae en
Nova Iorque ou soben os tipos
de interese pouco pode decidir
un presidente de autonomía.
Penso que Feixóo estaba falan-
do de que a marxe de manobra
de Galicia fronte á crise é moi
pequena.�

elaboración de estatutos e dis-
tribución de competencias.
Non se produciu acordo e pode
deducirse que o acordado é un
sistema asimétrico. Hai itinera-
rios diversos pero a realidade
demostrou que non era posíbel
facer autonomías desiguais e o
modelo é practicamente simé-
trico. A  única asimetría que per-
manece é o sistema de financia-
mento navarro e vasco.
AAggoorraa  qquuee  ssee  rreeffiirree  aa  iissoo,,  sseenn
EETTAA  oo  pprroocceessoo  aauuttoonnóómmiiccoo  ttee--
rrííaa  ddiissccoorrrriiddoo  ddoouuttrroo  xxeeiittoo??
Teño a firme convicción de que
o proceso autonómico tería un
dramatismo menor do que tivo.
ETA condiciona desde o pri-
meiro momento a peculiarida-
de vasca e a presión terrorista
contínua condiciona a cuestión
territorial. Sen ETA o desenvol-
vemento autonómico tería sido

Xan Carballa
O catedrático de Dereito Consti-
tucional da USC, Roberto Blan-
co Valdés (A Estrada, 1957), ven
de recoller en “A construcción
da autonomía galega. 1981-
2007” (EGAP-Xunta de Galicia)
os informes anuais sobre a auto-
nomía galega que elabora desde
hai anos para o Institut de Dret
Público de Barcelona. 
AA  ffaassee  aaccttuuaall  éé  ddee  rreennoovvaacciióónn  ddee
eessttaattuuttooss  aauuttoonnóómmiiccooss,,  ppeerroo  ssee
rreebboobbiinnaammooss  aaoo  ccoommeezzoo  sseemmee--
llllaa  qquuee  aa  AAuuttoonnoommííaa  ggaalleeggaa  eess--
ttaabbaa  ppeennssaaddaa  ccoommoo  uunn  ppuunnttoo
ddee  iinnfflleexxiióónn  nnaa  mmaanneeiirraa  ddee
ccoonnssttrruuíírr  oo  EEssttaaddoo  aauuttoonnóómmiiccoo,,
uunn  sseegguunnddoo  nniivveell  ppoorr  bbaaiixxoo  ddee
EEuusskkaaddii  ee  CCaattaalluuññaa..
A idea dos constituíntes é resol-
ver o problema nacional que
hoxe chamamos territorial. Vas-
cos e cataláns son os únicos na-
cionalismos que conseguen re-
presentación nas primeiras Cor-
tes e os seus problemas son os
que se intenta resolver na Cons-
titución. Pero a maneira de tra-
talos singularmente, sen apare-
cer como privilexiados, non foi
nin pola lingua, pola historia ou
pola cultura propia, senón reco-
rrer á fórmula de dar autonomía
aos que tiñan plebiscitado ante-
riormente un Estatuto de Auto-
nomía, e eses eran País Vasco,
Cataluña e Galicia. Este criterio
obrigaba a meter a Galicia no
paquete pero aínda que entra
pola Transitoria 2º elabórase un
Estatuto degradado que provo-
ca a coñecida resposta contra a
Aldraxe. De contado Andalucía
esixe un trato semellante e o que
estaba pensado para dúas co-
munidades e media, como cari-
caturizo eu ás veces, acaba sen-
do un proceso autonómico con
17 comunidades.
DDaaqquueellaa  mmaadduurroouu  uunn  mmooddeelloo
qquuee  nnoonn  eerraa  oo  pprreevviissttoo  ppoollooss
ccoonnssttiittuuíínntteess..  SSeegguunnddoo  iissoo
aacceeppttáábbaassee  uunnhhaa  aassiimmeettrrííaa  qquuee
aaggoorraa  ssee  nneeggaa..
Promovíanse os principios de
unidade, solidariedade e auto-
nomía, pero non  se acorda can-
tas comunidades vai haber, ca-
les van ter autonomía e se todas
van ser iguais ou diferentes. No
primeiro anteproxecto de
Constitución o sistema é homo-
xéneo, cunha única vía de acce-
so e un único modelo de repar-
to de competencias. Despois
acórdase rachalo e déixase a vía
autonómica nunha nebulosa:
con varios sistemas de acceso,

menos conflitivo. Desde o prin-
cipio o sistema camiñaba a un-
ha solución federal, que é  na
que estamos hoxe en día, e ETA
dramatízao e dificúltao.
PPeerroo  oo  ssiisstteemmaa  ssóó  ssee  rreeccooññeeccee
aauuttoonnóómmiiccoo  ee  ffooxxee  ccoommoo  ddoo  lluu--
mmee  ddaa  ddeennoommiinnaacciióónn  ffeeddeerraall..
CCaall  éé  aa  ddiiffeerreennzzaa??
Estou entre os que manteñen a
tese de que o sistema xa é fede-
ral porque hai goberno descen-
tralizado e compartido. Hai de-
zasete  comunidades, con capa-
cidade de acción, lexislativa e
institucional propia. A autono-
mía está garantida e hai un or-
ganismo neutral que resolve as
disputas, que é o Tribunal
Constitucional. Os federalis-
mos son moi diferentes entre sí,
sexan o alemán, o suízo, o cana-
dense ou o estadounidense. Pe-
ro o español tamén o é, e o que
faltaría non é máis descentrali-
zación, que podía ser maior, pe-
ro si se precisarían máis ele-
mentos de coordinación e cul-
tura federal. Nós non concibirí-
amos, por exemplo, que como
nos Estados Unidos, cada auto-
nomía tivese un sistema penal
diferente. Que Madrid ou as dú-
as Castelas teñan autonomía
axudou a aceptar mellor o fenó-
meno autonómico.
DDaaqquueellaa  hhaaii  uunn  ttaabbúú  áá  hhoorraa  ddee
uussaarr  aass  ppaallaabbrraass??

A crise  tende a fortalecer  as
políticas centrais, porque
teñen máis poder de
decisión e competencias”

’’

Roberto Blanco Valdés, politicólogo
‘España é unha federación sen cultura federal’
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Carlos Aymerich

N a Administración de Geor-
ge Bush altos cargos como

Richard Cheney, Donald Rums-
feld ou Condoleezza Rice adoita-
ban utilizar as responsabilidades
políticas pra beneficiar os con-
glomerados privados dos que
proviñan e aos que volvían des-
pois de deixaren os cargos. Esta
porta xiratoria, entre o goberno e
as grandes empresas, é unha ca-
racterística dos gobernos neoli-
berais. Primeiro bombardea-
mos o Irak e despois encargá-
moslles ás empresas amigas a re-
construción a costa dos recursos
públicos e do expolio dos recur-
sos petroleiros dese país. José Mª
Aznar con Rupert Murdoch, Fe-
lipe González con Carlos Slim e
Gerhard Schroeder con Gastón
son outros tantos exemplos des-
te ir e vir e deste secuestro dos in-
tereses públicos por intereses
privados e corporativos.

Tal é o que acontece, noutra
escala, no Goberno de Alberte
Núñez Feixóo. O seu conselleiro
de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas, Agustín Her-
nández, utilizou o seu cargo de
director xeral de Obras Públicas
pra beneficiar as grandes cons-
trutoras que lle ofreceron des-
pois un retiro de ouro cando
Manuel Fraga perdeu o Gober-
no. O actual presidente da Xun-
ta recoñeceu que esta non fora a
etapa máis elegante da biografía
de Hernández, que imcumpriu
flagrantemente a Lei de incom-
patibilidades de altos cargos que
o propio PP aprobara en 1996. 

Vimos de saber que Hernán-
dez, outra vez, tamén utilizou a
dirección de Infraestruturas da
Deputación de Pontevedra pra
emitir certificacións de obra fal-
sas, outra vez, en proveito das
suas construtoras amigas. Que
máis ten que facer Hernández
pra que o presidente o destitúa
fulminantemente e para que o
PP apoie a constitución dunha
comisión de investigación no
Parlamento? �

A PORTA
XIRATORIA
’’

’’Esta porta xiratoria entre
goberno e grandes
empresas é unha
característica
dos gobernos
neoliberais”

INVESTIDURA
POPULAR Á ESCOCESA

Praza do Obradoiro. Xente e
máis xente. Nótase movemen-
to. Algo extraordinario vai acon-
tecer en minutos. O fervor po-
pular maniféstase porque o no-
vo presidente está a piques de
comezar o seu discurso. Soan
gaitas e percusións. Unha chea
de gaiteiros que semellan máis
irreais que galegos. Uns turistas
escoceses pasan pola praza: es-
tán abraiados. Non dan conta
do que están a ver. Dubidan se
xa voltaron á súa terra ou qué.
Non é para menos. Afirmacións
como “estes gaiteiros veñen en
representación de todos os gai-
teiros de Galicia” ou “serei un
galego máis” chaman a nosa
atención. Un político, sen dúbi-
da, sempre será políticamente
correcto. Menos palabras e
máis feitos, señor Feixóo. Con-
sidera que interpretar o Himno
do Antigo Reino de Galicia e o
Himno Galego con gaitas forá-
neas, percusión escocesa e bas-

tón de mando militar é símbolo
da súa terra? A quen pretende
enganar? Considera que esa
banda representa todos os gai-
teiros de Galicia? En que se fun-
damenta para dicir iso? Pregun-
toulles acaso? Máis ben todo o
contrario. Pregúntelles, a ver
que lle din. Considera que é un
galego máis cando pretende
amosar que a música desa
agrupación financiada con car-
tos públicos galegos e que soa
así é representativa da súa terra?
O que non pode ser é que voste-
de presuma de ser galego e
queira convencernos, como
Manuel Fraga, do que ninguén
pode negar: as nosas gaitas e a
nosa música son todo menos
iso. De que serve renegar do no-
so? De nada. Basta xa de asumir
como propio algo que non é de
aquí. Temos que ir fóra cando
temos aquí de abondo. Será por
gaitas e gaiteiros. En vez dun ga-
lego máis semella do país da-
queles turistas dos que, por cer-
to, non poderá sacar voto nin-
gún. Pero coma sempre, nin-

guén di nada. Ninguén fai nada.
En Galicia existe unha Asocia-
ción de Gaiteiros Galegos (AGG)
cunha directiva que nin di nin
fai nada ao respecto. Non se
molla. Así nos vai. E nós xa esta-
mos fartos: dicimos o que pen-
samos. Vostede non. Lembre o
punto 13 dese contrato que, se-
gundo di, vostede asinou con

nós e do que tanto fala: recupe-
remos o consenso en torno aos
nosos símbolos. Si, xa vemos.
Empeza ben vostede. A ver co-
mo remata.�
Ramón Rodríguez, Luís García

e Ricardo Casás
en representación do Colectivo

en Defensa da Gaita

(A Coruña)

CARTAS

XO
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Segundo relatan as fontes anti-
gas, Nerón –embora culpase os
cristiáns do incendio para os
perseguir sen piedade– man-
dou queimar Roma para a re-
construír ao seu gusto, e dise
que mentres ardía a cidade el
estaba cantando versos da
obra Iliou Persis, poema que
comeza coa discusión dos
troianos preguntándose que
facer co cabalo de madeira que
os gregos deixaran abandona-
do onde tiñan o campamento. 

Algo de neroniana ten a ac-
tuación política do Presidente
da Xunta, porque en apenas uns
días incendiou coas súas decla-
racións o inestable desequili-
brio lingüístico da Galiza, avi-
vando o lume onde só había fu-
me, na perspectiva de recons-
truír unha Galiza monolingüe
(en castelán), instaurando final-
mente a paz lingüística nesta
fronteira do Imperio, da mesma
maneira que Nerón fixou a paz
na fronteira co Imperio Parto.

Non satisfeito con iso, acusa
o profesorado que cumpre a le-
xislación vixente de non res-
pectar os dereitos do alumna-
do e fai un chamamento públi-
co para incumprir o Decreto
124/2007. Nunca tal se viu! Un
Presidente de Goberno cha-

mando os cidadáns a incum-
prir as normas legais vixentes,
facendo apoloxía da anarquía. 

Parece irreal. Mais é obvio
que o  Presidente abriu este no-
vo cabalo de Troia para seguir
unha folla de ruta perfectamen-
te trazada desde certas ondas
radiofónicas, desde certa xerar-
quía relixiosa que obxecta e
propón a rebelión social contra
todo o que non sexa criacionis-
mo, desde certa fundación que
o mesmo proclama a inexisten-
cia do cambio climático que o
analfabetismo dos galegos e ga-
legas e desde certas organiza-
cións sociais que se amparan
na falsidade da imposición lin-
güística para participar no xo-
go, quer de difundir mentiras
quer proclamar verdades con
tal de lograr o obxectivo. E o ob-
xectivo único é borrar da face
da Terra todo o rastro que nos
afaste do pensamento único,
do mercado único, do amo úni-
co, do idioma único.

No acto de proclamación
como candidato á Presidencia
da Xunta, en novembro de
2008, tal como se difundiu nos
medios de comunicación, Nú-
ñez Feijoo dirixiuse in memo-
riam a Xosé Cuíña en nome de
Galicia, nai e señora. Tamén

teño escoitado que o Presi-
dente está casado con Galiza.

Galiza nai e esposa, tal é a
percepción que ten da realida-
de que lle tocou gobernar.

Disque Nerón asasinou, ou

mandou asasinar, a súa propia
nai, Agripina e a Claudia, a súa
esposa, ao regreso do exilio a
que fora condenada. Estranxei-
ra na súa patria, a nosa lingua
comeza a vivir novamente, des-
pois do regreso dese exilio de
usos a que foi sometida, mais as
medidas previstas polo PP, de
non as frearmos, igualarán, ine-
vitablemente, o seu destino co
de Claudia. Agora a responsabi-
lidade será, só, do Presidente,
por máis que intente botar a
culpa da destrución aos que en-
tendemos que os galegos e as
galegas temos dereito a que a
nosa lingua propia sexa oficial a
todos os efectos e que o galego
debe desfrutar no seu territorio
do mesmo status legal que o
castelán ten no seu.�

PRÁCTICAS NERONIANAS E OUTRAS COUSAS

TRIBUNA �Xoán Costa.
Profesor de lingua e presidente da Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG).

Presentación do Correlingua 2009. A.G.N.

’’En apenas uns días incendiou
coas súas declaracións
o inestable desequilibrio
lingüístico da Galiza”

’’Agora a responsabilidade
será, só, do Presidente”
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sentido, GB tamén ten a Lei de
Normalización no seu punto
de mira e xunto coas Faes de
Aznar trata de condicionar a
política lingüística da Xunta.
Ruíz Rivas, pola súa banda,
afirmou que “non debemos
contribuír a afondar un confli-
to social que debe ter as canles
que sempre se deron na nosa
Comunidade”.

Un por un, todos os datos lle
quitan a razón aos que asegu-
ran que se persegue o castelán.
O Consello da Cultura, nunha
prospección realizada sobre o
cumprimento do decreto
124/07, e a Mesa pola Normali-
zación Lingüística aseguran
que o uso do galego non alcan-
zou o 50% das materias duran-
te o período do Goberno bipar-
tito. O estudo sociolingüístico
da Real Academia Galega, di-
fundido recentemente, indica
un descenso acusado do uso
do galego entre a mocidade e a
quebra da transmisión familiar
do idioma.

Deica o momento, o PP deu
crédito ás informacións de Ga-
licia Bilingüe, mais non ofre-
ceu datos reais do cumpri-
mento do decreto 124/07.
Tampouco fixo pública unha
análise do retroceso no empre-
go do galego e desde os foros
do propio partido, como a
Fundación de Aznar, permitiu
a publicación de documentos
que veñen a negar que o galego
sexa un idioma.�

ser materia penal”. Para Ruíz
Rivas, ademais, o denunciado
“non se corresponde co que
acontece nas aulas; se hai al-
gún caso puntual é unha cues-
tión de persoas”.

Mentres o presidente Alber-
te Núñez Feixóo “por pruden-
cia e seguridade xurídica” daba
un paso atrás na súa anuncia-
da medida de remitir unha or-
de aos centros de ensino para
permitir que os colexios in-
cumprisen o decreto 124/07 do
galego no ensino, tamén afir-
maba que “na actualidade
existen moitas persoas que de-
mandan poder dirixirse aos
profesores en castelán aínda
que a clase se imparta en gale-
go”. A aseveración de Feixóo ti-
ña que ver coa convicción, xa
que non amosou solicitudes
oficiais neste sentido.

NOVO DECRETO. De momento,
Feixóo anunciou que redacta-
rá un novo decreto do ensino
que rexiría o curso que vén –o
actual está a concluír, lem-
brou– pero mantén que non
modificará a Lei de Normaliza-
ción Lingüística que aprobou
unanimemente o Parlamento
en 1983. O anuncio é insufi-
ciente para Galicia Bilingüe,
que agora critica a política do
idioma desenvolvida polos go-
bernos de Manuel Fraga du-
rante dezaseis anos, incluído o
último executivo, do que Fei-
xóo foi vicepresidente. Neste

do PP, Manuel Ruíz Rivas, de-
clarou que “o primeiro a quen
lle chamou a atención a rolda
de prensa foi a min; un caso de
acoso é un caso de acoso, inde-
pendentemente de por que se
dá. Hai unhas canles no orde-
namento xurídico para prote-
xer os dereitos: a denuncia no
centro, a inspección educativa
e, a partir de aí, mesmo pode

GALIZA.7.

H. Vixande

Oficialmente, denunciáronse
dous casos nas galescolas e un
no ensino regrado de conflitos
relacionados co uso do galego,
mais Galicia Bilingüe (GB) pre-
sentou a dúas nais de alumnos
que se consideran “vítimas”
dunha persecución por razóns
de lingua. O acto de GB empre-
gou a mesma posta en escena
utilizada polas vítimas do te-
rrorismo. Ademais, considera
tibia a proposta do PP de regu-
lar o uso do idioma no ensino.

Os datos desmenten a GB e
non hai máis que tres casos re-
xistrados oficialmente de per-
soas que reclamaron contra o
uso do galego na educación.
Aínda así, GB presentou a dúas
nais que din ser “vítimas” da
“imposición do galego” no en-
sino regrado. Ademais, asegu-
raron que os seus fillos son ob-
xecto de vexacións nos seus co-
lexios por usaren o castelán.
Unha delas, nai dun neno esco-
larizado nun centro concerta-
do, afirma que o seu rapaz leva
“moito tempo recibindo insul-
tos” dunha profesora por levar
o libro da materia en castelán. 

As nais que presentou GB
compareceron en rolda de
prensa de costas, sen mostrar o
seu rostro ás cámaras de televi-
sión e cunha posta en escena
que suxire a empregada polas
vítimas do terrorismo da ETA.
Para pór en cuestión a “perse-
cución” da que son vítimas os
rapaces aludidos, un portavoz
do PP asegurou que son exem-
plos “perseguíbeis e denunciá-
beis”. Para este voceiro, non hai
constancia de ningunha de-
manda por prácticas que a Ad-
ministración sancionaría xa de
oficio.

O portavoz parlamentario

A organización
presenta a dúas nais
perseguidas
por razón do idioma
e dítalle a política
de normalización
lingüística ao PP,
que comeza
a desmarcarse

Galicia Bilingüe asimila os castelán
falantes coas vítimas do terrorismo

BERLUSCONI,
SEN COMPLEXOS
’’

Damián Villalaín

Debe de ser marabilloso
carecer por completo de

sentido do ridículo. Circular
pola vida ceibe de temor á mi-
rada allea. Vivir con plenitude
e conciencia nun conto conta-
do por un idiota, cheo de ruído
e parvadas, indiferente ás críti-
cas e ás interpretacións. Así o
fai Silvio Berlusconi, a quen
non lle fixo falta a asesoría de
José María Aznar para mos-
trarse tal como quere facelo:
sen complexos.

Berlusconi sería patético só
se pretendese non selo. Pero el
comprácese e realízase com-
portándose como un cretino
desvergonzado. É un estafa-
dor, pero en vez de ocultar esta
condición, aparentemente ini-
cua, converte os seus latroci-
nios mediáticos e empresa-
riais nun ingrediente certeiro
do seu inmenso atractivo elec-
toral. Como home vai de play-
boy. E como playboy a imaxe
que transmite é a dun putero
rico, vello, tripudo, baboso e
menorero, máis feo que carra-
cuca e co pelo enxertado prin-
goso de Just for men. Pero foi
capaz de facer deste aspecto
tan grotesco e mesmo tan no-
xento da súa personalidade
unha simpática graza que os
italianos observan cunha mes-
tura de tenrura e admiración.

O seu castingde post-lolitas
para as eleccións europeas é
unha das iniciativas políticas
máis obscenas e bizarras da
historia contemporánea de
Europa. Pero é que os desig-
nios de Berlusconi pasan por
facer da política o reino da
obscenidade manifesta e ca-
chondona, o espazo da palla-
sada escabrosa que só os pro-
gres, eses tontos desfasados,
poden tomar en serio. Isto é,
en realidade, o único que Il Ca-
valiere oculta: que el si toma
en serio a política. Ou, mellor
dito, o poder. Sen complexos.
Sen un só complexo.�

Os italianos obsérvano
cunha mestura de tenrura
e admiración”

’’

’’O Consello da Cultura
e a Mesa aseguran que o
uso do galego non alcanzou
o 50% das materias durante
o Goberno bipartito”

’’Galicia Bilingüe critica agora
a política do idioma
desenvolvida polos
gobernos de Manuel Fraga”

’’A denuncia non se
corresponde
co que acontece nas aulas” 

[Manuel Ruíz Rivas]
Portavoz parlamentario do PP.

Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe. CARLOS FERNÁNDEZ

6-7 galiza.qxd  6/5/09  00:02  Página 3



GALIZA.8. ANOSATERRA
7-13 DE MAIO DE 2009

prir o decreto, iso xa é unha
medida concreta.
TTrraass  aass  eelleecccciióónnss  ddoo  11  ddee  mmaarrzzoo
ccooññeeccéérroonnssee  uunnss  ddaattooss  ddoo  MMaa--
ppaa  SSoocciioolliinnggüüííssttiiccoo  qquuee  nnoonn
ddaann  ppaarraa  oo  ooppttiimmiissmmoo..  AA  ppaarrttee
ddooss  eerrrrooss  mmeettooddoollóóxxiiccooss  qquuee
xxaa  iinnddiiccaarroonn  vvaarriiooss  lliinnggüüiissttaass,,
nnoonn  iinndduucceenn  aaoo  ppeessiimmiissmmoo??
Hai que coñecer a realidade
para actuar. Os datos sinalan
tendencias de caídas abruptas
sobre todo nas cidades; pode
haber marxe de erro, pero son

tendencias moi claras. Por ou-
tra banda, hai posibilidades
para facer política. O PP non
goberna as sete cidades nin
dúas deputacións. Desde os
concellos pode haber unha
promoción seria da lingua.
NNoonn  ssee  ttrraattaa  ddee  ffaacceerr  uunnhhaa  aannáá--
lliissee  ddaa  rreeaalliiddaaddee  qquuee  nnoonn  pprroo--
vvooqquuee  ppaarráálliissee??
O peor é autoenganarnos. Hai
unha inflación de estudos socio-
lingüísticos, pero indican uns
feitos e hai que actuar en conse-
cuencia. Se o galego se impón,
como se dan eses resultados?
RReettoorrnneemmooss  aaooss  aannuunncciiooss  ddoo
pprreessiiddeennttee,,  vvoosstteeddee  qquuee  ppoollííttii--
ccaa  lliinnggüüííssttiiccaa  vveerrííaa  llóóxxiiccaa  nnoo
PPPP??,,  aaíínnddaa  qquuee  nnoonn  ccooiinncciiddaa  ccoo
mmooddeelloo  qquuee  ssoossttéénn  aa  MMeessaa..
O serio é a aplicación da lei, so-
bre todo por parte dun partido,
o PP, que participou na súa re-
dacción. O PP aprobou a Lei de
Normalización e o Plano Xeral
de Normalización. Tamén se
implicou na redacción do de-
creto e inicialmente amosouse
de acordo con el.
EE  qquuee  mmeeddiiddaass  ppooddee  ttoommaarr  oo
GGoobbeerrnnoo  ppaarraa  rreeccuuppeerraarr  oo  ccoonn--
sseennssoo??
O que racha o consenso é o PP.
É sarcástico que diga que foron
os demais. O decreto tivo un
respaldo unánime na comuni-
dade educativa e o propio PP
apoiouno inicialmente. Se
quere recuperar o consenso, só
ten que cumprir os acordos a
partir dos puntos de unión,
que son a Lei de Normaliza-
ción e o Plano Xeral de Norma-
lización Lingüística.
EE  aa  MMeessaa??
A Mesa ten unha posición de
diálogo. Na anterior lexislatu-
ra reunímonos co PP. Agora
pedímoslle entrevistas aos
conselleiros e ao presidente,
pero reclamamos o cumpri-
mento da lei. Non imos parti-
cipar en actos para consen-
suar a morte do galego.
FFoorroonn  mmooii  ccrrííttiiccooss  ccooaa  ppoollííttiiccaa
lliinnggüüííssttiiccaa  ddoo  bbiippaarrttiittoo,,  sseeiiccaa
aaggoorraa  bboottaann  ddee  mmeennooss  aa  MMaarriissooll
LLóóppeezz  [[sseeccrreettaarriiaa  xxeerraall  ddee  PPoollííttii--
ccaa  LLiinnggüüííssttiiccaa  ccoonn  TToouurriiññoo]]!!
Ironías a parte, a  realidade é
que o bipartito ten responsabi-
lidades na situación actual. A
demora na aplicación da lei foi
de dous anos, cando Feixóo xa
puxo en marcha medidas con-
tra o galego nuns días. Come-
téronse moitos erros que de-
ben servir para aprender.�

H. Vixande
Carlos Callón, Ribeira 1978,
preside a Mesa pola Normali-
zación Lingüística, organiza-
ción que prepara unha mani-
festación o Día das Letras en
Santiago nun contexto que o
propio Callón cualifica de “re-
gresivo” para o idioma.
OO  1177  ddee  mmaaiioo  ccoonnvvooccaann  uunnhhaa
mmaanniiffeessttaacciióónn..  CCaall  éé  oo  lleemmaa??
“O galego, a nosa columna ver-
tebral”. O galego non só nos co-
hesiona, ademais é o idioma
propio de Galiza, como indica o
Estatuto. Tamén recollemos ve-
llas reivindicacións como o de-
reito a vivirmos en galego, fronte
ás manipulacións e terxiversa-
cións do discurso da “imposi-
ción de eso del gallego”. Traba-
llaremos na rúa para lograr o éxi-
to dunha mobilización que o
ano pasado tivo unha afluencia
histórica, cando só se rexistra-
ban ameazas. Este ano será máis
numerosa porque a situación
pasou das ameazas aos feitos.
PPoorr  qquuee??
Móstrao Feixóo coas súas decla-
racións e co comportamento
seu e do seu goberno. O 40% dos
conselleiros non fan declara-
cións en galego. As primeiras
medidas anunciadas non foron
contra a crise, senón que consis-
tiron en ataques ao galego, dis-
frazados de defensa do bilin-
güismo pero que desmantelan a
cooficialidade dos dous idio-
mas. Volve a lexislación do tardo
franquismo, cando ao final da
ditadura lle permitiron aos mes-
tres falar galego se querían. Son
promesas que fixo na radio con
Jiménez Losantos en Madrid.
QQuuee  ooppiinniióónn  tteenn  ddee  qquuee  eesseess
aannuunncciiooss  ssee  rreeaalliizzaasseenn  eenn  MMaa--
ddrriidd??
Demostran que é un goberno
teledirixido por Génova [a sede
do PP en Madrid] e os gabine-
tes mediáticos da dereita. Vai a
[a canle de televisión] Intereco-
nomía e a [cadea radiofónica]
Cope para contentar a Jiménez
Losantos e Pedro J. Ramírez. E
dentro dese discurso da “impo-
sición del gallego” fala de derei-
tos civís do mesmo xeito que xa
o facían algunhas asociacións
que se opuñan á política lin-
güística de Fraga. Hai unha per-
versión da linguaxe, pero xa
que fala de dereitos civís, onde
están os dereitos civís dos que
queremos usar o galego con
normalidade? Que saiba que
hai sectores sociais que se mo-

bilizarán, aínda que lle moleste.
TTaamméénn  hhaaii  aannuunncciiooss  ccoonnttrraaddii--
ttoorriiooss::  FFeeiixxóóoo  aaffiirrmmaa  qquuee  vvaaii
ppeerrmmiittiirr  aaooss  ppaaiiss  eessccoolllleerr  aa  lliinn--
gguuaa  ppeerroo  ssiinnaallaa  qquuee  vvaaii  ccuumm--
pprriirr  aa  LLeeii  ddee  NNoorrmmaalliizzaacciióónn,,
qquuee  pprroohhiibbee  eexxpprreessaammeennttee  aa
sseeggrreeggaacciióónn  ppoorr  iiddiioommaa..  AA  qquuee
ssee  ppooddeenn  ddeebbeerr  eessttaass  iinnccoonnccrree--
cciióónnss  aappaarreenntteess??
Non repite o mesmo en todas
as partes. Na Cope dixo que as
familias poderán escoller o
idioma de ensino dos fillos, pe-
ro que os profesores tamén po-
derán decidir en que idioma se
expresan. Iso como casa? Ha-
berá que ver como se expresa
no DOG. O anuncio da Cope é
retroceder, non só respecto ao
bipartito, senón tamén con res-
pecto á política de Fraga e Al-
bor. Nós trataremos de evitalo.
NNoonn  ppooddee  sseerr  qquuee  FFeeiixxóóoo  eesstteeaa
aa  ttrraattaarr  ddee  ccaallmmaarr  ooss  áánniimmooss
ddooss  sseeccttoorreess  qquuee  eessttáánn  eenn  ccoonn--
ttrraa  ddoo  ggaalleeggoo  ppeerroo  qquuee  eenn  rreeaallii--
ddaaddee  nnoonn  aaccttuuaarráá  ddaa  ffoorrmmaa
qquuee  aannuunncciiaa??
Se se dirixe aos centros de ensi-
no como xa o fixo, indicando
que non teñen por que cum-

Carlos Callón, presidente da Mesa pola Normalización

‘Feixóo non di o mesmo en todas partes’AUSTERIDADE
Luís Lamas

Os gobernos teñen, ade-
mais da obriga de xestio-

nar, unha especie de función
exemplarizante cara aos cida-
dáns; por iso, en tempos de cri-
se, cómpre que as medidas que
adopten vaian na liña de afo-
rrar, de ser máis eficientes. 

Na anterior lexislatura, Emi-
lio Pérez Touriño prometera a
redución dos altos cargos, po-
rén a realidade foi ben distinta.
Nos orzamentos do 2006 os car-
gos intermedios medraron en
71 persoas e, ao mesmo tempo,
un dos maiores incrementos foi
o que se correspondía coas nó-
minas do persoal eventual, é di-
cir, os asesores dos altos cargos.
A devandita partida medrou un
20 por cento, que traducido a
cartos, supuxo máis de 1,2 mi-
llóns de euros.

A maiores do anterior esta-
ban os chamados, polos propios
integrantes do extinto bipartito,
“chiringuitos”, que en vez de di-
minuír, medraron de xeito ex-
ponencial. Velaí o caso de Seaga,
a Axencia Galega de Industrias
Culturais, e tantos outros. 

Cómpre lembrar que a Ad-
ministración do último man-
dato de Manuel Fraga xa non
era cativa, ao revés, pero Touri-
ño e Anxo Quintana tiñan moi-
ta xente que colocar, e por iso
crearon postos ad personam,
non motivados por unha nece-
sidade de mellorar a xestión se-
nón de pagar un favor. 

Con estes antecedentes, a de-
cisión de Alberte Núñez Feixóo
de diminuír o número de altos
cargos en case a metade cobra
maior relevancia, non tanto po-
lo aforro estimado que se pro-
ducirá en toda a lexislatura, de
perto de 15 millóns de euros, se-
nón polo que ten de simbólico. 

Dous xeitos ben distintos de
facer as cousas, un baseado na
ineficacia e o malgasto, o outro
no aforro e a austeridade. Se
por riba  mellora a xestión ha-
berá que sacalo a ombreiros.�

’’

’’Diminuír os altos cargos
cobra maior relevancia
non tanto polo aforro
como polo
que ten
de simbólico”

’’As primeiras medidas de
Feixóo son contra o galego,
non contra a crise”

’’O Decreto tivo un respaldo
unánime na comunidade
educativa”
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ppooddeenn  ccoonnvveenncceerr  áá  CCoonnsseellllaarrííaa
ppaarraa  qquuee  mmaanntteeññaa  oo  eessttaattuuss  aacc--
ttuuaall  ddoo  iiddiioommaa??
Convencer é unha palabra moi
forte. Escolas Católicas non está
na Mesa Sectorial porque é un
instrumento do ensino público,
pero si conta con representa-
ción no Consello Escolar de Ga-
licia e podemos presentar pro-
postas. É acertado que o presi-
dente consulte os estamentos
do ensino. Espero que manteña
o decreto con algúns retoques.
HHaaii  uunn  ffeennóómmeennoo  ccuurriioossoo,,  eeiiss  oo
ccoonnttrraassttee  eennttrree  oo  aallttoo  íínnddiiccee  ddee
ccoonnsseennssoo  ssoobbrree  oo  ddeeccrreettoo
112244//0077  nnaa  ccoommuunniiddaaddee  eedduuccaattii--
vvaa  ee  oo  rreexxeeiittaammeennttoo  qquuee  eexxpprree--
ssaann  sseeccttoorreess  mmooii  ccoonnccrreettooss..  QQuuee
llllee  ppaarreeccee  qquuee  eesstteess  ggrruuppooss  rree--
mmaatteenn  ccoonnddiicciioonnaannddoo  ddee  ffoorrmmaa
ddeecciissiivvaa  aa  ppoollííttiiccaa  nnoo  eennssiinnoo??
O decreto non foi ben presenta-
do á sociedade. Non se tivo en
conta a resistencia nin os pre-
xuízos que hai. Non
se mediu a influen-
cia dos medios esta-
tais que son contra-
rios ao avance das
outras linguas
españolas e do
que se fixeron eco
os diarios galegos.
Houbo certa oposi-
ción descarada que
espero que
non con-

dicione de forma decisiva por-
que a lingua é un patrimonio de
todos. Non ten sentido que o
mellor agasallo dos nosos de-
vanceiros se poña en cuestión
por persoas que por enriba afir-
man defender o galego.
EE  qquuee  ooppiinnaa  ddaass  ddeeccllaarraacciióónnss  ddee
FFeeiixxóóoo  eenn  MMaaddrriidd  aannuunncciiaannddoo  aa
ppoollííttiiccaa  lliinnggüüííssttiiccaa  qquuee  ddeesseenn--
vvoollvveerráá  eenn  GGaalliizzaa??  NNoonn  sseerrííaa  llóó--
xxiiccoo  qquuee  MMaaddrriidd  nnoonn  ccoonnddiicciioo--
nnaassee  oo  mmooddeelloo  ggaalleeggoo??
O asunto vén de lonxe. En Ma-
drid os problemas de Galicia ás
veces non se comprenden ben.
Ten que haber unha política
lingüística pensada e anuncia-
da aquí. A Xunta non necesita
que a arroupen fora.
EE  qquuee  ppeennssaa  ddaa  lliibbeerrddaaddee  ddee
eelleecccciióónn  ddee  iiddiioommaa..
Excedéronse nas declaracións.
Ao igual que os pais dos nenos
non poden decidir se estudan
matemáticas, o mesmo sucede

co galego. Falar de
liberdade está

moi ben, pero
a lingua, se
non se practi-
ca, non se
aprende.�

GALIZA.9.

H. Vixande
Xosé Martínez Reboiras, Do-
dro 1941, é o secretario de Es-
colas Católicas, a patronal dos
centros privados concertados
de Galicia, que conta con 125
colexios asociados. Nesta en-
trevista defende o diálogo para
aplicar o decreto do galego no
ensino con algúns retoques.
AA  ppoollííttiiccaa  lliinnggüüííssttiiccaa  ddoo  nnoovvoo
GGoobbeerrnnoo  vvaaiissee  ddeessvveellaannddoo,,  aaíínn--
ddaa  qquuee  ccoonn  ccoonnttrraaddiicciióónnss..  FFeeii--
xxóóoo  aannuunncciioouu  qquuee  ppeerrmmiittiirráá  aaooss
ppaaiiss  eelliixxiirr  aa  lliinngguuaa  ddee  eennssiinnoo..  RRee--
cciibbiirroonn  aallgguunnhhaa  iinnddiiccaacciióónn??
Realmente, falouse de que ía en-
viarse aos centros unha orde pa-
ra permitir aos alumnos elixir o
idioma, pero logo desmentiuse.
Non recibimos ningunha co-
municación nese sentido. Se to-
maron algunha decisión, des-
pois botáronse atrás. É moi
complicado, case imposíbel,
conciliar que os pais podan elixir
o idioma no que estudan os fi-
llos e que os profesores tamén.
Habería que separar os alum-
nos por aula e facer uns horarios
moi complicados. Penso que
ten que haber materias en gale-
go, sen poñerlle unha pistola no
peito a ninguén.
PPuuxxéérroonnssee  ppiissttoollaass  nnoo  ppeeiittoo  ddee
aallgguuéénn??
Non. Aconsellouse, animouse
ao uso do galego, pero non se
lle puxo a pistola no peito a
ninguén, ao contrario do que
pasou até 1982, cando houbo
profesores expedientados por
empregar o galego nas clases.
TTrraass  aa  vviittoorriiaa  ddoo  PPPP,,  aallggúúnnss  sseecc--
ttoorreess  ppeennssaabbaann  qquuee  aass  ddeeccllaarraa--
cciióónnss  ddee  FFeeiixxóóoo  ssoobbrree  oo  ggaalleeggoo
eessttaabbaann  oorriieennttaaddaass  aa  ccaallmmaarr  aa
cceerrttoo  nnaacciioonnaalliissmmoo  eessppaaññooll,,
ppeerroo  qquuee  ffiinnaallmmeennttee  ssee  iimmppoo--
rrííaa  aa  ccoorrdduurraa..  QQuuee  ooppiinnaa??
As augas vanse amansando.
Penso que se imporá a cordu-
ra. Parecía que o presidente ía
entrar a saco contra o decreto,
pero logo o propio Feixóo e o
conselleiro sinalaron que dia-
logarían con todos os esta-
mentos do ensino.
VVoosstteeddee,,  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee,,
ccoonnssiiddeerraabbaa  qquuee  ccaabbííaann  ppoossii--
bbiilliiddaaddeess  ddee  rreeccuuppeerraarr  oo  ccoonn--
sseennssoo..  QQuuee  hhaabbeerrííaa  qquuee  ffaacceerr??
Son optimista. O diálogo ten
que abrir o camiño neste delica-
do asunto. A lingua é un valor vi-
tal na nosa identidade, non po-

de ser motivo de enfrontamento
e todos os galegos deben buscar
un consenso sobre a base da Lei
de Normalización Lingüística
de 1983, que foi obra do PP e
contou co apoio unánime do
Parlamento.
UUnnhhaa  lleeii  qquuee  nnoonn  ppeerrmmiittee  aa  ssee--
ggrreeggaacciióónn..
Esa é unha palabra sen sentido.
Todos deben aprender a falar
tanto castelán como galego e,
dado que nas familias usan máis
castelán que galego, a escola de-
be fomentar o uso e a práctica do
galego. Desde que se aprobou a
Lei de Normalización en 1983
rexistrouse unha perda conti-
nua de falantes e haberá que
avanzar nas previsións desa Lei,
que contempla a posibilidade
do ensino en galego no 50% das
materias. Iso é o que pretendía o
decreto, pero non se explicou.
AA  ffaallttaa  ddee  eexxpplliiccaacciióónn  ppaarreeccee
qquuee  ffooii  uunnhhaa  ccllaavvee..
Haberá que oír a todos e, sobre
a base da Lei de Normaliza-
ción, ver que é necesario reto-
car do decreto, que en xeral é
moi positivo. Hai que poñerse
de acordo para avanzar, se ca-
dra algo máis amodo, para que
os alumnos teñan o mesmo
dominio do galego e do caste-
lán ao remate de cada etapa
educativa. Isto non se alcanza
sen practicar o idioma; se os
pais e os profesores elixen a lin-
gua a usar, non se avanza.
PPeennssaa  qquuee  hhaaii  ppaassooss  qquuee  ddeebbee
ddaarr  oo  GGoobbeerrnnoo  ee  oouuttrrooss  qquuee  ddee--
bbeenn  ddaarr  ooss  ddeeffeennssoorreess  ddoo  ggaalleeggoo??
Penso que non foron hábiles. O
diálogo hai que buscalo coa
aproximación de posturas. O
Goberno non pode dicir que vai
permitir a liberdade de elección
de idioma, sinalando que hai
unha guerra de linguas. Non é
positivo nin se corresponde co
que sucede nos centros de ensi-
no. Houbo extremismos polos
dous lados, excesos como re-
bentar manifestacións ou al-
gunhas declaracións. O diálogo
para achegar posturas permitirá
recoñecer que o que nos separa
é pouco. 
VVoosstteeddeess  ssee  tteeññeenn  ddeeccaannttaaddoo
ppoorr  pprroommoovveerr  oo  ggaalleeggoo  ccuumm--
pprriinnddoo  oo  ddeeccrreettoo  ccoonn  mmaann  eess--
qquueerrddaa..  AAllggúúnnss  ccoolleexxiiooss  ccoonncceerr--
ttaaddooss  rreexxiissttrraann  aallttooss  íínnddiicceess  ddee
uussoo  ddoo  nnoossoo  iiddiioommaa  sseenn  rreexxiiss--
ttrraarreenn  ccoonnfflliittooss..  CCoommoo  oo  ffaann??

Nos colexios non houbo proble-
mas, Aplicouse de forma pro-
gresiva e positiva. Traballamos a
prol do coñecemento e do uso
do galego desde o departamen-
to de innovación pedagóxica de
Escolas Católicas. Houbo reu-
nións, creáronse coordinadores
de normalización nas sete cida-
des, informouse, organizáronse
cursos e sesións informativas
para profesores e pais... Introdu-
cimos o galego de xeito positivo.
Este ano 30 centros contaron
con subvención na Educación
Infantil por contar co galego.
ÉÉ  uunnhhaa  eexxppeerriieenncciiaa  qquuee  ppooddee
aapprroovveeiittaarr  nnaa  nnoovvaa  AAddmmiinniiss--
ttrraacciióónn..  CCoonnttaaccttaarroonn  ccoonn  vvooss--
tteeddeess  ppaarraa  iinntteerrccaammbbiiaarr  iiddeeaass??
É cedo. Tivemos unha relación
fluída coa anterior Administra-
ción e coa secretaría xeral de Po-
lítica Lingüística. Solicitamos
unha reunión co conselleiro pa-
ra abordar varios temas. O de-
creto estableceu os Coordina-
dores para a Dinamización e
Normalización Lingüística nos
centros públicos e privados. É
unha boa achega. Están fora da
política, constituídos por perso-
as que viven o galego nas aulas,
hai que telos en conta.
PPaarraa  aa  mmooddiiffiiccaacciióónn  ddoo  ddeeccrreettoo
ddoo  eennssiinnoo  éé  pprreecciissoo  qquuee  oo  nnoovvoo
tteexxttoo  ppaassee  ppoollaa  MMeessaa  SSeeccttoorriiaall,,
nnaa  qquuee  eessttáánn  rreepprreesseennttaaddaass  aass
EEssccoollaass  CCaattóólliiccaass,,  ppeennssaa  qquuee

ANOSATERRA
7-13 DE MAIO DE 2009

Xosé F. Martínez Reboiras, secretario de Escolas Católicas

‘A lingua, se non se practica, non se aprende,
esa era a intención do decreto’

’’Dicir que hai unha guerra
de linguas nin é positivo
nin se corresponde
coa realidade nas escolas”

’’Hai que poñerse de acordo
para avanzar,
se cadra algo máis amodo”

’’O decreto non foi
ben presentado
á sociedade, non se tivo
en conta a resistencia
nin os prexuízos que hai”
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máis do tránsfuga socialista,
Xosé Manuel Andrade, que
pretendía ser alcalde. Andrade,
tenente de alcalde durante un
ano, presentárase como inde-
pendente nas siglas socialistas,
aínda que en Calvos de Randín

moitos consideraban as súas
ideas políticas máis próximas
ao entorno nacionalista. Sería
o único caso no que o propio
tránsfuga asumiría a alcaldía,
oferta que lle foi realizada po-
los catro edis populares. Aqui-
lino Valencia, o actual alcalde,
recoñece que foi unha fichaxe
súa e “asumo a equivocación.
Quizais nos concellos peque-
nos mírase máis a valía que o
ser, ao cento por cento, dun
partido, aínda que iso traiga, ás
veces, malas consecuencias”.

CRITICAR O APOIO AO PP PARA LOGO
PASARSE A EL. Diferente é a situa-
ción do edil socialista de Abe-
gondo, Manuel Eladio Fernán-
dez, que decidiu apoiar unha
moción de censura que lle deu
a alcaldía ao popularXosé An-
tonio Santiso Miramontes. O ex
alcalde independente, Xoán
Xosé Rocha, chega incluso a fa-
lar de peticións económicas,
por parte do edil socialista que
no tripartito dirixía as compe-
tencias de urbanismo, obras e
réxime interno. Agora é primei-
ro tenente de alcalde e segue
ostentando as mesmas compe-
tencias, as de obras. Dous días
despois das eleccións do 1 de
marzo, presentaba a renuncia
como tenente de alcalde do an-
terior goberno. Chama a aten-

Alberte Rivero
En Calvos de Randín, a moción
de censura aínda está penden-
te da xustiza un ano despois de
ser presentada. Non embar-
gante en Trives, Abegondo e
Mos triunfaron e levaron a al-
caldía a candidatos do PP,
apoiados en ex edís socialistas,
agora de baixa no partido.
Apoiarse nun tránsfuga para
acceder ao mando do consis-
torio non é unha condena defi-
nitiva ao ostracismo político,
posto que na seguinte lexisla-
tura adoitan retornar ao parti-
do orixinario. Luís Milia, alcal-
de de Carballeda retornou ao
PSdeG, do que fora expulsado
hai oito anos tras ser senador; a
alcaldesa de Porqueira presen-
touse baixo as siglas do PP, a
pesar de ser declarada tránsfu-
ga, hai tres anos.

Francisco del Río, Xaime Al-
várez, Manuel Eladio Fernán-
dez, Xerardo Alonso e Xosé An-
tonio Andrade son os conce-
lleiros tránsfugas da presenta
lexislatura, úneos o ter sido eli-
xidos baixo o amparo das siglas
PSdeG, pero esta non é a única
característica que manteñen
en común: os argumentos de
apoio ás mocións, contravindo
as ordes do seu partido teñen o
mesmo relatorio: “buscar o
mellor para os veciños”. 

As diferenzas cos alcaldes
censurados viñeron provoca-
das, nalgúns casos, polos pac-
tos asinados con outras forma-
cións, como sucede en de Mos,
onde o pacto PSdeG-BNG foi o
detonante definitivo do apoio
do díscolo Xerardo Alonso á
moción. Noutros casos a dis-
crepancia veu das competen-
cias asumidas ou dedicacións
exclusivas pero, na maioría, a
causa foron os receos e os pro-
tagonismos exacervados. As
peticións de adicacións exclusi-
vas e de competencias, solicita-
das polos tránsfugas adoitan

ser satisfeitas polos novos alcal-
des tras as mocións de censura. 

CINCO TRÁNSFUGAS, CINCO SOCIALIS-
TA, AÍNDA QUE DE NOVO CARIMBO.
Foran presentados como ficha-
xes de relumbrón polo PSdeG,
malia que a súa traxectoria na
organización era nula, agás o
caso do edil trivense Francisco
del Río que foi concelleiro e afi-
liado máis de vinte anos. 

Tamén sobre Folgoso do
Caurel paira a posibilidade
dunha moción de censura de
características semellantes.
Manuel Bouza, edil socialista,
solicitou o pase ao grupo de
non adscritos, co argumento de
que non estaba conforme coa
política do partido no Estado. O
actual alcalde fichara para as
últimas municipais a Bouza,
único médico de Folgoso, co-
mo home de peso da candida-
tura. A súa traxectoria no parti-
do era nula. Hai un par de me-
ses chegou a presentar unha
querela contra a cabeza de lista
popular, polas críticas deste á
situación sanitaria do concello.

A incerteza tamén sobrevoa
a alcaldesa socialista de Silleda.
Os rumores dunha moción de
censura son fortes. A lista elec-
toral socialista integrara  repre-
sentantes de Independentes
por Silleda. Xusto os dous edís
deste grupo, Xabier Cuíña e
Ofelia Rei solicitaron o mes pa-
sado o pase ao grupo de non
adscritos. A situación da alcal-
desa socialista e crítica e as por-
tas están abertas para unha
moción popular. 

O CASO DE CALVOS. Un ano des-
pois de presentada a moción
en Calvos de Randín, a repeti-
ción do pleno segue a expensas
da decisión do Tribunal Supe-
rior. O dez de xuño de 2008 non
se debatira, por impedir os ve-
ciños a entrada á casa do con-
cello dos catro edis popularese

Dous anos de lexislatura municipal e das seis
mocións de censura presentadas en Galiza,
catro foron fomentadas por cinco transfugas.
Todos eles pertencían ao PSdeG e os cinco
defenden a decisión co mesmo argumento:
‘era o mellor para os veciños’

A arte local de virar a chaqueta
TRANSFUGAS MUNICIPAIS

LISÍSTRATA 
EN KENIA

María Xosé Queizán

Lisístrata, que significa en
grego “a que disolve os exér-

citos”, é unha comedia de Aris-
tófanes contra a guerra. A prota-
gonista convoca as mulleres de
ambos os bandos para conven-
celas de facer unha folga de sexo
cos maridos e forzalos a renun-
ciar á guerra. Por iso, Lisístrata é
un nome asociado á paz. 

Coma se os séculos non pa-
sasen, en Kenia, o teatro faise
vida real, e a esposa do primei-
ro ministro keniano, Raila
Odinga, inicia unha folga de
sete días! sen sexo co marido
para que abandone as dispu-
tas co presidente Mwai Kibaki
que poden desembocar nun-
ha tribal matanza. Os enfron-
tamentos anteriores produci-
ron máis de 1.500 mortes e
400.000 persoas desprazadas,
polo que a preocupación da
esposa de Odinga está xustifi-
cada. Pero a súa postura é ridí-
cula (non deben ter problema
para conseguir sexo á marxe
das esposas) e patriarcal. Parte
da base da necesidade impe-
riosa que teñen os homes de
practicar o coito (necesidade
que aínda hoxe serve de xusti-
ficación de accións criminais),
e de que esa pulsión é máis for-
te que o desexo de poder, de
dominio, de vinganza. Coma
se a erótica do poder non che-
gase a África. A folga de sexo in-
dica que as mulleres carecen
de influencia institucional pa-
ra razoar e convencer, e que-
dan reducidas a corpo, a sexo,
a obxecto de desexo. Afastadas
da política, só poden facer la-
bor de almofada. Lisístrata tiña
ambición pública e quixo con-
vencer todas as mulleres. A es-
posa de Odinga queda no par-
ticular e só aspira a persuadir a
esposa do opositor. Lisístrata,
fantasía de Aristófanes, foi un-
ha revolucionaria ao lado des-
ta imitadora keniana.�

’’

’’Lisístrata tiña ambición
pública e quixo convencer

todas as mulleres”

O edil socialista Manuel Eladio Fernández levou á alcaldía de Abegondo ao popular

Xosé Antonio Santiso Miramontes [na foto].                                                                                      A.G.N.

A alcaldesa popular de Mos, Nidia Aré-
valo[esquerda] desbancou á anterior do

PSdeG, Mª X esús Escudero.[dereita].

’’Quizais nos concellos
pequenos mírase máis a
valía que o ser, ao cen por
cen, dun partido, aínda que
iso traiga ás veces malas
consecuencias” 

[Aquilino Valencia]
Alcalde de Calvos de Randín.
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momento. Sen cumprir seis
meses de pacto de lexislatura,
a Del Río fóronlle retiradas as
competencias de benestar so-
cial, medio ambiente e turis-
mo. A partir dese momento,
quedou expedita a vía dunha
moción, que se plasmou oito
meses máis tarde, despois de
longas conversas. Agora os
dous antigos edís socialistas
gobernan e apoian ao ex po-
pularLuís Álvárez.�

GALIZA.11.

ción que entre as seis razóns
que esgrime inclúe a sintonía
co PP dos independentes e cali-
fica como “improcedente e
pouco respectuoso para o gru-
po de goberno que o alcalde e
outro edil da maioría asistan a
un mitin de Alberte Núñez Fei-
xóo en Betanzos”. Días despois,
e a pesar desta recriminación,
apoiou a moción de censura do
Xosé Antonio Santiso, candida-
to populare exconselleiro.

En Mos, Xerardo Alonso
avalou a moción presentada
polo grupo popular encabeza-
do por Nidia Arévalo. O deto-
nante foi a adversión do ex so-
cialista cara os nacionalistas.
Estes, antes de formar parte do
grupo de goberno, votaran en
contra dunha exclusividade
para o propio Alonso que con-
taría cunha retribución de
máis de trinta e un mil euros.
No novo goberno si ten adica-

ción exclusiva e ostenta a con-
cellaría de emprego e o centro
de desenvolvemento local. 

O único dos edís tránsfugas
con longa traxectoria no parti-
do socialista é Francisco del
Río. Aínda que nunca encabe-
zara a candidatura na vila de
Trives, si foi edil en diferentes
lexislaturas e afiliado de longo
percorrido. As súas diferenzas
co alcalde independente foron
manifestas dende o primeiro

ANOSATERRA
7-13 DE MAIO DE 2009

eta
Manuel Cidrás

Logo de meses anguriantes
cos telexornais abrindo

cada día con novas horrorosas
sobre a crise, a caída brutal do
produto interior bruto, a suba
desbocada do paro galopante,
os perigos da inflación primei-
ro, logo os temores da defla-
ción,... xa por fin mudou o pa-
norama informativo. Agora
non se fala máis que da gripe
que a OMS di que hai chamar
nova ou A e non porcina nin
mexicana para que non a to-
memos cos porcos nin mire-
mos con receo os mexicanos,
vítimas feitas verdugos. Pero a
batalla das palabras está perdi-
da: antes atoparán as autori-
dades sanitarias unha vacina
universal, laica, científica e
gratuíta contra o andazo que
consigan mudarlle de nome. A
gripe do 1918 quedou españo-
la para sempre, sen outro mé-
rito que non estar daquela Es-
paña inmersa na Gran Guerra.
A paternidade das desgrazas é
un inmenso campo de batalla
e a súa economía política un
compendio de xeoestratexia.

No mundo dos lugares co-
múns a toda plana, a irrupción
da nova gripe deixounos sen o
recanto da saúde, acaído re-
medio dos males do diñeiro.
Apenas nos resta o consolo do
amor. Pero, tal e como están os
tempos de cincentos e co pre-
dicamento que teñen os malos
agoireiros nesta idade de la-
mentos, tampouco o amor vai
ser un porto seguro. Será de
novo a Sida ou a sífile renacida,
dita segundo onde mal francés
ou napolitano ou de La Espa-
ñola: un día destes nos han de
sorprender grandes titulares
advertidores de que hai amo-
res que matan, ou de que amar
é un vicio caro. Tal e como es-
tán o peto e a saúde, o amor se-
rá entón a catástrofe definitiva
e, entre o éxito gozoso dos tris-
tes, xa non teremos remedio. �

QUEDA O AMOR’’

’’Tal e como están os tempos
de cincentos, tampouco
o amor vai ser
un porto
seguro”

Tránsfugas pero non para
sempre. O paso do tempo, e
especialmente o abondonar o
centro da noticia, provoca que
concelleiros e alcaldes que se
apoiaron en tránsfugas retor-
nen sen problema ao partido
que lles  abriu expedente e
posteriormente expulsou. 

O catro de marzo de 2001, o
ex senador socialista Luís Milia
accedeu, mediante moción de
censura, á alcaldía de Carballe-
da de Avia, ao tempo que solici-
taba a baixa no PSdeG tras vin-
te anos de afiliación. Milia con-
tou co voto da tránsfuga popu-
larMª do Carme Casas. Aínda
que dous edís popularesasina-
ron a moción a última hora, o
presidente popularXosé Luís

Baltar chegou a tempo de con-
vencer ao outro asinante, Xosé
Luís García. Desde a alcaldía,
nas municipais de 2003, Luís
Milia acadou a maioría absolu-

ta como independente, pero
nas últimas municipais de
2007 xa o fixo baixo as siglas so-
cialistas, repetindo maioría. A
tránsfuga Mª Carmen Casas
abandonou a política e non re-
petía baixo ningunha sigla nas
seguintes eleccións. 

Se a memoria socialista é
fraca, o mesmo acontece con
popularese nacionalistas. Su-
sana Vázquez saiu elexida co-
ma alcaldesa de Porqueira ao
ser a única edil socialista e
contravindo as ordes do parti-
do. Votouse a si mesma nas
municipais de 2003 e, cos vo-
tos do PP, evitou a chegada a
alcaldía do nacionalista Xosé
Manuel Bouza. A comisión
antitransfuguismo catalogou-

na como tal, pero apenas un
ano despois nas municipais
de 2007 acadou a alcaldía no-
vamente, esta vez como cabe-
za de lista popular. 

No concello de Verea, o
pacto global entre socialistas e
nacionalistas, tras as munici-
pais de 2003, contou coa opo-
sición dos responsábeis locais.
As desavinzas entre os socios
de goberno foron tales que
unha moción de censura
apoiada polo nacionalista Xo-
sé Antón Balado, levou a alcal-
día o candidato popular. A di-
rección do BNG expulsou a
Balado e a outro edíl. Conto-
do, Xosé Antón Balado volveu
ser  o candidato nacionalista
nas municipais de 2007.�

Condea de expulsión (provisional)

En Mos,Xerardo Alonso avalou a moción presentada polo grupo popular.    PACO VILABARROS

Luís Milia, Alcalde de Carballeda de

Avia polo PSde G co apoio dunha tráns-

fuga popular.  A.G.N.
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LAXE E MANUEL RIVAS

FFeerrnnaannddoo  GGoonnzzáálleezz  LLaaxxee é o
novo presidente de Portos do
Estado, un cargo cuxos obxecti-
vos aborda nunha entrevista re-
alizada por CCrriissttiinnaa  DDííaazz  PPaarrddoo
en Xornal de Galicia. O ex presi-
dente da Xunta sinala que leva
“dez anos a estudar este tema [o
portuario], coñezo a situación e
esta é unha boa oportunidade
para redefinir a política portua-
ria”. Non se sabe se Laxe fai al-
gunha obxección ao nomea-
mento de Corina Porro como
presidenta da Autoridade Por-
tuaria de Vigo porque sinala
que “non penso que sexa nece-
sario para xestionar algo nada
máis que tres requisitos: ilusión,
tenacidade e vocación”. Tal vez
sexa unha crítica, xa que a Porro
ilusión e vocación sóbranlle,
pero non pode ser acusada de
continuidade no exercicio dos
cargos que ocupa. Foi conce-
lleira, conselleira, alcaldesa, vi-
cepresidenta da Deputación de
Pontevedra, senadora; e nunca
por moito tempo. Nada volátil
resulta, no entanto, Laxe, que
indica que “non significa que
volva a nada. O meu tempo xa
pasou e estou ben tranquilo”. O
ex presidente bota a vista atrás,
agradece as louvanzas ao tripar-
tito e lembra a súa primeira en-
trevista: “foi hai moito, cando
presentei a miña tese de licen-
ciatura. Fíxoma un xornalista
que, curiosamente, era a pri-
meira entrevista que facía na
súa carreira. Un preguntaba e
outro respondía por primeira
vez. Era Manolo Rivas”.�

A SAÚDE
D’A NOSA TERRA

Para presentar a súa nova no-
vela, Os bicos de Tina, o ex di-
rector e conselleiro delegado
d’A Nosa Terra, AAffoonnssoo  EEiirréé,
concédelle unha entrevista a
TTeerreessaa  CCuuííññaass, de El País. A con-
versa céntrase na literatura, o

xornalismo e a política e, na
mesma, a xornalista aproveita
para preguntar: “Como se to-
maron os lectores militantes
d’A Nosa Terra o cambio em-
presarial e a incorporación de
colaboradores non nacionalis-
tas?” Eiré responde que “uns
ben e outros non tan ben. Ta-
mén podemos dicir que non
houbo desercións: mantémo-
nos nos 4.000 subscritores e a
empresa Promocións Culturais
Galegas conta cun milleiro de
accionistas”. O agora conse-
lleiro delegado d’A Nosa Terra
sinala que “a simbiose entre os
dous labores [prensa e crea-
ción] ás veces é imprescindíbel.
Desde sempre gústame contar
historias en distintos formatos.

A reportaxe é un dos meus pre-
feridos, aínda que non a fre-
cuento tanto como quixera.
Coa ficción acontece que un
pode chegar a se explicar mellor
porque aporta os matices que
obvia o xornalismo e pode reco-
rrer á historia para facer pensar
sobre da realidade actual. O pa-
sado axuda a explicar as cousas
que pasan”.�

XUÍZ E FISCAL
APRÉNDENLLE
TRUCOS Á POLICÍA

O diario El Punt primeiro e El
País despois, fixéronse eco dun
cursiño celebrado en Cata-
lunya e organizado polo Sindi-
cato Profesional de Policías
Municipais, no que impartiron
os seus coñecementos un xuíz
e un fiscal de Sabadell. Tratá-
base de preparar as declara-
cións policiais nunha vista oral.
“O obxecto do simulacro era
dar pautas e consellos sobre
como deberían declarar os
axentes inculpados para facer
máis cribles as súas manifesta-
cións exculpatorias, así como
sobre a actitude que se debe
manter ante o tribunal e os
avogados que interveñen nas
vistas”, explica JJoosséé  YYoollddii, que
tamén indica que os xuristas
“asesoraban a 240 axentes, na
súa maioría policías locais e
mossos d’esquadra, sobre a
forma en que deberían decla-
rar ante os tribunais para evitar
ser condenados por malos tra-
tos, torturas ou o uso despro-
porcionado da forza nas de-
tencións”. O artigo comeza
preguntándolle aos lectores
“que lle parecería que un xuíz e
un fiscal explicasen a un grupo
de banqueiros nun curso pú-
blico como eludir a acción da
Xustiza por se fosen persegui-

dos por branqueo de diñeiro
ou por delito fiscal?”�

CEBRIÁN E A MISERIA
NO FRANQUISMO

O fundador de El País, JJuuaann  LLuuííss
CCeebbrriiáánn, rememora nunha en-
trevista publicada na revista Es-
quire as condicións de vida no
franquismo e a absoluta caren-
cia que padecía a poboación.
“No ano 51, [meu pai] fixo unha
viaxe a Tánxer e trouxo unha se-
rie de agasallos. Na España de
entón non había absoluta-
mente nada. Unha das cousas
fechouna con chave e prohibíu-
nola tocar aos nenos. Era un
rolo de fixo. Non coñeciamos o
papel engomado! E iso que per-
tencía a unha clase media, rela-
tivamente acomodada, que
non tiña un can, por outra
banda. Unha familia de vence-
dores”, relata Cebrián. Na Ga-
liza, as cousas non eran tan
complicadas, o desabastece-
mento era semellante, mais
bastaba con cruzar a fronteira
con Portugal para facerse con
calquera produto de primeira
necesidade, iso que alí tamén
había unha ditadura.�

GALIZA.12. ANOSATERRA
7-13 DE MAIO DE 2009

NEUSTON

Rosa Aneiros

En 1959 C.P. Snow pronun-
ciaba unha conferencia ti-

tulada “As dúas culturas” na
que chamaba a atención sobre
a falta de comunicación entre
as culturas humanística e
científica. O 50º aniversario
desta efeméride serve para re-
flexionarmos sobre o abismo
aínda existente entre ambas
culturas na educación, nos
medios de comunicación e
nas esferas do poder. Así o si-
nalou o catedrático de Historia
da Ciencia na UAM, J. M. Sán-
chez Ron, na presentación da
edición galega do volume de
Snow celebrada no Consello
da Cultura Galega. Ummm...
–Alba move o seu tutú de ten-
táculos brancos– ummm. Fu-
ches ver a exposición Proxecto
Neuston no Museo do Mar de
Vigo?, pregunta. Fun. E que,
insiste. Pois creo que é unha
boa mostra dese diálogo nece-
sario entre investigadores do
Instituto de Investigacións
Mariñas do CSIC e creadores
artísticos ou literarios. Un tán-
dem de 15 persoas nas que
ciencia e arte se conxugan
para reflexionar sobre a reali-
dade a partir dunha óptica
múltipla. Ummm, insiste a pe-
quena exemplar de vulcanoc-
topus hydrothermalis,
ummm. Pois a min o que máis
me gusta é a historia de banda
deseñada do Architheutis spp
contada por Miguelanxo
Prado a partir da investigación
de Ángel Guerra. El si que
sabe. Non me cres?, rétame
con rexouba. Pois vaino visitar
ao Museo do Mar antes do 21
de xuño. Aprenderás que non
só tedes que provocar o diá-
logo entre os diferentes com-
partimentos estancos en que
dividides o coñecemento,
compartimentos que por
certo non existen na natureza.
Tamén, que deberiades tratar
con máis humor e menos pre-
potencia o planeta. Vai vai... �

’’

’’Un tándem de 15 persoas
nas que ciencia e arte se

conxugan
para
reflexionar
sobre a
realidade”

ENPOLEIROALLEO

FERRERES / Público, 30 de abril do 2009.

Fernando González Laxe e [á dereita] Manuel Rivas.

Afonso Eiré.
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Manuel Vilas
Richard M. Stallman é un dos
pensadores máis polémicos e
innovadores do noso tempo.
Experto programador, o esta-
dounidense é o principal ide-
ólogo e referente do software
libre, os programas que cal-
quera pode mellorar e copiar.

Ferramentas que hoxe desa-
fían o negocio de grandes cor-
poracións como Microsoft. Por
exemplo, o navegador de inter-
net máis usado en Europa, o Fi-
refox, é software libre. Polo
tanto, carece dun propietario no
sentido tradicional. Ninguén
ten que solicitar permiso antes
de melloralo, traducilo ou distri-
buílo. Isto supón unha enorme
vantaxe para idiomas, como o
galego, que non entran nas prio-
ridades de negocio das multina-
cionais informáticas.

O softwarelibre, nacido nos
oitenta, comezou a populari-
zarse hai poucos anos, cando
empresas e administracións
–como a Xunta a través de Man-
comun.org– comezaron a in-
vestir nel. Stallman, figura con-
trovertida polo seu maxima-
lismo, ve neste apoio un ‘abrazo
de oso’, unha ameaza á inde-
pendencia e á vitalidade nun
movemento no que traballan
milleiros de voluntarios de todo
o mundo, moitos deles de xeito
altruísta. A Nosa Terra tivo a
oportunidade de entrevistar a
este experto –doutor honoris
causa por sete universidades–
na súa recente visita a Galicia,
onde ofreceu tres relatorios nos
campus de Santiago, Ourense e
no Master de SoftwareLibre de
Caixanova en Vigo.
AA  rraappiiddeezz  ccooaa  qquuee  ssee  ttrraadduucciirroonn
nnooss  úúllttiimmooss  aannooss  aaoo  ggaalleeggoo  vvaa--
rriiooss  pprrooggrraammaass  lliibbrreess  pprroobbaa  aa
ggrraann  uuttiilliiddaaddee  ddeesstteess  pprrooggrraammaass
ppaarraa  aass  lliinngguuaass  mmiinnoorriizzaaddaass......
Proba si, pero cómpre non es-
quecer que isto só e unha ma-
nifestación dunha liberdade
máis ampla. Incorporar outro
idioma a un programa non é
máis que un exemplo de como
o softwarelibre lle permite aos
cidadáns –e a calquera grupo
ou clase de cidadáns– cambiar
os programas como queiran.
Un programa que non é libre
somete os seus usuarios ao po-
der do programador. Denomí-
nanse “software privativo”

porque priva da liberdade aos
seus usuarios. A súa existencia
é un problema social e a nosa
meta é eliminar ese problema.
PPoorr  qquuee  ssee  lllleess  cchhaammaa  aa  eesstteess
pprrooggrraammaass  ““ssooffttwwaarree lliibbrree””??
Porque como usuario tes catro
liberdades esenciais. Es libre
para executar o programa como
queiras. Para axudar ao teu pró-
ximo; é dicir, para redistribuír

mmeeiirroo  FFrraanncciiaa  ee  aaggoorraa  ppaarreeccee
qquuee  EEssppaaññaa––  eessttáánn  lliimmiittaannddoo  oo
iinntteerrccaammbbiioo  ddee  aarrqquuiivvooss  aa  ttrraa--
vvééss  ddee  iinntteerrnneett..  AAttéé  qquuee  ppuunnttoo
ppooddee  pprreexxuuddiiccaarr  eessttaa  mmeeddiiddaa
aaoo  ddeesseennvvoollvveemmeennttoo  tteeccnnoollóó--
xxiiccoo  ee  ccuullttuurraall  ddaa  ssoocciieeddaaddee??
Compartir é bo, compartir crea
relacións sociais. Atacar o inter-
cambio é atacar a sociedade. As
leis que atacan a liberdade son
inxustas, e carecen de valor mo-
ral. Resistilas é o deber de todos.
VVoosstteeddee  ddeeffeennddee  qquuee  ttooddaass  aass
ffeerrrraammeennttaass  ddeebbeenn  sseerr  ddee  aacc--
cceessoo  lliibbrree......
Unha corrección. Algúns pro-
gramas son ferramentas, e ou-
tros non, pero todos os progra-
mas deben ser libres.
EEnn  ttooddoo  ccaassoo,,  eessttaa  aappoossttaa  ppoollaa  llii--
bbeerrddaaddeeddee  ccaammbbiiaarr  aass  ffeerrrraa--
mmeennttaass,,  aattéé  qquuee  ppuunnttoo  éé  ccoomm--
ppaattííbbeell  ccoo  ccaappiittaalliissmmoo,,  qquuee  ssee
bbaasseeaa  pprreecciissaammeennttee  nnoo  ccoonnttrrooll
ddaa  pprrooppiieeddaaddee  ddooss  mmeeddiiooss  ddee
pprroodduucciióónn,,  nneessttee  ccaassoo  aass  ffeerrrraa--
mmeennttaass  iinnffoorrmmááttiiccaass??
O softwarelibre sempre existiu
dentro dunha sociedade capita-
lista. Non hai conflito, porque a
idea do capitalismo non exclúe
a existencia de bens públicos,
nin o respecto á liberdade dos
demais. O mercado libre é ines-
tábel. Para protexernos necesi-
tamos regulacións para a indus-
tria; é dicir, non deixar que as
empresas poidan facer calquera
cousa que queiran. Por exem-
plo, o capitalismo non nos
obriga a ceder a nosa liberdade e
usar softwareprivativo, pode-
mos usar programas libres.
CCaalleess  ssoonn  ooss  rriissccooss  ddee  uussaarr  pprroo--
ggrraammaass  nnoonn  lliibbrreess??
Por exemplo, moitos programas
privativos permiten vixiar o
usuario, restrinxilo e até incor-
poran portas traseiras para ata-
car ao usuario. O Windows de
Microsoft contén os tres defec-
tos; Microsoft até pode impor
cambios de softwaresen pedir a
aprobación do usuario. Apple
ten o mesmo poder sobre usua-
rios de do sistema operativo. Es-
tas funcionalidades permane-
cen nos programas porque os
usuarios non son quen de quita-
las. Se un programa libre incor-
porase estas portas traseiras, o
usuario podería eliminalas en
seguida. O software libre dá o
control aos usuarios en lugar de
sometelos a un programador.�

GALIZA.13.

GNU. E o que é máis impor-
tante, o seu contido non res-
pecta a liberdade do usuario,
pois contén tamén programas
privativos. Ademais, desperdi-
ciábanse millóns de euros pu-
blicitando o Galinux no canto
de financiar o desenvolve-
mento de alternativas libres a
algúns programas privativos.
EE  qquuee  llllee  ppaarreeccee  ddeebbeerraa  ffaacceerr  oo
nnoovvoo  GGoobbeerrnnoo??
Galicia xa é o centro de desen-
volvemento doutra distribu-
ción totalmente libre: Trisquel
GNU/Linux. A miña esperanza
é que o novo goberno apoie e
difunda Trisquel.
OO  ggrraann  pprreexxuuíízzoo  ccoonnttrraa  oo  ssoofftt--
wwaarree lliibbrree  éé  qquuee  mmooiittooss  ppeennssaann
qquuee  uunn  pprrooggrraammaa  nnoonn  ppooddee  sseerr
eeffiiccaazz  ssee  oo  ppooddeess  ccoonnsseegguuiirr  sseenn
ppaaggaarr  mmooiittoo  ddiiññeeiirroo..  CCoommoo  ooss
ccoonnvveenncceerrííaa  ddee  qquuee  nnoonn  éé  aassíí??
Nin o intento. Cando alguén é
tan parvo como para pensar así,
intentar educalo é unha perda
de tempo. Prefiro falar con ou-
tros. Quizais máis adiante es-
tean listos para reflexionar.
VVaarriiooss  eessttaaddooss  eeuurrooppeeooss  ––pprrii--

copias exactas aos demais. Es li-
bre para estudar o código fonte
do programa, e cambialo para
que o programa faga o que ti
queiras. E es libre para contri-
buír á comunidade; é dicir, para
distribuír copias das túas ver-
sións cambiadas. Cando se pu-
blica o soporte en galego nun
programa libre estanse a exercer
as dúas primeiras liberdades.
NNaass  úúllttiimmaass  eelleecccciióónnss  ggaalleeggaass,,
ooss  ttrreess  pprriinncciippaaiiss  ppaarrttiiddooss  ppoollíí--
ttiiccooss  iinncclluuííaann  nnoo  sseeuu  pprrooggrraammaa
eelleeccttoorraall  oo  ccoommpprroommiissoo  ddee
aappoossttaarr  ppoolloo  ssooffttwwaarree lliibbrree..
NNoottaa  vvoosstteeddee  uunnhhaa  mmaaiioorr  rree--
cceeppttiivviiddaaddee  eennttrree  ooss  ppoollííttiiccooss
nnooss  úúllttiimmooss  tteemmppooss??
Varía moito entre estados. Es-
paña é un dos estados máis re-
ceptivos ao softwarelibre. Pero
non todos os partidos apoiaron
o softwarelibre de xeito útil. Por
exemplo, o anterior goberno de
Galicia desenvolveu unha ver-
sión nova do sistema GNU/Li-
nux, algo que non facía falta.
Ademais, o seu nome, Galinux,
non recoñece o traballo do pro-
gramador principal, o proxecto

ANOSATERRA
7-13 DE MAIO DE 2009

Richard M. Stallman, ideólogo do softwarelibre

‘As leis que atacan o intercambio de arquivos
non teñen valor moral’

’’Un programa que non é libre
somete os seus usuarios
ao poder do programador”

’’O softwarelibre non
contradí o capitalismo,
porque este non exclúe
a existencia de bens
públicos, nin o respecto
á liberdade dos demais”
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X.C.
Ortiz, xornalista vasco forxado
na Transición e que actual-
mente exercía como colum-
nista diario de Público, deixou
escrito o seu propio obituario,
un texto cheo de humor. Fun-
dador de publicaciones na
Transición como Saida, escri-

torconfesadamente compulsi-
vo é autor de numerosos libros,
son unha auténtica referencia
os que realizou sobre Xabier
Arzallus e o recén substituido
Juan José Ibarretxe. 

Aínda recentemente ofrecía
a súa análise sobre os resulta-
dos das eleccións vascas, “se a

vostede só lles interesa a políti-
ca institucional, fíxese no nú-
mero de parlamentarios, pero
se quere saber algo sobre a so-

ciedade vasca real proceda a
sumar os votos dos uns e os
outros prescindindo das ba-
rreiras provinciais e compro-
bará cal é a relación de forzas
efectiva. Aforrareille outro tra-
ballo: se se tomase vostede o
traballo de proxectar o 9% de
voto nulo que logrou mobilizar
o domingo a esquerda abert-
zale ilegalizada, comprobaría
que obtería seis ou sete depu-
tados. Sería outro parlamento.
Por resumir: Patxi López aspira
a gobernar unha sociedade
que maioritariamente non
simpatiza coa súa opción polí-
tica. Todo un experimento”.

XORNALISMO E POLÍTICA. Hai dous
anos visitou Santiago para un-
ha conferencia, e entrevistado
en A Nosa Terra (nº 1.217) por
Perfecto Conde, facía unha
análise da situación do sector.
Nesa altura era colaborador de
El Mundo, de cuxa edición no
País Vasco, foi redactor-xefe.

“Actualmente, o poder polí-
tico, o económico e o mediáti-
co xa son diferentes divisións
do mesmo  poder, -aseguraba
Ortiz. Agora hai xornalistas que
un non sabe se son xornalistas
que exercen a certas horas de
empresarios, ou de banquei-
ros, ou son banqueiros que
exercen de xornalistas. Todos
sabemos de directores de pe-
riódicos que pasaron directa-
mente a ocupar un lugar no
consello de administración
dun banco. É o caso de Juan
Luís Cebrián. No caso de Pedro
J. Ramírez,  é un xornalista polí-
tico e empresario ou un empre-
sario político e xornalista?�

Quen escribirá a verdade sobre López?
O pasado 27 de abril morría en Madrid,
Javier Ortiz, un referente do xornalismo
politicamente incorrecto

Patxi López, novo lehendakari. O socialista, investido lehendakari grazas ao

pacto co PP e ao apoio de UPyD, trasladouse a Ajuria Enea con proxectos que

poñen fin aos 30 anos de Goberno do PNV e a súa principal cara, J.J. Ibarretxe,

que anunciou que abandona a política. “Propoño ilusión, camiños comúns e

traballar por Euskadi. Iso é ser vasquista”, declarou López, que subliñou que “é

socialista, pero non nacionalista”. O novo presidente quere facerlle fronte ao

principais problemas do país, que ao seu xuízo, son a crise, a loita contra a ETA e a

recuperación da liberdade. Na imaxe, Basagoiti (PP) felicita a López .�

XORNALISMO E POLÍTICA
Xesús Veiga

A Javier Ortiz, in memoriam

Imitando a vella mensaxe
turística poderiamos afir-

mar que, politicamente falan-
do, “Euskadi is different”. A de-
cisión tomada polo Partido So-
cialista para conseguir a inves-
tidura de Patxi López pagando
o prezo da perda de estabilida-
de parlamentaria que propor-
cionaba o PNV no Congreso e
o apoio do PP a quen non foi a
lista mais votada, confirma que
non se pode entender a políti-
ca vasca como unha simple
prolongación ou copia das ló-
xicas que rexen nas institu-
cións de ámbito estatal.

A singularidade do panora-
ma electoral vasco deriva, polo
menos, de dúas circunstancias
combinadas:a existencia dun
sector social significativo que
xustifica e apoia a pervivencia
dunha organización que prac-
tica a loita armada e o mante-
mento de dous grandes territo-
rios electorais (votantes de
PNV-EA-Aralar e de PSOE-PP-
UPyD) de dimensións case se-
mellantes. As últimas análises
demoscópicas realizadas no
Pais Vasco certifican que hai
un maioritario estado de opi-
nión favorábel a fórmulas de
goberno transversais entre
partidos de ambos os territo-
rios. A pesar de que o resultado
do 1-M podía facilitar a forma-
ción dun bipartito PNV-PSE, os
dirixentes de ambas as organi-
zacións non foron quen de
conciliar dúas esixencias con-
traditorias: a visibilización do
cambio demandada polos so-
cialistas e o mantemento de
Juan José Ibarretxe na presi-
dencia do goberno. O tempo
dirá se estamos ante unha no-
va dinámica frontista alimen-
tada polo partido de López ou
se esta experiencia vai permitir
criar as condicións que hoxe
non se dan para reeditar a coa-
lición que gobernou Euskadi
entre 1986 e 1998. �

A DIFERENZA
’’

’’Os inquéritos do País Vasco
falan dunha postura

maioritariamente
favorábel a un pacto
transversal”

’’‘Patxi López aspira a
gobernar unha sociedade
que maioritariamente non
simpatiza coa súa opción’,
escribiu Ortiz”

? UERE SABER MÁIS?
www.javierortiz.net/

Javier Ortiz.  PERFECTO CONDE
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Charina Giráldez
O desemprego no conxunto
do Estado superou por primei-
ra vez na historia a barreira psi-
colóxica dos catro millóns. A
última Enquisa de Poboación
Activa (EPA), elaborada polo
Instituto Nacional de Estatísti-
ca, estabelece un total de
4.010.700 parados no primeiro
trimestre de 2009, un 84%
máis que no mesmo período
do ano anterior. Arestora a ta-
xa do paro alcanza o 17,4% da
poboación activa, un índice
que reflicte as consecuencias
laborais dunha recesión eco-
nómica que, segundo a maio-
ría dos expertos, aínda non to-
cou fondo. 

Neste contexto de crise, os
residentes de orixe estranxeira
preséntanse coma un dos co-
lectivos máis vulnerábeis. Os
datos son contundentes. Dos
catro millóns de parados esta-
tais, un millón procede dou-
tros países, polo que a taxa de
desemprego deste grupo se si-
túa no 28,4%, fronte a do
15,2% relativa os españois
maiores de 16 anos. Nos últi-
mos doce meses, 552.800 in-
migrantes ficaron desocupa-
dos, o que supón un incre-

mento do 109%, case 36 pun-
tos por riba da variación rexis-
trada pola poboación estatal
con respecto ao primeiro tri-
mestre de 2008.

Ana María Corral, responsá-
bel do departamento de Mi-
gracións da UGT, considera ló-
xica esta desproporción pola
maior presenza de traballado-
res estranxeiros nas activida-
des máis castigadas. “As pri-
meiras insercións laborais dos
non comunitarios (cunha taxa
de paro superior o 30%) adoi-
tan producirse no sector Servi-
zos e na Construción”, onde se
destruíron 600.000 e 450.000
empregos respectivamente no
prazo dun ano. “Dentro deste
segmento, o paro incremen-
touse de xeito especial entre os
marroquís, ecuatorianos, boli-
vianos e peruanos”, subliña a
representante sindical. En rela-
ción aos inmigrantes da Unión
Europea, os romaneses e búl-
garos levan a peor parte. 

RETORNO VOLUNTARIO.Para facer
fronte a esta situación, o Go-
berno central decide incenti-
var o retorno voluntario. A pri-
meira medida deste tipo, diri-
xida a desocupados de países
alleos á UE, púxose en marcha
no mes de novembro de 2008.
Ademais, estes días o ministro
de Traballo, Celestino Corba-
cho, estuda a posibilidade de

ofrecerlle axudas económicas
os romaneses parados que de-
sexen regresar a súa terra. “Os
emigrantes só volven cando
están seguros de que van topar
mellores condicións no seu
país e, segundo os comenta-
rios que nos chegan deste co-
lectivo, polo de agora prefiren
quedar aquí para tentar buscar
unha nova oportunidade”, co-
menta Ana María Corral. Den-
de o seu punto de vista, o Exe-
cutivo debería evitar este tipo
de iniciativas “discriminato-
rias” e poñer en marcha solu-
cións dirixidas a todos os de-
sempregados, “independen-
temente da súa orixe”. “Moitos
deles viñeron para ocupar os
postos que ninguén quería cu-
brir e agora non se lles pode
dar as costas”, lembra. A UGT
reclama unha mellora das
canles de información para
que a poboación estranxeira
coñeza mellor as redes de asis-
tencia e os servizos públicos de
emprego. Deste xeito, o sindi-
cato estima que os inmigran-
tes, en clara desvantaxe pola
falla de apoio familiar e social,
poderán afrontar mellor esta
recesión, a primeira dos últi-
mos quince anos.�

ANOSATERRA
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Dos catro millóns
de parados,
un millón son
inmigrantes. Os
sindicatos reclaman
igualdade de dereitos
para este colectivo e
rexeitan as medidas
de retorno propostas
polo goberno central

Un millón de estranxeiros sen traballo
Agnes Marquès

Por se non había suficien-
te coas rinoplastias e os

peiteados de moda, agora
din que nuns anos podere-
mos, se queremos, borrar os
nosos peores recordos, o que
sucou a alma de cadaquén
ao tempo que os anos foron
sucando a pel. Imaxínano?
Claro que hai vivencias que
cando volven pasar polo
trinque da memoria enco-
llen o estómago e hainas aín-
da peores, esas que nos cam-
bian definitivamente, pero
que indubidabelmente nos
fan medrar. E esquecelas se-
ría como unha especie de
morte, unha morte íntima,
unha derrota individual sen
comparación, un retroceso
aos anos tenros da infancia.
Aos científicos que conse-
guiron atopar en que parte
do labirinto cerebral se ago-
chan as nosas dores e como
anulalas, apláudoos. É un lo-
gro, sen dúbida. Acostumo a
celebrar ese tipo de avances;
os nosos futuros vivirán moi-
to mellor, seguro, grazas a
eles. Vivir mellor non signifi-
ca, necesariamente, unha vi-
da máis lixeira. Imaxinen un-
ha vida sen riscos, posto que
se se arrisca, sae mal e doe,
pódese borrar. Iso quitaríalle
todo o sabor tamén á vitoria.
E, persoalmente, sería unha
tortura: pensar que ningún
acto terá consecuencias ne-
gativas porque, se as ten, po-
derei borrar o recordo, o re-
morso de conciencia, a res-
ponsabilidade, e pasar páxi-
na… A insoportábel levidade
do ser. “Que la vida iba en se-
rio uno lo empieza a com-
prender más tarde”, dicía Gil
de Biedma. Por se algún día
nos volvemos todos tolos,
reivindico a miña diferenza
de antemán, que recae na
miña experiencia vivida, o
bo e o mao. Eu non quero es-
quecer. �

EU NON QUERO
ESQUECER

’’
O PP suspende a tres parlamentarios . Esperanza Aguirre [ na foto] ten cada

vez máis dificultades para zafarse do efecto político do Caso Gürtel. López Viejo,

Martín Vasco e Alfonso Bosch, parlamentarios da asemblea de Madrid,  foron

suspendidos preventivamente de militancia e con carácter temporal logo de

reclamaren o cese recentemente para “non prexudicar os intereses e a imaxe do

PP”. Os popularesxa admitiran a solicitude de suspensión Jesús Sepúlveda, Gi-

nés López, Carlos Clemente, José Galeote, Ricardo Galeote e Tomás Martín, im-

putados no caso de corrupción que salpica o PP, o “Caso Gürtel”.�

SE
R

G
IO

 P
ER

EZ
 / 

R
EU

TE
R

S

’’Vivir mellor non significa, 
necesariamente,
unha vida
máis lixeira”

AS CARAS DA CRISE

Un traballador camiña ao lado dun cartaz do plan do goberno para o retorno voluntario de inmigrantes desempregados, no

metro de Madrid.                                                                                                                                                                                                                                                     JUAN MEDINA / REUTERS 

’’O colectivo estranxeiro é un
dos grandes prexudicados
porque ten maior presenza
nos sectores con máis paro”

[Ana Mª Corral]
Responsábel do departamento de
Migracións da UGT.

’’Os emigrantes só retornan
canto están seguros de que
van topar mellores
condicións no seu país e
agora os romaneses
prefiren ficar para buscar
novas oportunidades”

[Ana Mª Corral]
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Fernando Pérez-Barreiro
membro do Consello Reitor do IGADI

(www.igadi.org)

Un lector da prensa británica
de hoxe atopa cada día, desde
hai algún anos, noticias sobre
o conflito en Afganistán que
podería estar lendo en The Ti-
mes de 1839 ou de 1880. Outra
vez Kandahar, Jalalabad ou
Mazar-e-Sharif. Nomes e si-
tuacións que non só resultan
familiares para os afecciona-
dos á historia militar ou á do
Imperio, senón que por veces
lembran onde morreu o avó
ou o bisavó do lector. 

As chamadas guerras afgás,
as de 1839-42 e de 1878-80, es-
tán moi presentes aínda na
imaxinación popular e na fic-
ción literaria da Gran Bretaña. 

Aquelas guerras formaban
parte do Gran Xogo, o enfron-
tamento estratéxico entre o
Imperio Ruso e o Británico pa-
ra protección da xoia deste últi-
mo, que era a India. A fronteira
do Noroeste, o Paso do Khyber,

da que tanto se fala agora, era
decisiva. Hoxe, despois da fatal
partición do subcontinente in-
dependizado, unha nova enti-
dade, Pakistán, está entre Afga-
nistán e a India. Pero os patáns
descoñecen esa fronteira e hai-
nos en Afganistán e no Pakis-
tán. O presidente Barack Oba-
ma ten nese escenario un dos
problemas máis difíciles da súa
administración.

Hoxe como onte, soldados
occidentais apoian un goberno
central en Kabul que é impo-
pular e que as tribos ven como
boneco do Occidente. Sha
Shuja onte ou Hamid Karzai
hoxe. Tanto ten.

DE PATÁNS A PASHTÚN. O grupo ét-
nico máis destacado naquelas
guerras, e aínda máis na de ho-
xe, son os pashtun. Este é o no-
me fino dos que antes eran
chamados máis xeralmente
patáns. O patán pasou a ser si-
nónimo de incivil, brutallán, e
así sigue sendo en moitas lin-
guas europeas. Vén do nome

en hindi, pero cargouse de sen-
so pexorativo. Inxusto, porque
esa etnia distinguiuse en moi-
tas manifestacións culturais. A
ela pertencen, despois de todo,
o propio presidente Karzai,
que viste o seu traxe nacional, e
Zalmai Khalilzad, diplomático
estadounidense de brillante
carreira, culminada no posto
de embaixador dos EE UU nas
Nacións Unidas nos días de
George W. Bush. Tamén é cer-
to que os pashtun, é dicir os fa-
lantes de pashto, son unha só-
lida base dos talibáns.

O que semella unha cons-

tante histórica é que os patáns
acaban gañando sempre. A
guerra asimétrica de que tanto
se fala agora, non era menos
asimétrica dous séculos atrás, e
aínda pode que fose máis. Pero
británicos e rusos acabaron
sendo mandados fóra do Afga-
nistán. 

Agora os patáns teñen o
apoio dos talibáns e, desde
máis atrás, desa multiforme
entidade que é Al Qaida. Pero
nunha longa perspectiva, que é
a que a historia esterca, non fal-
ta quen pense que todo iso
acabará por pasar e que o que
quedará serán os afgáns, e en-
tre estes, en primeira fila, eses
patáns que dan mostras ines-
peradas de talento táctico fren-
te aos exércitos máis moder-
nos de cada época.

UNHA GUERRA DESIGUAL. Este sé-
culo vai sendo o das guerras
irregulares, aínda que casos co-
mo o de Afganistán amosen
que non é este un concepto tan
novo. As fallas tectónicas entre
o desenvolvemento dos países
e as rexións está na orixe desas
guerras. Os resultados iranse
vendo na configuración do
mundo das próximas xera-
cións. Non sabemos nin se virá
unha transformación, nin ónde
nin cómo. Pero polo de agora
estamos vendo aínda a repeti-
ción de moi vellos modelos. �

As semellanzas entre a actual guerra de
Afganistán e as escenificadas no século XIX
deberían servir de guía para a estratexia
diplomática de Obama na área

Os afgáns acabarán por gañar a guerra

X.L. Franco Grande

Ében coñecido que epide-
mias como as que xurdi-

ron nos últimos anos, tal a gri-
pe aviar entre 2002 e 2003, ou a
síndrome respiratoria aguda
(SARS) xeraron  negocios de
escándalo para compañías co-
mo Roche Holding AG , da que
é filial Gilead Sciences Inc, na
que Donald Rumsfeld é direc-
tivo e accionista.

Moitos gobernos constituí-
ron, como medida preventiva,
almacenamentos de medica-
mentos por importe de miles
de millóns de dólares, entre os
que figura o Tamiflu, reco-
mendado pola OMS como efi-
caz contra a gripe, produto so-
bre o que ten os dereitos Gile-
ad Sciences Inc.

En Perote (Veracruz, Méxi-
co), e antes de haber noticias
da epidemia actual, producí-
ronse denuncias contra gran-
des granxas produtoras de
porcos, propiedade de empre-
sas multinacionais, porque o
60 por cento da poboación pa-
decía das vías respiratorias. O
resultado foi o encarceramen-
to dos denunciantes.

Nada máis lóxico que a xen-
te pregunte de onde vén ese vi-
rus, e aínda tamén a quen be-
neficia. As dúas preguntas, por
agora, non teñen ningunha
resposta segura. Pero, se te-
mos en conta os fabulosos be-
neficios das empresas farma-
céuticas ditas, e outras, tamén
é lóxico que a xente faga pre-
guntas e que teña sospeitas.

Porque unha cousa é con-
secuencia da outra: grandes
epidemias producen fabulo-
sos negocios. Isto si que non se
pode poñer en dúbida. Sabe-
mos que hai investigacións en
camiño e que moi ben puide-
sen relacionar a epidemia con
experimentos de guerra bacte-
riolóxica do Pentágono. Por
agora é só unha tese cunha
certa lóxica. Agardemos e ve-
remos.�

LATEXOS

DE EPIDEMIAS 
E DE NEGOCIOS

’’

Grandes epidemias
producen
fabulosos 
negocios”

’’

’’Agora os patáns teñen
o apoio dos talibáns e,
desde máis atrás, desa
multiforme entidade que é
Al Qaida”

’’As chamadas guerras afgás,
as de 1839-42 e de 1878-80,
están moi presentes aínda
na imaxinación popular e
na ficción literaria
da Gran Bretaña”

Un afgán posa diante da cámara na presenza dun soldado francés pertencente á misión da OTAN ao sur de Kabul. JACKY NAEGELEN / REUTERS
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de temas que xeren inquedan-
za colectiva ou provoquen
alarma social. No caso pana-
meño a temática elixida foi o
incremento da violencia civil, a
anguria pola inflación alimen-
taria ou a crise mundial. 

O tema da inseguridade re-
pítese como tema de gran pre-
ocupación transversal para o
que o progresismo non atopa
discurso ou adoita inhibirse,
deixando o campo baleiro para
forzas conservadoras que pro-
meten man dura. 

No catálogo de promesas
sempre levan como emblema
acabar coa corrupción, o com-
bate á pobreza ou ter especial
sensibilidade cara á educación
e a sanidade. Non gustan ser
etiquetados como conserva-
dores pero fan bandeira en re-
negar dos líderes populistas de
esquerda.

Afirman ser parte dun novo
tempo no que as ideoloxías son
anacrónicos obstáculos para o
progreso. Prefiren presentarse
como bos xestores, xeradores
de riqueza, de emprego, mo-
dernizadores ou aforradores
en custos burocraticos innece-

sarios. Velaí a súa promesa de
retirarse do parlamento cen-
troamericano por ser inútil.
Presume de ter financiado a
campaña cos seus aforros tira-
dos da cadea de supermerca-
dos da que é propietario.

AMPLIACIÓN DO CANAL. Cando Mar-
tinelli asuma a presidencia o 1
de xullo afrontará un lustro no
que o canal vai ser ampliado.
Precisaranse investimentos
por valor de 5.000 millóns de
euros, xeraranse empregos pa-
ra 80.000 persoas durante sete
anos. Os máis de 15.000 barcos
que o transitan anualmente,
transportando 200 millóns de
toneladas de carga, son un se-
guro económico envexábel.

Tan só o fracaso de Alvaro
Noboa en Ecuador agacha o
éxito dos magnates na política.
Primeiro Mauricio Macri en
Buenos Aires, agora Martinelli
en Panamá e antes de fin de
ano Sebastian Piñera en Chile,
se o vigoroso repunte nas en-
quisas de Bachellet non impi-
de a derrota do candidato da
Concertación que auguran as
enquisas. �

no espectro da esquerda que
dominan a rexión.

MENSAXES SIMPLES. Políticos mag-
nates que tan só precisan un
vangardista equipo de publi-
cistas que sintonicen cun par

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

Ollando cara ao espello italia-
no, de onde naceu o seu pai, o
fenómeno do político do mul-
timillonario que asume as
máis altas responsabilidades
políticas de Estado tomou cor-
po en Panamá na persoa de Ri-
cardo Martinelli.

Ao igual que noutras fortu-
nas  latinoamericanas que ate-
rran na política, non precisan
dun programa coherente coa
súa traxectoria empresarial.
Tampouco dunha hecatombe
na xestión económica dos go-
bernantes precedentes. 

Panamá levaba medrando
por riba do 8 por cento desde o
2005. Autodenomínase paraí-
so económico (non fiscal), on-
de a transmisión de bens in-
móbeis en primeira compra
están exentos de tributación,
onde IVE e IBI son exóticos.

Paraíso económico perime-
trado pola segunda maior zona
franca do mundo, na que se
poden mercar produtos sen
imposto ningún. Zona Libre de
Colón converteuse en central
de distribución de produtos
asiáticos que asolagan, legal ou
ilegalmente, os mercados da
economía informal de medio
continente.

Neste pequeno país no que
residen máis de 8.000 galegos,
adoitan fixar a súa segunda re-
sidencia moitos empresarios
que desconfían de gobernos

ANOSATERRA
7-13 DE MAIO DE 2009

MUNDO.18.

Martinelli, o Berlusconi panameño
O magnate dos
supermercados
xestionará a partir
de xullo o país do
que depende gran
parte do comercio
mundial. O seu
exemplo de éxito
daralles ás a
políticos de toda
Latinoamérica que
queren investir os
seus aforros en obter
unha banda
presidencial

XOGOS DE GUERRA / XEORXIA

AUMENTA A TENSIÓN ENTRE
RUSIA E A OTAN

Despois de
que o gober-
no de Xeor-
xia, que pre-
side Mikheil
Saakashvili,
denunciase
que o servizo
secreto ruso
estaba detrás
dun intento
de golpe de
Estado desartellado o 5 de
maio, un novo foco de tensión
xurdiu tras o anuncio da
OTAN de enviar ao país ex so-
viético perto de 1.000 soldados
para unhas prácticas militares
no bordo da fronteira xeorxia-
na con Osetia do Sur e Abkha-
sia. Moscova respondeu afir-
mando que non permitirá ta-
les movementos na zona.

REPRESIÓN /PALESTINA

INTERROGATORIOS A 
CAMBIO DE ASISTENCIA

Moitos palestinos de Gaza de-
ben prestarse a un interroga-
torio se queren recibir permi-
so de asistencia médica por
parte de Israel. Así o denuncia
a ONG israelí Médicos polos
Dereitos Humanos, que afir-
ma que as presións están de-
mostradas e denunciadas
diante das autoridades inter-
nacionais. Entre os exemplos
de represión policial sobre os
doentes, fálase de fotografías
feitas ao escuso, detencións
de horas a persoas con febre e
outros abusos.

FRONTEIRAS /CUBA

SILVIO RODRÍGUEZ NON
PODE PISAR OS EE UU

O cantautor
cubano Sil-
vio Rodrí-
guez non po-
derá partici-
par nun con-
certo en ho-
menaxe ao
tamén músi-
co Peter See-
ger, amigo
seu e gran
popularizador de cantigas de
Cuba no mundo enteiro, caso
de “Guantanamera”. As auto-
ridades migratorias estadou-
nidenses achan que a súa ide-
oloxía é contraria aos intere-
ses dos EE UU. O caso de Ro-
dríguez é o último dunha lon-
ga lista de persoeiros interna-
cionais aos que non se lles
conceden visas.�

O presidente de

Xeorxia, Mikheil
Saakashvili.
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bano Silvio Ro-
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’’Zona Libre de Colón
converteuse
en distribuidora
de produtos asiáticos
que asolagan os mercados
informais de medio
continente”

O presidente electo de Panamá, Ricardo Martinelli, saúda os seus adeptos na cidade de Colón.               MARIANA BAZO / REUTERS

’’Na ampliación da canle
precisaranse
investimentos de 5.000
millóns de euros
e xeraranse empregos
para 80.000 persoas
durante sete anos”
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Xurxo González
O pasado 28 de abril Samuel
Juárez, novo conselleiro de Me-
dio Rural, reuníase por primeira
vez cos representantes dos sin-
dicatos e a Asociación Galega de
Cooperativas Agrarias (AGACA).
Ese mesmo día publicábase a
súa primeira entrevista como
membro do goberno, na que
afirmaba que “existen explota-
cións en Galicia ás que non lles
queda outra opción que pechar
ou quizais queren abandonar o
sector porque hai un relevo xe-
racional. A súa saída pode bene-
ficiar o conxunto”.

O responsábel do agro ga-
lego na Administración autonó-
mica opinaba que “hai moita
xente no sector que pensa que
os plans de abandono deberían
continuar. O Ministerio [de Me-
dio Ambiente e Medio Rural e
Mariño] interrompeunos por-
que considera que xa pecharon
suficientes explotacións. Non
facilitar o abandono non me pa-
rece moi intelixente, pero anali-
zarémolo nos próximos días”.

Os sindicatos agrarios opó-
ñense a favorecer abandonos
masivos. De feito, ao día se-
guinte da reunión co conselleiro
presentaban unha análise con-
xunta do sector e unha batería
de medidas urxentes para man-
ter a viabilidade da maioría das
explotacións. O documento
conta co apoio do Sindicato La-
brego Galego, Unións Agrarias,
Xóvenes Agricultores e AGACA e
non fai referencia a plans de
abandono. Os asistentes á reu-
nión con Juárez indican que
nela non se falou de incentivar o
peche de explotacións.

AMEAZA DE DESERTIZACIÓN DO RURAL.

Algúns representantes dos gan-
deiros coinciden en sinalar que
hai que diferenciar entre as ex-
plotacións que van pechar nos
próximos anos porque os gan-
deiros se van xubilar e as que o
farán por dificultades económi-
cas. Francisco Bello, secretario

xeral de Xóvenes Agricultores,
afirma que “incentivar o aban-
dono non é a solución neste
momento, de feito temos po-
tencial para aumentar a nosa
produción”. Este líder sindical
dubida mesmo que sexa viábel,
xa que “moitas explotacións
avalan as súas débedas coa súa
propia actividade, e teñen polo
tanto un compromiso de per-
manencia”.

A preocupación de Hixinio
Mougán, director xerente de
AGACA, céntrase en que un
novo plan de abandono de cota
láctea agravaría a desertización
do rural. “É certo que moitos op-
tarían polo peche subvencio-
nado, o que sería darlle o toque
de gracia ao interior do país”. De
todos os xeitos o voceiro desta
unión de cooperativas consi-
dera que non habería recursos
financeiros para cubrir a de-
manda que se produciría. Os
plans de abandono de cota lác-
tea, iniciados nos anos noventa
e cuxa última convocatoria tivo
lugar en 2006, son unha inicia-
tiva do Goberno central. Mou-
gán sinala que “a participación
da Xunta neste tipo de iniciati-
vas foi até agora moi minorita-
ria. A maior parte do capital pro-
vén da Administración central”.

As medidas que reclaman os
sindicatos e as cooperativas
céntranse en que se garanta a
recollida do leite a prezos que
cubran os custos de produción,
axudas económicas directas,
refinanciamento da débeda,
control das importacións e au-
mento da información ao con-
sumidor sobre a orixe do leite.

O NÚMERO DE EXPLOTACIÓNS REDU-

CIUSE UN 75% EN 15 ANOS .A análise
destas organizacións fala de
entre 3.000 e 5.000 explotacións
de leite en graves dificultades
pola caída dos prezos en orixe,
que terán que pechar se a Admi-
nistración non promove medi-
das de choque. Actualmente
existen 14.591 produtores, polo

que os máis afectados supoñen
en torno a un terzo do total. A
análise das asociacións de gan-
deiros alertan de que “o ritmo
de desaparición de explotacións
en Galicia é de 2.000 explota-
cións pechadas cada ano”.

A análise dos gandeiros coin-
cide coa expresada por Vilma
Cabodevila, secretaria de Medio
Rural do PSdeG, quen afirma
que “hai tan só 15 anos había
máis de 60.000 explotacións lei-
teiras en Galicia, mentres que a
día de hoxe o número é de me-
nos de 15.000. Polo tanto o sec-

tor xa está reestruturado. Se pe-
chan máis explotacións a razón
será que as Administracións po-
líticas non lle dan o soporte ne-
cesario”.

Tareixa Paz, voceira de Me-
dio Rural do BNG, presentou, o
30 de abril, unha proposición
non de lei na que pide axudas
para o refinanciamento da dé-
beda dos gandeiros. O grupo
nacionalista criticou tamén que
os grandes distribuidores em-
preguen o prezo do leite como
produto de reclamo ao vendelo
por debaixo de custe.�

O conselleiro de Medio Rural
propón volver subvencionar o abandono
de explotacións leiteiras.
Os sindicatos e cooperativas opóñense

A Juárez sóbralle  leite

A mafia italiana finánciase con parques eólicos. Os xuíces pensan

que existe unha trama composta por funcionarios, empresarios e ma-

fiosos para a construción subvencionada polo goberno deste tipo de

instalacións en Sicilia, que logo venden a compañías multinacionais do

sector.�

O FUTURO DO CAMPO  EN XOGO

’’Incentivar o abandono 
non é a solución neste
momento, de feito temos
potencial para aumentar
a produción”

[Francisco Bello]
Secretario xeral de Xóvenes
Agricultores.

’’Moitos gandeiros optarían
polo peche
subvencionado,o que sería
dar o toque de gracia
ao interior do país”

[Hixinio Mougán]
Director xerente de AGACA.
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Xurxo González
As mobilizacións do 1º de maio
tiveron este ano na crise econó-
mica e, en especial, no incre-
mento do paro o seu eixo cen-
tral. Aínda que non houbo
unha manifestación conxunta,
os lemas da CIG, por unha
banda, e de CCOO e UGT, por
outra, coincidiron en reclamar
medidas contra o desemprego
e maior protección social para
os parados.

Os actos centrais tiveron lu-
gar en Vigo, como vén sendo
costume. Ademais esta comarca
é unha das máis afectadas por
unha crise que ameaza os seus
principais sectores industriais. Á
mobilizacións convocada polos
nacionalistas acudiron 12.000
persoas, mentres que 10.000 se-
cundaron a dos sindicatos de
ámbito estatal. No conxunto de
Galiza, a CIG afirma que máis de
20.000 persoas asistiron aos seus
actos, mentres que CCOO e
UGT elevan esta cifra até preto
dos 25.000.

Á PROCURA DE ACCIÓNS COMÚNS. Pese
a que finalmente non houbo
unha convocatoria conxunta
no 1º de maio, os dirixentes
sindicais referíronse a esta
cuestión nos seus discursos. O
novo secretario xeral de CCOO
de Galicia, Xosé Manuel Sán-
chez Aguión, lamentou a falta

de unidade sindical e “a ausen-
cia da CIG na manifestación
central”. Xesús Seixo respon-
día na súa intervención que “a
partir deste 1º de maio vanse
iniciar contactos coas demais
organizacións sindicais na pro-
cura das alternativas e as medi-
das de presión necesarias para

acadalas”. O dirixente da CIG
afirmou que “non descarta-
mos unha folga xeral se a situa-
ción o precisa”.

Xosé Antonio Gómez, se-
cretario xeral galego de UGT,
lembrou que o seu sindicato
convocou folgas xerais con di-
ferentes partidos no poder,
“sempre que houbo recortes
de dereitos e de protección”.
No entanto, precisou que
“neste momento non se dá o
escenario para unha folga xe-
ral, porque non se produciu
ese recorte”. Cándido Méndez,
secretario xeral de UGT, foi
máis contundente, e asegurou
que se saíse adiante a proposta
dos empresarios para “permi-
tir o despedimento libre pro-
duciríase unha grave conflitivi-
dade social”.

SEIXO ANIMA A ACUDIR Á MANIFESTA-

CIÓN DO 17 DE MAIO. O secretario
xeral da CIG rematou o dis-
curso en Vigo lanzando un
chamamento á participación
masiva na manifestación do
17 de maio, co obxecto de de-
mostrarlles “ao PP e aos po-
deres fácticos que tentan ani-
quilar o noso idioma, que hai
amplos sectores da sociedade
que non están dispostos  a
que se dificulte máis o pro-
ceso de normalización lin-
güística”.�
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Manuel Cao

O agromar da gripe porcina mexicana e a súa propa-
gación polo mundo adiante revela o pulo que reci-

ben as enfermidades co proceso de globalización econó-
mica e social debido á mellora dos transportes en fre-
cuencia e rapidez o que se traduce nun aumento dos in-
tercambios de mercadorías e servizos e nunha elevada
mobilidade das persoas. A existencia de epidemias que
traspasan as fronteiras será cada vez máis habitual pero
tamén son maiores os controis naqueles países desenvol-
vidos que sempre acaban por detectar a natureza e cau-
sas científicas dos males que se dan en países cun sistema
sanitario e asistencial deficiente ou inexistente.

Sempre houbo epidemias ao longo da historia (peste,
gripe, sida, etc) pero con características moi diferentes
entre si. O elemento fundamental que marca a evolución
nas enfermidades é a amplitude e calidade do sistema sa-
nitario derivada normalmente da asignación de recursos
a un servizo básico para o benestar social sen exclusións
por crenza, nacionalidade ou renda. O grao de desenvol-
vemento inflúe decisivamente pero existen casos de paí-
ses ricos con sistemas sanitarios desigualitarios (EE UU) e
outros menos desenvolvidos con certa calidade sanitaria
(Cuba). Estas asimetrías son claves pois a globalización
pon en contacto estruturas socioeconómicas moi dispa-
res mediante a emigración legal e ilegal trasvasando po-
boación de xeito relativamente incontrolado (En España
están a reaparecer enfermidades antes erradicadas pola
chegada de individuos non vacinados). 

Os grandes grupos farmacéuticos de carácter multina-
cional atopan unha grande oportunidade coa aparición
das novas enfermidades. Antes a gripe aviaria e agora a
porcina desencadeou un temor colectivo alentado polos
medios de comunicación producíndose unha demanda
inmediata de produtos que puidesen paliar ou eliminar
os efectos da pandemia. Os medicamentos almacenados
no período da gripe aviaria están a ser utilizados nesta e
existen interrogantes sobre a influencia que os propios
laboratorios e grupos farmacéuticos puidesen ter na apa-
rición, características e tratamento das enfermidades. O
desenvolvemento das tecnoloxías de enxeñaría xenética
e a súa utilización con fins comerciais e de negocio obriga
a perseverar na introdución de controis e normas éticas
que poderían ser difíciles de implementar pola vantaxe
informativa das empresas innovadoras.

A influencia dos problemas sanitarios na dinámica
económica é clave. A saúde é unha causa de forza maior
que lles permite aos gobernos utilizar os mecanismos de
intervención cun alto grao de discrecionalidade. As reac-
cións ante a gripe mexicana co sacrificio da cabana por-
cina (Exipto), límite ás importacións (Rusia) ou controis
no tráfico de viaxeiros (varios países) é ilustrativa. Pero ta-
mén as empresas se ven obrigadas a reorganizar as súas
actividades produtivas, comerciais e de xestión do capital
humano afectando negativamente á evolución do PIB e
do emprego. �

O elemento fundamental
que marca a evolución
nas enfermidades
é a amplitude e calidade
do sistema sanitario”

’’

’’
SAÚDE E 
GLOBALIZACION

Aumenta a participación
no 1º de maio

DIA DOS TRABALLADORES

Os principais
sindicatos
advírtenlle
á Administración
que se cede
a peticións
da patronal como
o despedimento
libre haberá
folga xeral

’’A partir deste 1º de maio
vanse iniciar contactos
con UGT e CCOO
na procura das
alternativas e as medidas
de presión necesarias”

[Xesús Seixo]
Secretario xeral da CIG.

’’Se saen adiante propostas
dos empresarios como
a de permitir
o despedimento libre
producirase unha grave
conflitividade”

[Cándido Méndez]
Secretario xeral de UGT.

PACO VILABARROS
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mación nacionalista incide en
que o goberno dos conservado-
res baixo a presidencia de Fraga

non creou ningún centro de día
público, mentres que o bipar-
tito promoveu 57.�

cións deste tipo na lexislatura,
que é a cifra que implica a ini-
ciativa do PP. A pregunta da for-

Xurxo González
Alberte Núñez Feixóo detallou
no seu discurso de investidura
como presidente da Xunta os
seus principais obxectivos para
desenvolver a Lei de Dependen-
cia, cuxa xestión polo goberno bi-
partito criticara cando era líder
da oposición. O presidente da
Xunta comprometeuse a crear
unha rede de atención primaria á
dependencia, de ámbito munici-
pal. O BNG considera que esta
apelación aos concellos esconde
unha estratexia do novo goberno
para trasladar toda a responsabi-
lidade á Administración local.

Carlos Aymerich, parlamen-
tario e responsábel do BNG da
Área de Servizos Sociais, afirma
que “un dos problemas é que
dous meses despois das elec-
cións o PP aínda non se puxo a
gobernar, e por iso non sabemos
se o novo Executivo vai conti-
nuar co Consorcio de Servizos
de Igualdade e Benestar ou o vai
eliminar”. O político naciona-
lista considera que se se des-
mantela este organismo, “volve-
rase á situación anterior onde os
fondos da Xunta se repartían dis-
crecionalmente. O Consorcio
supuña un marco regrado e es-
tábel, no que se eliminaba a
compoñente partidista”.

TEMOR Á PRIVATIZACIÓN.O BNG con-
sidera que á chamada á austeri-
dade do novo goberno dificulta
á axeitada aplicación da Lei de
Dependencia, ao reducir o gasto
social público. Aymerich lembra
que “darlles a iniciativa aos con-
cellos pode supoñer unha volta
á situación anterior ao Consor-
cio, na que as entidades locais
deixaban a cobertura de servi-
zos como as residencias de an-
ciáns en mans privadas. En moi-
tos casos os concellos pequenos
non dispoñen dos recursos nin
do coñecemento necesario para
ofertar prazas públicas”. O BNG
considera que antes da lexisla-

tura do bipartito, as corpora-
cións locais non contaban co
asesoramento e a coordinación
da Administración autonómica,
e un regreso a esa situación
pode supoñer un peor servizo
para as persoas dependentes.

POUCA AMBICIÓN DA XUNTA.Aymerich
ironizou tamén cos obxectivos
declarados por Feixóo. “O presi-
dente amosa pouca ambición ao
prometer que 16.000 persoas de-
pendentes cobrarán a final de
ano as axudas que estipula a lei,
porque a día de hoxe xa as reci-
ben 14.500”, sinala o nacionalista.

Outra das promesas de Fei-
xóo na investidura foi a da crea-
ción dunha rede de centros de
día en todos os concellos de
cando menos 1.500 habitantes.
O pasado 28 de abril o BNG re-
xistrou unha pregunta no Parla-
mento na que instaba o go-
berno a explicar o plan para a
creación de 204 novas instala-

ECONOMÍA.21.
ANOSATERRA
7-13 DE MAIO DE 2009

Os ministros de Finanzas da zona euro pensan que o paro comeza
a ser inquietante. Jean Claude Juncker, primeiro ministro de Luxem-

burgo, considera que os gobernos deben “dirixir todos os seus esforzos

a combater esta situación”. Pediu tamén responsabilidade social ás em-

presas, que “no contexto actual deberían evitar recorrer aos despedi-

mentos masivos”.�

AS MEDIDAS DO NOVO GOBERNO

As entidades locais carecen dos recursos
financeiros e técnicos para asumir a
responsabilidade. A estratexia pode
conducir á privatización dos servizos para
reducir gasto público

’’Se o PP elimina o Consorcio
de Servizos do Benestar
volverase á situación
anterior onde os fondos da
Xunta se repartían
discrecionalmente”

[Carlos Aymerich]
Voceiro do BNG

’’Feixóo prometeu 
que 16.000 persoas
cobrarán a final de ano as
axudas á dependencia,
pero o BNG retruca que
hoxe xa as reciben 14.500”

[Carlos Aymerich]
Voceiro do BNG

O PP cederá Dependencia aos concellos
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non lles paga aos xogadores
desde hai varios meses. A débe-
da levantina é tan avultada (fála-
se de 240 millóns de euros) que
xa se fala de que no verán porá á
venda todos os seus xogadores.

Hai dez anos, a metade dos
equipos que xogaban a segun-
da división daquela tiñan un or-
zamento superior ao que hoxe
teñen o Numancia, o Valladolid
ou o Rácing de Santander, os
tres na primeira. O pasado
agosto soaron para equipos de
2ª B dous xogadores que hoxe
están no club soriano: Aranda e
Egoitz Jaio. A falta de diñeiro é
tal que as grandes canteiras de
España: Barcelona, Madrid, Vi-
larreal, Sevilla, Valencia... reci-
ben cada mes ofertas de até un-
ha ducia de clubs para que lles
cedan os seus novos talentos.

Estas cifras contrastan co in-
vestimento de 300 millóns de
euros que fixo Ramón Calderón
nos seus case tres anos como
presidente do Madrid.

CANTEIRA E PÚBLICO.A queda com-
petitiva da liga afecta desigual-
mente a presenza de público
nas bancadas da primeira divi-
sión. Curiosamente, a crise eco-
nómica logrou darlle á canteira
un protagonismo que en moi-
tos casos agradeceu a afección.
Xustamente é nos estadios nos
que a presenza de xogadores
nacidos na propia comunidade
é menor onde máis se nota a ca-
ída de público (por exemplo, en
Riazor).

Nos últimos anos a penuria

A selección galega de fútbol sub14, subcampioa de España. A selección

galega de fútbol sub14 proclamouse subcampioa de España de seleccións te-

rritoriais, despois de perder na final por 5-0 contra Cataluña, na fase final deste

torneo celebrado no estadio Caranza de Ferrol. Nas semifinais os galegos elimi-

naran a Andalucía, tras gañarlles por un gol a cero.�

en todo o Estado. Os castello-
nenses, cun investimento moi-
to menor que calquera fichaxe
internacional, lograron revalo-
rizar os seus xogadores dun xei-
to espectacular. O pasado agos-
to, os “amarelos” rexeitaron un-
ha oferta de 36 millóns de euros
do Madrid por Santi Cazorla.�

César Lorenzo Gil
O Madrid-Barça do 2 de maio á
parte dunha dorosa celebra-
ción do Día da capital española
foi a confirmación de que a liga
española está nun intre de cam-
bio. Como é posíbel que os me-
rengues,cuns números que os
farían líderes destacados en va-
rios campionatos europeos,
acaben goleados na casa?

Para algúns, a explicación
hai que buscala no poderío es-
tratosférico do Barcelona, unha
especie de conxunto extrate-
rrestre que aumentou especta-
cularmente o nivel competitivo
da liga española. En realidade,
deportivamente, o campionato
estatal está danado. O terceiro
clasificado, o Sevilla, ten 18
puntos menos que o segundo e
25 menos que o líder. O seu goal
averageé de máis 10, 28 tantos
por debaixo da marca do Ma-
drid e  62 por tras da do Barça. A
partir dese punto as estatísticas
son moito máis parellas. De ha-
ber extraterrestres, hai dous, in-
cluamos o Madrid.

SEN CARTOS NO PETO.En realidade, a
liga BBVA vive no céspede o que
leva vivindo nas tesourarías des-
de hai algunhas tempadas. A
crise económica que comezou
no 2003, cando se esgotou o di-
ñeiro das televisións, mantén o
campionato dividido entre os
clubs con crédito ilimitado pola
súa rendibilidade (os dous pri-
meiros) e os demais, entre os
que se encontran grandes xi-
gantes como o Valencia, que

As diferenzas económicas e deportivas entre
os dous primeiros clasificados e o resto da
primeira división obrigan a repensar o futuro
da liga, cun pé na creba e outro na falta total
de competitividade no plano europeo. 

fixo revivir canteiras como as de
Santander. Noutros casos, a po-
lítica das categorías inferiores é
estratéxica na dirección do
club. Velaí os casos do Sevilla e
sobre todo o Vilarreal, que pa-
sou de non ter filial sequera a
principios da década a fichar ra-
paciños de menos de 16 anos

’’En agosto soaron para a
2ª B varios xogadores que
acabaron fichando por
equipos de primeira”

O FUTURO DA LIGA

Ante as dificultades económicas,

cada día soa con máis forza unha

proposta para reducir os equipos

da primeira categoría. Os máis in-

teresados, xustamente os grandes,

que aliviarían un campionato so-

brecargado de partidos, o que lles

resta “tranquilidade” para disputar

competicións europeas.

Mais quen pode ter a última e

decisiva palabra é a Federación

Española (RFEF). O triunfo da se-

lección na Eurocopa de Austria e

Suíza no pasado verán fai que os

reitores federativos consideren

crucial loitar por estender a hexe-

monía durante a vindeira década.

Experiencias doutros combina-

dos indican que con menos parti-

dos os xogadores están máis fres-

cos e renden mellor nestes torne-

os de final de tempada.

REESTRUTURACIÓN DE TODAS AS CA-

TEGORÍAS. No despacho do presi-

dente da RFEF, Ángel María Villar,

descansa unha ambiciosa propos-

ta que pasa por deixar a primeira

división en 18 equipos e a segunda

ben nunha dupla competición

Norte/Sur con 18 conxuntos ben

nunha única liga como até agora

pero só con 20 equipos. A idea é

aumentar as esixencias financeiras

para os clubs da primeira división

co fin de que teñan cartos para

manter estruturas competitivas.

O máis recente exemplo de re-

dución hai que buscalo en Portu-

gal. A Súperliga ten 16 equipos e

aínda así son moitas as dificultades

para que todos sexan profesionais

ao cento por cento. As enormes di-

ferenzas de orzamento e a depen-

dencia deportiva de todos os clubs

da troika Porto-Spórting-Benfica

fan inviábel aumentar o campiona-

to. Sóalles a situación de antes? �

Primeira división de 18 equipos?

Lass Diarra, do Madrid [á esquerda] faille unha entrada a Andrés Iniesta, do Barça, o 2 de maio no Bernabéu. 

Barça, Madrid...
e a 20 puntos o terceiro
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C. L.
Afirmaba o xornalista britá-
nico John Carlin en maio do
2008 que a liga española es-
taba condenada a parecerse
á escocesa, aínda que o seu
soño sería achegarse á ingle-
sa. En Escocia, 12 equipos
compiten por un título que
se sabe de antemán que só
poden gañar os equipos de
Glasgow, ora o Celtic, ora os
Rangers. É tan brutal o statu
quo que os propios combi-
nados “privilexiados” só
pensan na propia liga cando
toca partido entre eles; o res-
to do ano soñan con avanzar
unha eliminatoria máis na
Copa da Uefa ou na Liga dos
Campións.

Pola contra, a liga inglesa é
a máis puxante do mundo.
Unha reforma lexislativa a fi-
nais da década do 1990 con-
verteu as tradicionais institu-
cións futbolísticas do reino
en empresas transnacionais,
con investidores multimillo-
narios  e exóticos: rusos, ára-
bes, estadounidenses... todos
querían un club no que deitar
cartos como quen estra un
palleiro.

O fluxo de capital, unido á

DEPORTES.23.ANOSATERRA
7-13 DE MAIO DE 2009

total liberalización do merca-
do de fichaxes estranxeiras,
colocou na Premier League
os mellores xogadores ao ser-
vizo dun modelo de fútbol
que gardou a esencia da rapi-
dez, verticalidade e axilidade
do balompé británico. Enri-
queceuse coa frescura táctica
de adestradores de fóra (Arsé-
ne Wenger, Rafael Benítez,
José Mourinho...). Espremeu
a  enorme capacidade de sa-
crificio e espectáculo de fut-
bolistas sen complexos que
poden presumir de competir
na gran liga só a base de von-
tade e descaro (Cristiano Ro-
naldo, Cesc Fábregas ou Fer-
nando Torres, entre moitos
outros).

O ÉXITO INGLÉS. O reparto de di-
ñeiro nivelou o campionato
pero tamén atraeu aos cam-
pos a afección en masa (é ra-
ro non ver un cheo nun cam-
po inglés). O espectáculo é
hoxe internacional. Houbo
partidos da liga inglesa tele-
visados en España que tive-
ron maior audiencia que ou-
tros encontros da primeira
división española. Un equipo
que hai anos que non gaña tí-

tulos na illa, o Tottenham,
ten tanta afección en Asia
que se ve obrigado a facer
unha xira cada ano. Os seus
xogadores son tratados coma
ídolos en Bangkok ou Xang-
hai.

REPARTO DA RIQUEZA. Expertos en
Medios de Comunicación
consideran que se a liga espa-
ñola quere subsistir economi-
camente debe optar por un
destes camiños: superar os lí-
mites estatais comandando o

proxecto de liga europea ou
rectificar as enormes diferen-
zas de ingresos para que clubs
como o Valencia, o Atlético, o
Sevilla ou o propio Deportivo
volvan ser aspirantes ao título
de liga. �

Gómez Noia gaña o triatlón de Fuente Álamo. O galego Xavier Gómez

Noia impúxose na proba de triatlón de Fuente Álamo, en Murcia, que gañara

na edición do ano pasado Iván Raña. O triatleta ferrolán superou en 36 se-

gundos ao catalán Francesc Godoy, despois de facer un tempo de 1 hora 6

minutos e 27 segundos.�

Máis perto de Escocia que de Inglaterra

’’O reparto de diñeiro
na liga inglesa levou bos
xogadores e espectáculo
aos campos. Hoxe a
premierten seareiros en
todo o mundo”

’’A liga española, se quere
subsistir, deberá
comandar un novo
campionato europeo ou
repartir a riqueza dos dous
grandes”
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Nun intre de enorme convul-
sión na paisaxe dos medios
de comunicación, especial-
mente nos audiovisuais, o
fútbol volve ser cabalo de ba-
talla na captación de audien-
cia e ingresos.

A chamada II Guerra do
Fútbol, que enfrontou os gru-
pos PRISA e Mediapró, rema-
tou coa vitoria dos segundos
grazas á compra de dereitos te-
levisivos e ao desbloqueo dos
compartimentos do pay per
view que impulsara durante
unha década Canal Satélite.

Mais o fútbol de balde para
todos non convence os direc-
tivos televisivos. Como no
conto da galiña de ovos de ou-
ro, La Sexta pensa que a vaca
pode dar máis leite se os parti-
dos se venden en pacotiños a
18 euros a tempada.

A experiencia ditou que só
os partidos nos que xogan
Barça, Madrid, Atlético e Ath-
létic eran rendíbeis ao cobrar-
se. Non compensa cobrar por
un Valladolid-Mallorca.

Noutros deportes, como o
motociclismo ou a fórmula 1,

ensaiouse o modelo esta-
dounidense: canto máis se
coñece un deporte, máis es-
pectadores ten e maior inte-
rese terán os anunciantes
por pagar para aparecer ao
lado das estrelas. O experi-
mento triunfou.

O fútbol en aberto tamén
triunfa. La Sexta fixo os seus
mellores números cando
converteu as súas tardes
nun carrusel televisado. A
crise deportiva da liga nóta-
se menos se o Almería-Betis
é gratuíto.�

Do fiasco do pay per viewá TDT de pago

Real Madrid e Barcelona
son promotores dun ambi-
cioso proxecto por ampliar
a Liga dos Campións a unha
competición regular dos 16
ou 18 mellores equipos do
continente. Esta nova Liga
Europea aínda é só un es-
bozo pero xa se busca o xei-
to de dotala de financia-
mento suficiente talvez sen
o paraugas da Uefa.

A iniciativa dos clubs
máis poderosos das gran-
des ligas europeas ten de
entrada dous grandes de-
safíos: quen entra nese
campionato? Haberá des-
censos e ascensos? É com-
patíbel cos campionatos
estatais? En segundo lugar,
o final da liga propia como
esquelete das seleccións

deportivas podería abrir
novos interrogantes sobre
a posibilidade de que na-
cións sen Estado partici-
pen en competicións inter-
nacionais. De haber unha
súper liga continental,
quen lle reclamará a Cata-
lunya que poña o Barça a
xogar contra o Palamós pa-
ra poder optar a ter combi-
nado oficial?

Á parte dos grandes es-
pañois, os máis interesados
na proposta son os mellores
clubs das ligas pequenas,
caso de Portugal, Escocia,
Holanda e Rusia ademais
dos italianos, cansos de xo-
gar un Scudetto cada vez
máis deslexitimado polos
escándalos e a falta de pú-
blico nos campos.�

O final das ligas Estado

Fotógrafos de prensa na final da Eurocopa 2008 en Viena entre España e Alemaña.  
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UN ‘STAND BY’ PERIGOSO. “Neste
momento, a Administración
atópase en pleno cambio de
Goberno. Destacamos a im-
portancia de que se produzan
canto antes os nomeamentos
pertinentes e que os novos res-
ponsábeis en materia audiovi-
sual e da TVG lle dean a máxi-
ma prioridade á execución dos
proxectos aprobados, xa que o
equipo directivo en funcións,
a día de hoxe, non foi quen de
solucionar o problema”, sinala
Ben. A CRTVG decidiu some-
ter a aprobación do Plan ao
Consello de Administración
da CRTVG, onde teñen pre-
senza os tres grupos parla-
mentarios. Era necesaria a
unanimidade, pero os repre-
sentantes do grupo popular
neste organismo de control
paralizaran o proceso ao non
aprobar a proposta. 

O Cluster do Audiovisual
Galego, onde participan 49
produtoras, remitiu varias
cartas expresando a súa posi-
ción. “Indicámoslle á Direc-
ción Xeral da TVG que non
había incompatibilidade nin-
gunha entre que se desenvol-

CULTURA.24. ANOSATERRA
7-13 DE MAIO DE 2009

Lara Rozados

A incerteza suscitada
polo cambio de go-
berno, común a ou-
tros sectores da in-

dustria cultural, coma o das ar-
tes escénicas ou o do libro, vén
dada polo suspense arredor do
Plan de Apoio e Potenciación
da Produción Cinematográfi-
ca Galega, que o anterior presi-
dente da Xunta anunciara en
xuño do ano pasado, cun orza-
mento de 13 millóns de euros
para o período 2008-2010. Xa o
5 de maio do 2008 tivera lugar
unha xuntanza, solicitada
dende había ben tempo, das
asociacións empresariais co
goberno. Chegouse ao com-
promiso de habilitar fondos
para que a TVG cumprise coa
Lei 25/1994, pola que se aplica
a directiva europea que esta-
belece a obrigatoriedade, para
as canles de televisión públi-
cas e privadas, de dedicar o 5%
dos seus ingresos ao financia-
mento anticipado da produ-
ción de longas, curtas e filmes
para televisión, de produtoras
independentes europeas. 

O CUMPRIMENTO DO 5%, UN PROCE-
SO LONGO E CUSTOSO. Nunha xun-
tanza de Touriño coa presi-
denta da Asociación Galega
de Produtoras Independen-
tes, (AGAPI) Dolores Ben, o
presidente do Clúster Audio-
visual Galego, Antón Reixa, e
o presidente da Asociación de
Empresas Galegas do Audio-
visual, (AEGA) Ramón Do-
mínguez, amais do daquela
secretario xeral de Comunica-
ción, Fernando Salgado, e o
director xeral de CRTVG, Be-
nigno Sánchez, sentáranse as
bases deste plan. Daqueles 13
millóns, 7 achegaríaos a Xun-

ta e 6 a CRTVG, o que daría
para financiar 34 proxectos de
películas para cine e televi-
sión e miniseries, e máis cen
horas doutros tipos de produ-
cións (documentais ou curta-
metraxes). Prognosticábase
que xeraría un impacto eco-
nómico total de máis de 50
millóns de euros e miles de
postos de traballo.

A presidenta da AGAPI, Do-
lores Ben, sinala que valoraron
moi positivamente este plan,
mais achegaron certas pro-
postas de modificación ao seu
desenvolvemento por parte da

TVG, “que, na súa meirande
parte, foron atendidas”. Entre
outras cuestións, formulaba
“un maior equilibrio do inves-
timento nos diferentes forma-
tos: tanto nos telefilmes coma
na produción cinematográfica
(películas destinadas a ser pro-
xectadas en cines) de ficción
ou de animación”, afirma Ben.
Dende AGAPI tamén se solici-
taba “unha maior coordina-
ción entre a TVG e a convoca-
toria anual de axudas da Xunta
de Galicia, co fin de conseguir
o máximo beneficio do inves-
timento público en audiovi-
sual”. Neste ámbito, conside-
ran “fundamental” o estabele-
cemento “dunha política co-
ordenada de participación fi-
nanceira e de coprodución en-
tre a TVG e a convocatoria
anual de axudas da Xunta de
Galicia; coordinación que ga-
ranta o éxito dun proxecto na
súa fase máis crítica de procu-
ra de financiamento”, para o
que subliñan a necesidade de
“acompasar os prazos de pre-
sentación de proxectos na
TVG e as datas das convocato-
rias de axudas”.

Xa no 2008 a Xunta achega-
ra un millón para botar a an-
dar proxectos que ficaban es-
tancados (en concreto, cinco
filmes para cine e tres para te-
levisión, e seis documentais),
e dous a CRTVG, para a co-
produción e a compra de de-
reitos de emisión de longa-
metraxes, películas para tele-
visión e documentais. Para
cada unha das seguintes
anualidades (2009 e 2010), es-
taban previstas achegas de
tres millóns por parte da Xun-
ta e dous por parte da TVG.
Pero dos cinco millóns que se
agardaban para este ano non
se sabe nada aínda. 

vesen 30 proxectos que esta-
ban en marcha e a aproba-
ción unánime do Consello”,
indica Antón Reixa, presiden-
te do Cluster. “Hai contratos
que reúnen todos os requiri-
mentos para ser asinados. Is-
to é un pau: están en xogo
moitísimos postos de traba-
llo, e conseguíramos, logo
dun proceso moi lento de re-
gulación do sector, que se
cumprise a normativa do 5%.
Agora non sabemos o que vai
ocorrer nos dous próximos
anos”. Para Reixa, pártese
dunha “situación viciada”, ao
non asinar a Dirección Xeral
en funcións os acordos que xa
había. “Isto pode supor un
atraso para procesos que foran
moi laboriosos. Sería unha pe-
na, viñamos de estabilizar o
sector. Os Mestre Mateo deste
ano demostraron que a pro-
dución é potente, e o obxecti-
vo inmediato era internacio-
nalizala. Agora estamos pen-
dentes do que decida a nova
Dirección Xeral”. Explica que
o Cluster leva dende as elec-
cións solicitando xuntanzas
do novo goberno co sector.�

Suspense no sector audiovisual
Hai tensión no sector audiovisual: na VII gala dos premios
Mestre Mateo, o xoves 30 de abril, a presidenta da Academia
Galega do Audiovisual, María Bouzas, lamentou que se produzan
‘interferencias’ neste momento de cambio do goberno
autonómico, en concreto, ‘a paralización de compromisos
adquiridos’, que está a afectar gravemente a esta industria

O FUTURO INCERTO DUN SECTOR ESTRATÉXICO

’’Hai un acordo no aire
para financiar 34 películas
para cine e televisión
e miniseries e máis de cen
horas de documentais
e curtametraxes” 

’’O plan aprobado xeraría
un impacto económico
total de máis de 50 millóns
de euros e miles
de postos de traballo”

’’Os galardóns Mestre Mateo
deste ano demostraron que
a produción é potente e o
obxectivo inmediato era
internacionalizala” A suspensión, por parte da TVG,

“da tramitación dos proxectos
aprobados ao abeiro do Plan de
Apoio e Potenciación da Produ-
ción Cinematográfica Galega
2008-2010 causa graves prexuí-
zos, máxime na actual conxuntu-
ra económica, para numerosas
empresas do noso sector”, sa-
lienta Dolores Ben. “Esta parálise
suporá, se non se arranxa, o pe-
che de varias empresas e a fuxida
de profesionais na procura de
traballo noutros lugares, xa que a
perda para este ano situaríase en
2000 empregos directos. Tamén
suporá máis de 50 millóns de eu-
ros en perdas para a industria au-
diovisual e tiraría por terra un
sector industrial, de indubidábel
futuro, que con moito esforzo e
anos estaba situado no terceiro
lugar do Estado, despois de Ma-
drid e Barcelona”.

Vicente Montoto, presidente
da Asociación de Actores e Actri-
ces de Galicia, fala da posíbel per-
da de 500 ou 600 profesionais da
interpretación. “Sería moi lamen-
tábel que por problemas dun
cambio na administración, algo
que xa está decidido, aprobado e
outorgado, polo cal as empresas
teñen proxectos xa orzamenta-
dos, se paralizase”. Afectaría es-
pecialmente a un sector dado ao
traballo en diversos formatos, co-
mo é o dos actores e actrices, que
depende tanto dos proxectos au-
diovisuais como dos teatrais, e
pendente, ao tempo, de ver como
se resolven as convocatorias de
axudas para as artes escénicas.
“Non queremos ser catastrofistas,
senón traballar en positivo”, afir-
ma Montoto. “Pensamos que
cómpre chamar a todas as portas,
e que xa pasou tempo abondo

Galiza, só por tras de Madrid
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dende o cambio. O novo gober-
no xa nos debería ir recibindo”.

Tamén a Asociación dos Téc-
nicos de Galicia do Audiovisual
cualifica a situación de “dramá-
tica”. Xoán Morgade, presidente

da mesma, sinala que o traballo
neste mundo é moi estacional, e
que a maioría dos profesionais
traballan como freelancers, só
cando hai rodaxes. “Parar un
acordo que, por unha parte, é

bianual, e que amais xa estaba
aprobado (só faltaba o informe
final para cada proxecto), pode
supor o derrubamento de moi-
tos deles. Unha produtora non
traballa cos mesmos prazos que

a Administración: non pode
agardar unha orde para pórse a
fabricar, senón que ten que rea-
lizar un traballo de preprodu-

ción”. Morgade afirma que se
esa parálise do Plan non se des-
bloquea, non se poderá rodar
nada nos próximos meses. “Se
as produtoras teñen que pre-
sentar de novo os proxectos a
unha comisión de avaliación,
dámos por perdido o ano”. En
canto ao persoal técnico, fala de
perdas duns 1.700 postos de tra-
ballo. “Non podemos permitir
que o feito de que cambie o go-
berno poida paralizar un sector
do que dependen miles de fami-
lias, e que, por outra parte, se
consideraba un sector estratéxi-
co. Non se pode asumir como
normal unha situación irregu-
lar: estábase a cumprir a de-
manda do cumprimento da lei
do 5%, desbloqueárase grazas ás
asociacións. Non pedimos nada
extraordinario, só que se cum-
prise a lei”.�

de Madrid e Barcelona

Equipo de Os mortos van ás presas.

’’A parálise pode supoñer
a destrución de máis
de 2.000 empregos directos
e máis de 50 millóns
de euros en perdas”

’’Vicente Montoto, presidente
da Asociación de Actores,
fala da posíbel perda
de 500 ou 600 profesionais
da interpretación”
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ña, debulla a súa estancia en
Bogotá “que vai determinar pa-
ra sempre a súa vida e poesía” e
o traslado a Cali, afonda no re-
greso a Noia na década dos 80 e
se achega ao seus últimos anos
e ao importante legado social e
literario que deixou.

Veiga salienta ademais que
“a súa traxectoria vital poste-
rior non lle permitiu deseñar
un proxecto literario de conti-
nuidade sostida no tempo e
con abondosa presenza edito-
rial”. “Iso si, a súa experiencia
americana proporcionoulle
unha riqueza de valores perso-
ais e culturais que redefiniron a
súa identidade”.

Algunhas das imaxes que se
inclúen no volume xa foran
publicadas en distintos me-
dios, pero, a maior parte das
imaxes que integran o libro es-
taban inéditas até agora. Como
explica Xosé Aldea, director
executivo de Ouvirmos, o libro
“achega a visión humana do
poeta a través do seu álbum fa-
miliar e a súa voz”. “Foi o poeta
do seu tempo”, “capaz de con-
tactar coa intelectualidade ga-
leguista no exterior e no inte-
rior e de desenvolver un papel
aglutinador ao seu regreso”.

A VOZ DO POETA E A PALABRA FEITA
MÚSICA. Ana Romaní, coordina-
dora do compacto Poemas, in-
cluído no volume, explica que
este disco está composto polas

CULTURA.26. ANOSATERRA
7-13 DE MAIO DE 2009

“gravacións artesanais do poe-
ta: un magnetófono, un tocadis-
cos e a voz de Avilés”, realizadas
nun serán dos anos 70 na súa
casa en Cali. Inclúe trece pezas
pertencentes aos Poemas da
ausencia, unidas por un fondo
musical común, un vello disco

M.B.
“O primeiro que estrañei tras a
morte do meu pai foi escoitalo.
A súa voz é morna e protectora,
doce e ao tempo rotunda, a súa
obra agocha moito desa voz
música, voz poema. Sempre
sentín a poesía como algo na-
tural porque el tiña esa nature-
za, a natureza do poema que
escapa incontrolado e cálido”.
Con estas palabras Luís Avilés
de Taramancos abre o volume
Fotobiografía Sonora de Avilés
de Taramancos coa que a edi-
tora Ouvirmos se aproxima a
vida e a obra deste poeta.

O volume está composto por
unha fotobiografía con máis de
cen imaxes do álbum familiar
analizadas por Martín Veiga, es-
tudoso da traxectoria do poeta,
autor da biografía de Taraman-
cos publicada en 2003 e da edi-
ción comentada do seu poema-
rio Cantos caucanos(2003). Está
estruturada en seis apartados e
complétase con dous compac-
tos nos que se recolle, por un la-
do, a voz de Avilés de Taraman-
cos recitando e, por outro, unha
serie de poemas musicados por
Rodrigo Romaní.

“Para entender a figura de
Avilés cómpre incidir na firme
constancia do seu compromi-
so político e na súa entrega á li-
teratura galega e en galego”, si-
nala Veiga, así como na capaci-
dade que tivo para “crear pla-
taformas culturais que vehicu-
lasen as inquedanzas creativas
da xente máis nova”. 

Ao seu ver, “Avilés pertence
á xeración vital e literaria do
galeguismo que medrou nun-
ha sociedade traxicamente
marcada polos efectos da Gue-
rra Civil. O papel desta xera-
ción fundaméntase no feito de
que tentaron ofrecer unha re-
sistencia, máis ou menos acti-
va e organizada, dende posi-
ción nacionalistas. Así se de-
ben interpretar os anos coru-
ñeses de Avilés”, que transco-
rreron na década dos 50.

Ademais deste compromi-
so, Martín Veiga retrata neste
volume a infancia e mocidade
do poeta en Taramancos, os
seus inicios na poesía na Coru-

Miguel de Lira 
‘No cine hai que
exportar de todo’

M.B.
O actor Miguel de Lira (Lira,
1964) é un dos protagonistas de
Un home bo, do director Juan
Martínez, que se vén de estrear.
DDeessppooiiss  ddee  ppeerrcceebbeeiirroo  ffuurrttiivvoo,,
eemmiiggrraannttee  rreettoorrnnaaddoo,,  ppssiiccóóllooggoo
ee  mmeessmmoo  ccoonnttrraabbaannddiissttaa  aaggoorraa
eessttrrééaassee  nnuunn  ppaappeell  aaoo  qquuee  nnoonn
tteenn  aaccoossttuummaaddoo  aaoo  ppúúbblliiccoo..
Juan Martínez contactou comi-
go a raíz de ver Entre bateas,
unha película de Xurxo Coira,
na que actúo de contrabandis-
ta. Propúxome interpretar un
tenente de policía ao cargo da
investigación dun crime. Dal-
gunha maneira é unha peza
fundamental para que o thriller
funcione. Pensa que é un caso
doado pero complícase.
AA  hhiissttoorriiaa  tteenn  bbaassee  rreeaall??
O director inspirouse nunhas
noticias de crimes que recollera
hai vinte anos coa idea de abor-
dar o xénero. Un deles cometé-
rase nun campus universitario
galego, entre académicos. Por
atípico escolleuno e púxose a fa-
cer o guión. Muda un pouco a
idea que se ten fóra dos crimes
que se cometen en Galiza, de
asasinatos por leiras e marcos.
Hai que exportar de todo. (Ri)
CCaassee  aaoo  mmeessmmoo  tteemmppoo  qquuee  UUnn
hhoommee  bboorrooddoouussee  OOss  CCrreebbiinnsskkyy,,
ddaa  qquuee  vvoosstteeddee  éé  gguuiioonniissttaa  ee  aacc--
ttoorr..  EEnn  qquuee  ffaassee  ssee  ttooppaa??
Estrearase despois do verán. Ten
un carácter máis artesanal, con
moitos efectos dixitais que está a
realizar Juan P. Etcheverry. 
DDííxxoossee  qquuee  oo  ffiillmmee  qquueerree  sseerr  uunn
ppaassoo  mmááiiss  nnoo  ccaammiiññoo  ddaa  rreennoo--
vvaacciióónn  ddoo  aauuddiioovviissuuaall  ggaalleeggoo..
QQuueeddaa  mmooiittoo  qquuee  aannddaarr??
Afortunadamente. Tamén é
certo que xa temos bastante re-
corrido. Temos capacidade pa-
ra poder empezar a facer cine
desde aquí para distribuír por
todo o mundo. A película ten
unha estrutura que prima a
imaxe sobre o diálogo.�

Vén de publicarse a Fotobiografía Sonora de Avilés
de Taramancos (Ouvirmos), que se achega a unha
das voces líricas máis destacadas da literatura
galega a través de cen fotografías do seu álbum
familiar e dos compactos cos seus poemas
musicados e pezas recitadas por el mesmo

O álbum de Avilés

’’Para entender a figura
de Avilés cómpre incidir na
firme constancia do seu
compromiso político e na
súa entrega á literatura
galega e en galego”

[Martín Veiga]
Presidente da Academia Galega.

’’Como moitos artistas,
Avilés de Taramancos
era un músico frustrado”

[Rodrigo Romaní]

Avilés cos seus fillos Santiago Luís e Guillermo en Cali.

Avilés en 1974. 

de Cantigas da Terra. O com-
pacto incorpora ademais os po-
emas Chachauíe De como Rei-
mundo Patiño se transforma en
montaña e nace no seu corazón
un río cantareiro, gravados e
emitidos nos anos 80 en RNE.

Pola súa banda, Rodrigo
Romaní asina o outro compac-
to do volume, Música, unha re-
edición do traballo que publi-
cara en 2003 e que recolle toda
unha serie de poemas musica-
dos. “A escolla musical non é
representativa da obra de Ta-
ramancos, pero é significativa
da faciana musical que en Avi-
lés era moi destacadas”, sinala. 

“Como moitos artistas, ima-
xino que era un músico frustra-
do”, comenta Romaní, “ao me-
llor non tivo tempo pola súa
azarosa traxectoria, pero sem-
pre vivía coa música”. A pesar
de que Romaní coñecía perso-
almente a Avilés non foi até
despois da súa morte cando
descubriu o seu “talento excep-
cional”. Por iso esta obra quere
ser tamén un acto de “repara-
ción” que transita, no musical,
entre a saudade de Colombia e
a nostalxia de Galiza.

PROXECCIÓN DA SÚA OBRA. 2003 foi
o ano no que se lle adicou o Día
das Letras a Xosé Antón Avilés
Vinagre, máis coñecido polo
seu nome literario Antón Avi-
lés de Taramancos (Taraman-
cos, Noia 1935- Noia 1992), pe-

ro, como destaca Xosé
Aldea “todo o poten-

cial creativo e poéti-
co de Avilés aínda
está por descubrir
e dará moito máis
de si no futuro”.�
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O pan non é só ese alimento que mercamos

cada día e que sube uns céntimos de prezo 

a cada pouco.

A produción deste alimento básico da huma-

nidade era hai só unhas décadas unha das ac-

tividades principais no noso mundo rural.

Moitos vestixios desta cultura do pan (muíños,

fornos, peneiras...) quedan aínda hoxe diante

dos nosos ollos para lembrarnos a súa impor-

tancia e presenza na vida cotián.

O pan, o alimento básico para millóns de per-

soas no mundo, era elaborado en case todas

as casas galegas até a chegada da industria pa-

nificadora, tendo unha longa historia e pre-

senza na nosa cultura.

A historia do pan remóntase ás primeiras civilizacións como a

exipcia ou hebrea. Os gregos e romanos melloraron o produto,

elaborado con diversos cereais, ao refinar as fariñas.

A historia deste alimento vai unida ao cultivo dos distintos cere-

ais necesarios. 

En Galicia usouse fundamentalmente o centeo e o millo, sendo

o de trigo reservado aos panadeiros profesionais e á xente máis

rica.

Hai moitísimos tipos de pan, atendendo ao cereal usado, tipo de

fariña, outros ingredentes e distintas formas que adquire na súa

presentación final.
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O Millo
O millo non chegou a Galicia até o século

XVII, xunto coa pataca. O cultivo rotativo

dos dous novos productos aumentou a

productividade das terras e trouxo consigo un au-

mento da poboación.

O nome de millo tomouno a nova planta do xa exis-

tente millo miúdo ou paínzo (Paniculum Miliaceum),

cereal predominante até daquela.

Durante moitos anos cultivouse o chamado millo do

país, sustituido logo polo híbrido, mestura de varias

variedades. O millo seméntase en distintas épocas, ha-

bendo así o temperá ou de cedo e o serodio ou restre-

beiro, así como o normal ou de tempo. Este sementase

en abril ou maio coa sementeira. Até a aparición das

máquinas, sementábase a voleo, coa axuda dun arado,

pasando logo a grade.

Alá por xuño cavábase, e por xullo arrendábase, arri-

mando a terra a planta. Entre fins de agosto e setem-

bro facíase a seitura, apañando as espigas só ou cor-

tando toda a planta.

Logo viña a esfolla, chamada tamén escasula ou es-

pluga. Mozos e mozas ían quitando as follas que ro-

dean a espiga. Logo gardábanse nos hórreos, para ser

logo debulladas a man, con máquinas ou cos mallos.

O gran pasábase por un cribo para que soltara a puxa

ou moíña, para despóis gardalo nas arcas ou uchas,

na espera de levalo a moer ou darllo ás galiñas.

O Centeo
Este cereal (Secale Cereale)

adáptase a todo tipo de terras,

mesmo as pobres e as de mon-

taña, polo que foi abondoso en Lugo e Ou-

rense.

Adoitábase cultivar en barbeito, un ano sí e

outro non, alternado coa pataca, na mesma

leira.

Tamén se cultivaba en estivadas ou cavadas

no monte. O terreo preparábase no verán,

con rozas ás que se prendía logo lume. Ará-

base varias veces, e aló por abril ou maio em-

pezaba a espigar o centeo.Polos meses de

xullo ou agosto facíase a seitura, cortando a

planta cos fouciños e xuntandoa en manga-

dos que formaban feixes ou mollos.

Na malla, o centeo estendíase na eira, e fami-

lia e veciños participaban nela. Os homes ba-

tían cos mallos en dúas ringleiras, primeiro

dando unha pasada de vagar e logo outra

forte ou boureo.

Unha vez mallado, dábase volta ao centeo e

repetíase a operación. Logo recollíase a palla

ou colmo, que se levaba ao colmeiro, labor

de mulleres e nenos. 

O gran aventábase co pandeiro,

para que o vento levara a parva

(restos de palla).

Despóis escollíase o gran cos

cribos, para medilo logo co

ferrado e gardalo nas tu-

llas ou arcas.

Os Muíños
Os primeiros muíños eran ma-

nuais, pero logo evoluiron até

chegar aos muíños de vento ou

os hidráulicos. Estes, os de auga, están moi

presentes na nosa terra, tanto nos ríos coma

tamén no mar, ou muíños de mareas.

Arredor dos moitos muíños que se atopan en

Galicia, estableceronse relacións sociais

como as muiñadas ou festas nocturnas, que

deixaron a súa pegada en moitas manifesta-

cións da nosa cultura: contos, chistes, canti-

gas. A propia muiñeira, o ritmo musical máis

nidiamente galego, colle o seu nome desta

actividade. O feito de ter que ir ao muíño,

lonxe da casa, e pasar alí noites enteiras, de-

ron lugar a estas historias. Xa se sabe: “Unha

noite no muíño, unha noite non é nada...”

O PAN

O Trigo
É o cereal máis extendido

no mundo, pero en Galicia,

aínda que coñecido desde

moi antigo, nunca foi tan abondoso nen

cultivado coma o millo ou o centeo.

O seu cultivo era semellante en moitas

cousas ao do centeo, e podíase sementar

a finais do outono (grandal ou tempe-

rán) ou na primavera (serodio, treme-

siño, ou marceño), segundo as zonas.

Facíanse unhas canles para a auga so-

brante, xa que esta planta non quere

moita humidade. 

A malla adoitábana facer os da casa, por

ser as colleitas de menor contía.

Planta e espiga de trigo

Planta e mazaroca de millo

A malla

A seitura
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O muíño podía ser de propiedade comu-

nal, e daquela cada familia do lugar mer-

caba unha peza, adquirindo así o dereito

de uso e comprometéndose tamén ao seu

mantemento.

Había tamén muíños de herdeiros, que

pertencían a uns poucos veciños, normal-

mente emparentados entre eles.

Tamén había muíños de propiedade pri-

vada nos que o propietario moía para os

demáis, cobrando diñeiro ou a maquía

(unha parte da fariña) polo traballo feito.

Cando o pan se deixou de ir facendo nas

casas, os muíños perderon a súa función,

quedando abandonados na maior parte

dos casos. Moitos foron saqueados, rou-

bándoselle as pedras redondas labradas,

para facer mesas para os xardíns ou como

adorno.

As empresas eléctricas, ao expropiar moi-

tas das beiras dos ríos galegos, fixeron ta-

mén que a xente deixara de achegarse a

estes, e que se acabaran por arruinar.

A pesar desta desfeita, aínda quedan moi-

tos nun estado aceptable, e ademáis, cos

anos, a xente tomou conciencia do seu va-

lor, e fóronse restaurando algúns deles.

Os muíños tiñan complexos mecanismos

de madeira para facer caer o gran, e canles

labrados na pedra, para dirixir as augas 

do río ou regato e facer mover as moas 

de pedra.
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An Alfaya 

AA lgo que nace do noso
sentir máis profundo

nos serve de termómetro,
cronómetro e barómetro
das nosas emocións cando
recibimos parabéns ou des-
crédito de terceiros. Case to-
dos nalgún intre experimen-
tamos decepción ao non
atopar loubanzas nos co-
mentarios alleos a aquilo
que se nos antolla singular,
orixinal e especial, polo úni-
co mérito de agromar de
nós, sen decatarnos de que a
nosa proposta exponse á
ollada pública con todas as
consecuencias, e que a nosa
actitude ante a recepción
dunha crítica positiva debe
ser a mesma que ante unha
negativa, é dicir, respectar a
opinión allea, sempre que
estea argumentada e non
banalizada. Isto sería o dese-
xable, mais somos vulnera-
bles e egocéntricos, e adoita-
mos criticar ao crítico cando
a súa tese non nos é favora-
ble, e pola contra, coincidi-
mos con ela cando se desfai
en eloxios. Aínda que esta
afirmación é moi matizable
responde ao vello refrán de
que a ninguén lle amarga un
doce. O que non sei é se ta-
mén funciona no caso dos
diabéticos. Porén penso que
as claves dunha boa crítica
non están nas empachosas
adulacións, nin nas confron-
tacións viscerais que ás ve-
ces trascenden o contido do
criticado, senón na obxecti-
vidade e a capacidade de
análise do crítico. Hai quen
afirma que ante o silencio,
mellor unha mala crítica,
respondendo á vella máxi-
ma de que se non se fala dun
é como se non existise.  Eu
teño as miñas dúbidas. En-
tre nós, fáltanos autocrítica,
tanto aos criticados como
aos que critican. Polo visto
aínda non medramos, so-
mos como nenos.�

CRÍTICOS E 
CRITICADOS

Fáltanos
autocrítica,
tanto aos 
criticados
como aos
que critican”

’’

Aliñas de cristal.

Autor:  Marta Rivera Ferner

Editorial: Everest Galicia. Col. Ler é vivir

A autora, Marta Rivera Ferner, na súa
dobre faceta de ilustradora e escritora
dedícalles aos primeiros lectores este
fermoso conto onde a fantasía e a ten-
rura van da man. A súa protagonista é
Erea, unha nena cuxa maior afección é
pasar o máis tempo posible a debuxar
e pintar   dende unha posición privile-
xiada como é  a de estar no medio do
gran xardín que rodea a súa casa.
Dende aquí é quen de plasmar no pa-

pel todo o mundo natural e real no
que se move e a conmove. Xa que
logo, non é de estrañar que o día no
que os seus pais lle regalaron un ca-
derno de pintura amais dunha caixa
de acuarelas, fose un dos máis impor-
tantes da súa curta existencia. Pero a
ledicia primeira axiña se converteu en
desilusión ao caerlle, de xeito fortuíto,
a prezada caixa ao río. Este, conmo-
vido polo seu abatemento, prometeu-
lle que na vindeira primavera lle de-
volvería as acuarelas. Erea, mentres
agarda impaciente a estación do rena-
cer da natureza, vai gozando do en-

c a n t o
das ou-
tras es-
tacións
marca-
d a s
coas di-

ferentes tonalidades lumínicas e plás-
ticas.  Cando remata o prazo de cum-
prirse a promesa, esta será un
abraiante espectáculo de cores xa-
mais visto, pero que se repetirá, a par-
tir de agora, cada nova chegada pri-
maveral. �

Alba Piñeiro

A metamorfose das cores

Minicrucigrama

Horizontal:

1- Veículo de dúas rodas que

fixo famosos a Indurain ou

Armstrong. 2- Lugares para

ver películas no seu debido

tamaño. 3-O premio cine-

matográfico máis famoso. 4-

Estas tres letras, xuntas, for-

man o segundo nome da

“Terra ___”, comarca da pro-

vincia de Lugo. 5- O que ve-

mos nunha foto, nun de-

buxo, ou en calquera repre-

sentación gráfica. 6- Un

ruminante africano, plato fa-

vorito dos leóns. Pronome

persoal da terceira persoa. 7-

Maneira fina de chamarlle ao

cuarto de baño.

Vertical:

1- Parte da casa destinada a

preparar a comida. 2-Palabra

que significa “dúas veces”.

Xogo de naipes cheo de se-

ñas. 3- Infla, mete aire. 4- A

comida de pola noite. A auga

cando está en estado sólido.

5-País do Oriente Medio que

sempre está en liortas cos

palestinos.

Atopa o camiño para chegar á gorentosa piruleta.

Solucións Minicrucigrama:

Horizontal. 1-Bici.2-Cines. 3-Oscar. 4-C.H.A. 5-Imaxe. 6-Ñu.El. 7- Aseo.

Vertical: 1-Cociña. 2-Bis.Mus. 3-Incha. E. 4-Cea.Xeo. 5-Israel.
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NNaa  nnoovveellaa  aappaarreecceenn  bbaassttaanntteess
ggaalleeggooss  eenn  mmoommeennttooss  iimmppoorr--
ttaanntteess..
A Guerra da Independencia en
Galiza e a súa achega á loita
contra os exércitos napoleóni-
cos foi dunha magnitude moi
importante. Moitos galegos
combateron tamén noutras
partes de España, mesmo logo
de levas de emigrados en Por-
tugal. A inmensa maioría dos
datos que aparecen na novela
son históricos, como os bata-
llóns de franceses desertores
ao servizo de España. Mesmo o
deputado galego nas Cortes de
Cádiz Agustín Vaamonde exis-
tiu, eu teño un documento del,
que atopei nun moble, e onde
fala dos galegos como os “Bri-
gans do Poñente” ou “Rusos de
Occidente”, expresións que re-
collo na novela. Tamén está
documentado que é el quen
defende ao “Batallón dos Bis-
pos”, formado por galegos e
que se rebelan cando os man-
dos non cumpren o pactado,
que tiñan que ter un xefe ta-
mén galego. As discusións so-
bre este tema alongáronse va-
rios días de 1812 en Cádiz.
SSeegguunnddoo  aa  nnoovveellaa,,  ooss  ggaalleeggooss  ttaa--
mméénn  xxooggaarroonn  uunn  ppaappeell  iimmppoorr--
ttaannttee  nnaa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddaass  ccoo--
lloonniiaass  eessppaaññoollaass  eenn  AAmméérriiccaa,,  eenn
eessppeecciiaall  uunnhhaa  ffaammiilliiaa  cchhaammaaddaa
MMaarriiññoo..  IIssoo  ttaamméénn  éé  hhiissttóórriiccoo??
Aquí é un feito bastante desco-
ñecido, non así nos países lati-
noamericanos. Na rede pó-
dense atopar páxinas arxenti-
nas, venezuelanas ou colom-
bianas con moitos datos. Te-
mos que aprender moito des-
tes países sobre os bos resulta-
dos que pode dar internet á
hora de internacionalizarnos.
É unha carencia importante de
Galicia. Non deixa de ser cu-
rioso que non coñezamos o
caso de Concepción Mariño e
da súa familia, xa que toda a
épica da independencia vene-
zuelana está reflectida na web
de xeito exhaustiva. Santiago
Mariño foi o outro gran líder da
independencia venezuelana,
que puido ter sido o libertador
en vez de Bolívar.
QQuuee  ttiippoo  ddee  iinnfflluueenncciiaa  rreecciibbee
ddoo  xxéénneerroo  ddaa  nnoovveellaa  hhiissttóórriiccaa??
A novela histórica ten uns es-
quemas bastante simples en
moitos sentidos, pero eu trato de
romper algunhas tendencias ao
poñer o pasado na boca dos
seus protagonistas, que o con-
ten en primeira persoa, en pre-
sente, indicando o que pensa-
ban e o que sentían. O meu inte-
rese pola historia vén pola miña
dedicación como profesor desta
materia, pero tamén porque se
lle presta moi pouca atención. �
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aaíínnddaa  qquuee  ppooddee  sseerr  lliiddaa  ppoorr  ppúú--
bblliiccooss  ddee  ddiiffeerreenntteess  iiddaaddeess......
Hai unha confusión bastante
grande coa novela xuvenil.
Agora está encadrada nunha
especie de subxénero literario,
pero non foi concebida así
desde un principio. Por exem-
plo, as novelas de Verne non
estaban pensadas para un pú-
blico xuvenil. Tratábase dunha
novela de aventuras á que se
podía achegar todo o mundo.
Nos últimos anos foise enca-
drando a novela de aventuras
para o público xuvenil, pero
este é un tipo de obra á que se
pode achegar calquera.

Xurxo González
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

É en Pontevedra onde comeza
Cris Canalla (Edicións A Nosa
Terra, 2009) e é tamén este lu-
gar o que une, desde a distan-
cia, os destinos dos dous aven-
tureiros cuxas vidas esboza a
última novela de Adolfo Caa-
maño (Barro, 1959). O autor
vive na cidade do Lerez, no ba-
rrio de Monteporreiro, onde
nos recibe para afirmar que
“quizais o único que nos queda
aos que queremos un mundo
mellor é a defensa da Revolu-
ción Francesa e dos seus valo-
res, que comezan a verse cues-
tionados pola relixión e a ideo-
loxía”.
CCoommoo  xxoorrddee  aa  iiddeeaa  dduunnhhaa  nnoo--
vveellaa  qquuee  ccoonneeccttaa  aa  GGuueerrrraa  ddee
IInnddeeppeennddeenncciiaa  eessppaaññoollaa  ee  aa
aammeerriiccaannaa??
O século XIX gústame moito. A
miña anterior novela [O paxaro
do mel] ambiéntase tamén
nesa época, e sempre tiven ga-
nas de tratar eses momentos
de cambio profundo. Come-
zaba a fundarse o mundo con-
temporáneo mediante as ideas
ilustradas, e a guerra de inde-
pendencia non está moi nove-
lada, nin en Galicia nin en Es-
paña. Tamén quería tratar a
aventura duns rapaces que
mandaron a América para fa-
cer unhas vacinacións brazo a
brazo contra a varíola. Sacáro-
nos do hospicio da Coruña e,
concluída a misión, nunca
máis se soubo deles. Sempre
me atraeu a idea de facer unha
novela que tivese un destes ra-
paces como protagonistas, por
resucitalos dalgunha maneira.
A verdade é que foron uns po-
bres diaños que fixeron, obri-
gados, un gran labor.
QQuuee  ccaannlleess  ddee  ddooccuummeennttaacciióónn
eemmpprreeggoouu??
Houbo un bicentenario no
2003 sobre a expedición vaci-
naria. Eu sobre todo fixen pro-
curas en internet, e conseguín
moita información, suficiente
para a miña intención. Non
obstante formulo o tema desde
unha perspectiva un pouco di-
ferente. Non me centro en que
a expedición foi unha marabi-
lla da ciencia española senón
no aspecto humano de que
uns rapaciños que estaban

nun orfanato fosen obrigados a
facer iso.
VVoosstteeddee  éé  pprrooffeessoorr  ddee  hhiissttoorriiaa
nnaa  sseeccuunnddaarriiaa..  DDáámmee  aa  iimmpprree--
ssiióónn  ddee  qquuee  oo  lliibbrroo  tteenn  cceerrttoo
aaffáánn  ddiiddááccttiiccoo......
Evidentemente, moitas das
cousas que fago teñen a inten-
ción de atraer os rapaces a ler e
que se interesen por saber. O
paxaro do mel responde moito
máis a isto. De todos os xeitos,
trátase dunha novela de am-
bientación histórica, non
dunha novela histórica.
NNoonn  oobbssttaannttee,,  CCrriiss  CCaannaallllaa
nnoonn  ssee  ffoorrmmuullaa  ccoommoo  uunnhhaa  nnoo--
vveellaa  xxuuvveenniill  ccoommoo  aa  aanntteerriioorr,,

Adolfo Caamaño, escritor

‘Santiago Mariño puido ser
o Libertador en vez de Bolívar’

’’Ás veces, a mocidade está
obrigada a cambiar un
pouco o mundo, suponse
que para ben”

’’A aqueles rapaces sacáronos 
do hospicio da Coruña e,
concluída a misión, nunca
máis se soubo deles”
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na súa forma inconstante e ta-
mén no contido vomitado, que-
rido e expulso. Conta cun dese-
ño editorial que indica dúas
partes. “Sombra do meu cor-
po”, na cal a viaxe introspectiva
aludida será certidume, imposi-
ción e exposición que chegan,
para proxectarse na di-
sección do po do tem-
po acumulado. E “Des-
de dentro da única zo-
na de luz”, moito máis
breve este feixe de oitos
poemas nos que se dá
conta da actividade do
eu poético en relación,
da actividade do eu po-
ético social que o mes-
mo autor lembra en
palabras conclusivas.
Estas notas, que a miú-
do pasan moi desaper-
cibidas, lémbrannos, porén, a
necesidade que a sociedade ten
d@s poetas, como seres cons-
cientes ou preocupados non só

crítica
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Que queda de ti?, cal é o teu po?,
cal a única zona de luz desde a
cal enxergas a sombra que se
achega definitiva? Ou, fálame da
osamenta que
te mativo en pé,
meu. Do óso,
do esquelete in-
combustíbel
que segundo
Risco constituía
a esencia do ser
humano, e que
en Castelao re-
sucitou para escarnio das men-
tes de razón porcina e avellenta-
da. Pensa unha miga en ti e no
guieiro dos teus pasos. Así convi-
da Xosé María Álvarez Cáccamo,
logo da propia reflexión  e escri-
tura en avalo e devalo, que sem-
pre avanza sen deixar de mirar
atrás, verquida en versos ou án-
foras verbais, serenas, inquedas,
un tanto estrañadas, doídas,
conscientes. Sen pedilo expresa-
mente, cada poemario é un con-
vite á actividade neuronal que
precipita os soños, que alimenta
esperanzas, que invoca utopías,
que aguilloa as ansias. Non, a
poesía deixou de ser un lago de
augas mortas e mornas, manso
repouso do vagar autoflexivo,
auotoflexivo: aquel que nunca
sae das fronteiras de si e a si re-
torna sen saber nin querer do
acontecer exterior. Aquela vella
poesía, alindada nos prados da
admiración da sublime idea
vehiculizada na palabra sorpre-
siva e calculada, deixou lugar a
unha arte poética que xa non
pretende o fascinio do lector se-
nón que o transcende.

Vento se salé fiel á fotografía
da poesía actual, atormentada

ro, aínda menos doado de en-
xergar. Xustamente isto provo-
ca que as ansias de rachar, as
ansias de ruptura se dirixan ca-
ra ao pasado, do cal se coñecen
ben as repercusións ou conse-
cuencias, e doen, e doen ou fan-
nos doer. Non se enumeran as
causas desta dor, son cousas
pasadas e o que impora é a dor.
A vista volve atrás, ás praias e os
domingos, domingos de pri-
meira confusión e véspera de
rachar en luns, luns que xa son
setembro e que xa non son
agosto. Nesta viaxe aos eidos da
memoria individual,  a voz poé-
tica desdóbrase,  porque o des-
dobramento permite o diálogo,
desdobramento e diálogo un
tanto estrañados, por suposto,
mais que non deixan de ser
comprensivos na revelación
desta actitude contemplativa,
reflexiva e sentimental que, así
o lemos nós, quere ser punto de
inflexión ou convite, convite a
que quen le ultrapase a frontei-
ra da lectura. Non se explicita tal
convite, mais existe nunha xe-
nerosa parte d@s poetas actuais
o convencimento de que a poe-
sía non debe ser só estática me-
moria de reflexións e sentimen-
tos, e debe aspirar a ser pílula
revulsiva e autoconcienciadora.
Non se formula en palabras,
aniña no fondo. A pena é que só
será así na medida en que o po-
ema sexa accesíbel a quen o le.
E estes poemas, lembremos
que vivimos tempos nos que
muda o xeito de pensar, pois es-
tes poemas, fiel retrato da poe-
sía actual, aínda serán percibi-
dos polo lector común non afei-
to á lectura poética (tanto na
forma como na expresión do
contido) como unha evolución
non asimilada, estraña, debido
a esa formación tan clasicista,
tradicionalista, conservadora,
que o ensino tende a inculcar
como única e eterna.

No desprazamento de den-
tro a fóra, de cando era fóra un-
ha envolvente sucesión de frag-
mentariedades e instatáneas
evocadoras a este agora de ca-
tástrofes social (Prestige, Irak…)
que non permite a impasibilida-
de nas boas conciencias, o poe-
ma gaña en corpo, faise

Marga Romero

No libro de Xesús González
Gómez A lingua Secreta

(Edicións A Nosa Terra, 2002), o
neno descobre a lingua que non
falaba a nai que viña doutras te-
rras, nin os mestres na escola,
nin o cura na catequese, que non
viña nos libros e na que non ha-
bía contos. A lingua dos homes e
das mulleres da aldea. Lingua
para o neno secreta, cuxas pala-
bras poñía na boca dos persona-
xes que saían nos contos,
(re)construíndoa, con ela no seu
poder faríase home antes ca nin-
guén. No campo de concentra-
ción o pai recuperaba só, en se-
creto, a lingua dos seus irmáns,
na que non aprendera poemas,
na que nunca escribira unha
carta nin pronunciara unha pa-
labra de amor. Lingua, como ar-
ma de resistencia contra a bar-
barie, talismán ou menciña que
lle axudaría a sobrevivir. O neno
agranda o mundo, domestícao,
atopa amigos para falar na lin-
gua secreta. O pai dálles a nova
de marchar para Barcelona e o
mundo do neno esnaquiza. Só a
lingua secreta que o pai lle fala
por primeira vez  lle arrinca o
medo e lle achega a ilusión de
abrir o cofre da vida que o agar-
da. Lean este magnífico libro,
achéguenllo á mocidade. Eu cre-
cín nunha aldea na que todos os
homes e mulleres falaban na lin-
gua secreta, só algunha rapaza-
da pequena, para ir mellor na es-
cola, falaba noutra lingua, mais a
que posuía a lingua secreta co-
ñecía o canto dos paxaros e os
seus niños, tiña máis forza nos
pés para subir ás cerdeiras. Fun a
nena da cerdeira e do campo do
balón, pertenzo á xeración na
que a lingua secreta conta todos
os segredos do mundo e leva os
nosos segredos ao mundo. Non
imos permitir os campos de
concentración, a lingua talis-
mán ou menciña para sobre-
vivir. Nunca máis. �

A LINGUA SECRETA
’’

POESÍA.

O sal
da memoria

Vento de sal
AAuuttoorr::  Xosé María Álvarez Cáccamo.

EEddiittaa::Galaxia.

’’A que posuía a lingua
secreta coñecía o canto
dos paxaros
e os seus niños”

>>>

do seu propio evoluír social se-
nón tamén das implicacións
que se revelan desde a direccio-
nalidade das tendencias que
guían os acontecementos so-
ciais. Puidera semellar, a pri-
meira vista, mais esta xuntanza
de perspectiva introspectiva e

perspectiva extroverti-
da, verso e anverso,
non resulta nada forza-
da nin demanda mei-
rande explicación.
Na primeira parte, a
máis extensa, o prota-
gonismo, o obxecto e
obxectivo poético é o
mundo próximo, o
mundo familiar ou fa-
miliariazado por unha
voz poética que se re-
coñece ao borde do
abismo, do abismo en-

tre a memoria do pasao e a es-
peranza de futuro, do abismo
entre o pasado revisitado e non
doado de comprender e o futu-

’’Vento de salé
fiel á fotografía
da poesía
actual,
atormentada
na súa forma
inconstante”

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

Central Libreira (Ferrol); Andel (Vigo); Escolma (O Carballiño); Sisargas (A Coruña).
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que ese cambio orixina nas
súas vidas interiores e, xa que
logo, na adquisición das súas
personalidades adultas. 

Esta é unha desas novelas
que demostran que un delga-
do fío argumental pode tecer
un entramado narrativo de
envergadura. O relato do trán-
sito da nenez á puberdade da
protagonista confor-
ma unha especie de
bildungsroman á
americana na que as
peripecias máis ba-
nais se transforman
–grazas ao valor signi-
ficante que adquiren
na percepción da ra-
pariga– en fitos na for-
mación dun carácter.
Mais Hutchins non se
conforma con debu-
xar o nostálxico adeus
definitivo ao paraíso
da infancia, senón
que constrúe un ela-
borado artificio que
deixa en evidencia as
represións dunha so-
ciedade cínica na súa
abxección a través da
mirada dunha nena que, pou-
co e pouco, vai reconstruíndo-
se a si mesma á luz dos seus
novos anceios de muller. 

Dúas son as principais liñas
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máis denso e máis descriti-
vo cando recupera a Alexandre
Bóveda, a Antón Avilés de Tara-
mancos, a Camus, Sartre ou
Voltaire, voces de ilustres mor-
tos que non morreron porque
non morreu a súa loita nin mo-
rre nunca a voz de quen loita po-
los demais, quen ergue a voz po-
los que non a teñen, que non
morren nunca os corazóns xe-
nerosos pois seguen a latexar
nas verbas de quen ten ollos ac-
tivos e sangue nas veas que non
é de pedra pintada. Pode non
quedar moito máis que po de
nós, cando morramos e xa non
lembremos a infancia, os do-
mingos e a Praia, os agarimos
dos avós, o frío ou setembro,
que xa nada signifique, que vaia-
mos enmagrecendo na folla do
vento. Pode. Mais morreremos
moito antes se non loitamos, se
non nos significamos na loita
contra a opresión e a inxustiza.�

X.M. Eyré

Editada por primeira vez en
1959 e agora recuperada pola
editorial de The New York Re-
view of Books, esta espléndida
novela conta
–entre os ali-
cientes que a
converterán
nunha peza
predilecta para
os amantes da
boa literatura–
coa rara característica de ser
unha das escasas obras norte-
americanas que emprega as
técnicas narrativas do nouve-
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CONTADELIBROS.
Corredor de fondo

Do que estou a falar cando falo
de correr,de Haruki
Murakami, é a última novela

do best-seller
xaponés
traducida ao
galego. O au-
tor reflexiona
sobre a súa
propia
relación co
atletismo. O

literato ten ampla experiencia
como atleta e chegou a facer a
carreira Atenas-Maratón e ou-
tras grandes probas de fondo e
de triatlón. Na novela
relaciona correr con escribir.
Edita Galaxia. Traducen Mona
Imai e Gabriel Álvarez.

Un mestre húngaro

Rinoceronte publica O tradutor
cleptómano,do húngaro Dezsó

Kosztolányi.
Considerado
como o máis
importante
escritor do seu
país antes da
II Guerra
Mundial, nes-
te conxunto

de  oito relatos conta con
humor bastante escuro como
era a vida da burguesía de Hun-
gría no período de entreguerras.
Traduce Jairo Dorado. 

Éxito póstumo

John Kennedy Toole viviu, co-
mo moitos outros, o éxito
unha vez morto. Esta súa
novela que agora aparece en

galego tradu-
cida por Eva
Almazán e
publicada
por Faktoría
K tivo un
enorme éxito
no tempo da

súa publicación. A conxura
dos necios conta a vida e mmi-
lagres de Ignatius Reilly, un
“repoludo hipocondriaco”
que vive fóra da sociedade. �

au roman. O cal demostra un-
ha valentía moi digna de valo-
rar se, ademais, consideramos
cal é o seu tema principal: o
sexo. Unha combinación que
non contribuíu a facela moi
popular na América daquela
altura. 

Victorine conta as interiori-
dades da familia L’Homme-
dieu: o patriarca é un rico in-
dustrial casado cunha muller
medio inválida que ignora os
deslices de sedutor do seu ho-
me, obsesionado coa acumu-
lación de capital e de mulleres.
Tanto Victorine, a filla media-
na, coma o seu irmán maior
entraron na idade en que o se-
xo comeza a ser un problema
e a novela céntrase, precisa-
mente, nas consecuencias

argumentais do relato. Por
unha banda, presentásenos
como unha novela de apren-
dizaxe na que as vivencias de
Victorine son un exemplo de
como a incerteza da primeira
puberdade sente enormes de-
sexos de se internar nos segre-
dos do mundo adulto aínda
que, simultaneamente, tema

desvelalos, sospeitan-
do algo lóbrego e im-
puro neles. Neste sen-
tido, lembra á prota-
gonista de A voda de
Carson McCullers
(Xerais) na súa dubi-
tativa busca de res-
postas aos misterios
que, de súpeto, lle
manifesta o mundo
que a arrodea. Por ou-
tra banda, o sarcásti-
co retrato do grupo
familiar expón unha
descarnada visión da
hipocrisía dunha so-
ciedade acovardada,
un auténtico cúmulo
de falsidades que Vic-
torine deberá ir des-
cubrindo ao tempo

que lle pon nome aos seus de-
sexos. E a autora liga estes
dous motivos cunha pericia
absolutamente exemplar, re-
correndo a unha prosa barro-
ca que atrapa pola carnalida-
de con que revela o mundo in-
terior da protagonista.

Porque, sen dúbida, o
grande achádego desta nove-
la é a súa escrita, composta de
vizosas imaxes inseridas en
construcións longas e revira-
das que lle outorgan ao relato
unha inusitada aparencia de
ensoñación. A voz narradora
non é a de Victorine –hai un
narrador exterior– pero non
se despega dela, das súas per-
cepcións, de xeito que crea
unha interioridade penetran-
te que distorsiona a realidade
segundo os sentimentos e as
sensacións da personaxe. E
así, logra que o interese da
lectura obteña unha modula-
ción por completo allea ás os-
cilacións do argumento, un
ritmo que require de certa
morosidade para se deleitar
nel. Un exemplo: Victori-

Ramón Lorenzo, galego egrexio
do ano. O xurado do Padroado da

Fundación Premios da Crítica, presidi-

do por X. González Martínez e inte-

grado por B. Montero Prego, Carlos

Varela, L. García Mañá, C. Núñez Pom-

bo e X. Ferro Ruibal como vogais, e M.

González González como secretario,

escolleu por unanimidade ao cate-

drático de Filoloxía Galega da USC e

académico numerario da RAG, polo

"inquebrantábel compromiso coa

lingua e a cultura galega" e o  traballo

na difusión da filoloxía medieval.�

’’É oerotismo
o que marca
a liña
condutora
entre a
protagonista
e o mundo,
o que revela
a disonancia
que existe
entre
natureza
e conciencia”

Victorine
AAuuttoorr::    Maude Hutchins.

EEddiittaa:: New York Review Books, 191pp.

OURASLINGUAS.

A carnalidade
do mundo
interior

Ramón Lorenzo  e
X.L. Méndez Ferrín [de costas].

>>>

Maude Hutchins co seu home,Robert. >>>

Maude Hutchins.
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González Tosar, Monteagudo e Nogueira, Premios da Crítica.Na XXXII

dos Premios da Crítica Galicia premiouse, na categoría de Creación Literaria,

o poemario Estúrdiga materiade Luís González Tosar [na foto]; o da moda-

lidade de Investigación foi para Letras primeiras. O Foral de Caldelas. A emer-

xencia da escrita en galego e os primordios da lírica trobadoresca, de Henrique

Monteagudo; e o de ensaio e pensamento, para Europa, o Continente pensa-

do, de Camilo Nogueira Román. Outorgáronse tamén premios nas categorí-

as de Música (para o compositor Xoán Durán, autor da ópera O arame con

texto de Manuel Lourenzo), de artes da representación, para Nova Galega de

Danza, e de Iniciativas Culturais, para o Festival de Cans.�

mezo. Manuel Barros conta a
historia dun rapaz de aldea, o
mesmo que ollamos asom-
brados aos ollos de hoxe, des-

calzo, apañando pi-
ñas ou indo ao porto
a recoller as sardiñas
que quedaban soltas
na descarga do peixe
para completar a es-
casa alimentación ou
para trocar por unhas
poucas moedas, e
moitas veces esca-
pando dunha escola
á que lle faltaba vida e
liberdade. É unha
historia achegada aos
limiares da probeza e
tamén ao acontecer
dunha cidade como
Vigo, que iniciaba o
seu despegue poboa-
cional, o que muda o

texto nunha verdadeira guía
histórica da cotidianidade.

As décadas que percorre
atravesan a convulsión históri-
ca do século XX, a esperanza
da República, a mobilización,
o agromar da conciencia polí-
tica e son lembradas por Ba-
rros desde a súa propia

Son cincocentas as páxinas
que ocupan
no libro as me-
morias ma-
nuscritas que
día a día foi es-
cribido Ma-
nuel Barros lo-
go de terse que
retirar do seu traballo no esta-
leiro Barreras. Suxeridas polo
seu fillo, o historiador e outro-
ra dirixente do Partido Comu-
nista de Galicia, Carlos Ba-

ne acelera o paso ante un
cadelo que lle ladra co mal hu-
mor típico dos cans pequenos
e pensa que “se arriscaba a
non correr porque aprendera
o medo que a carreira en si
provocaba, como intensifica-
ba as aprehensións propias;
coñecía o pánico da desban-
dada solitaria, a multiplica-
ción de imaxes medorentas
atrás dela, os latidos do perse-
guidor nos seus ouvidos, o
alargamento do seu propio
corazón e o peso do pesadelo
nos seus tacóns, a conxela-
ción da paisaxe na que non
daba avanzado”. 

No interior deste territorio
onde a realidade se disloca
sen chegar a mentir sobre a
súa verdadeira natureza, Hut-
chins carga as escenas cunha
electrizante enerxía erótica:
un esmerado reflexo das con-
tradicións nas que vive inmer-
sa Victorine, da turbación e
curiosidade que lle produce
todo o relacionado co sexo e
da inocencia coa que se move
sen se decatar do sentimento
de voluptuosidade que provo-
ca nos demais. De facto, é o
erotismo –a combinación de
pudor inflexíbel e sensualida-
de espontánea– o que marca a
liña condutora entre ela e o
mundo, o que revela a diso-
nancia que existe na insólita
inserción da natureza na con-
ciencia. As súas relacións con
amigos e familiares, especial-
mente co seu irmán maior, es-
tán tinguidas dunha audaz
ambigüidade sexual que tras-
pasa todo o libro e que impul-
sa o relato de principio a fin.
Porque mesmo no final, o xo-
go literario coopera en manter
o equívoco: Hutchins apunta
sempre cara a un enigma irre-
ductíbel, pero deixándolles
aos lectores a tarefa do seu
desciframento. 

Concisa e suxestiva, dura e
emocionante, esta novela
constitúe unha gran obra dun-
ha autora (cunha vida, por cer-
to, apaixonante) esquecida
polas historias da literatura.
Victorine demostra a inxustiza
desa omisión.�

Manuel Xestoso

rros, o traballo é posíbel que
supuxese para o autor un ver-
dadeiro exercicio psicolóxi-
co, ademais dun impoñente
esforzo de memoria e
introspección. Con
todo o lector que o
colle na man sor-
préndese da fluidez
dun texto que atrapa
desde a primeira liña,
un mérito enorme
porque non hai un
propósito literario
pero si unha narrati-
va que conta, como
diría Rafael Dieste,
coa vontade de estilo
da fala popular.

As memorias que
escribiu Manuel Ba-
rros abarcan só o seu
período vital até a xu-
bilación anticipada,
de 1918 a 1976. Polo abano
histórico que percorren xa te-
ñen un grande interés, pero
como sinala o seu fillo, un au-
téntico defensor da historia
das mentalidades, é a vida
cotiá expresada sen pexas
nen advertencias ou guías
previas a que flúe desde o co-

crítica

>>>

CONTADELIBROS.
Cabanillas, guía turístico

Eduardo Baamonde publica
Polo Salnés con Ramón Cabani-
llas, con textos e debuxos
propios, editado pola Consella-
ría de Medio Rural. O autor

toma a figura
do poeta de
Cambados
como punto
de partida
para dar a co-

ñecer a comarca á que lle
dedicou gran parte da súa obra,
desde a Torre de San Sadurniño
á igrexa de Santa Mariña.

Homenaxe a un nacionalista

Voz da terra, arela do pobo. Le-
tras para o Lois Antón:
recoñecemento a un
nacionalista galego de baseune

nun só volu-
me os textos
de até 22 per-
soeiros da
política, a in-
vestigación e
a literatura
–Anxo Quin-
tana, Xosé

Manuel Beiras, Marica Campo,
Bieito Iglesias, Francisco Rodrí-
guez e Bieito Alonso, entre
outros– en honor deste
nacionalista celanovés nacido
no 1931. O libro é froito do acto
público de recoñecemento que
se lle outorgou en novembro do
2008. Edita a Asociación Cultu-
ral e Xuvenil de Ramirás. 

Intercambio de culturas

Toxosoutos publica O alleo é
noso. Contribución para a his-
toria da tradución en Galicia,de

Xosé Manuel
Dasilva, que
serve de
resumo
histórico dos
traballos de
intercambio
cultural e lin-

güístico que permitiron a
versión en galego de textos
foráneos e a exportación das
nosas letras.�

’’Non son as
memorias
dun militante,
son un
desplegue
de dignidade,
de conciencia
de ter feito
as cousas que
lle ditaba 
a honradez e
o bon sentido”

AUTOBIOGRAFÍA.

Historia
de vida
e de Vigo

O rapás de aldea. Memorias
dun traballador (1918-1976)
AAuuttoorr::  Manuel Barros Fernández.

EEddiittaa::Fundación 10 de marzo.

Manuel Barros Fernández coa dona e o fillo en 1949.

>>>
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tas, era todo un estigma, un
atranco absoluto para a mo-
bilidade social e cultural (...)

Manolo sofríao acotío, tiña
unha clara conciencia de ta-
maña marxinación, que

abrangueu historicamente á
maioría dos galegos, por iso
nas súas memorias escribe
con ostentación en castelán o
que din os ricos e outros
mandamáis”.

O fillo historiador tamén
nos avisa dos obxectivos que
tivo na vida o autor e que so-
brancean en detalles nas me-
morias: sobrevivir fisicamente
á orfandade, á fame, ao golpe
militar e á guerra; conseguir
un bon posto de traballo; ca-
sar coa ‘única rapasa que eu
quería pra formar matrimo-
nio’: Carme Guimeráns; ter un
fillo e contruír unha casa.

Como ben apunta Carlos
Barros non son as memorias
dun militante que alguén po-
día esperar, son un desplegue
de dignidade, de conciencia
de ter feito as cousas que lle
ditaba  a honradez e o bon
sentido, e finalmente, aínda
que pensadas para non sair
do ámbito familiar, de vonta-
de de contar e contar ben.�

Xan  Carballa

A pesar de ser “Acompáñe-
nos” un programa xa vetera-
no na grella da TVG, a súa de-
riva dos últimos meses fai
deste formato de magazine de
tarde un novo modelo de tele-
visión que paga a pena anali-
zar. Xa nada queda daquel es-
pazo pensado para os maio-
res de hai anos pero tampou-
co dun programa que

andaina vital ligada á
oposición da Ditadura, que
desta volta é contada por un
anónimo opositor comunista
que tece o seu proxecto de vida
procurando armar unha fami-
lia sen cesar na defensa dun-
has conviccións pero procu-
rando non poñer en risco aos
seus. Todo o libro está armado
desde a capacidade de narrar
do autor, que ensarilla as peri-
pecias e o acontecementos
cunha capacidade tamén ali-
mentada pola súa querencia
polo cine, da que dá conta no
prólogo Carlos Barros.

Un prólogo que un pensa
que podía mediatizar ao lec-
tor, pero que é finalmente
unha especie de programa de
man denantes de erguerse o
pano. Alí nos alerta sobre al-
gúns aspectos do que imos
disfrutar coa lectura, como
cando fala da lingua das me-
morias, “nacer pobre e non
saber desenvolverse en caste-
lán, na Galicia de Franco, ser
un ‘rapás da aldea’ nunha ci-

dade como Vigo, cunhas cla-
ses media e burguesa maior-
mente castelanizadas e elitis-

ANOSATERRA
7-13 DE MAIO DE 2009

Preséntase o V Imaxina Sons.Do 25 de xuño ao 5 de xullo, Vigo acollerá un-

ha nova edición desta cita co Festival Internacional de Jazz. Diversos espazos

da cidade, coma o Centro Cultural Caixanova, o Conservatorio Superior de

Música, o MARCO, o Teatro Salesianos, as rúas e prazas da cidade ou varios

pubs acollerán espectáculos coma o de Charles Lloyd Quartet[na foto], Ja-

cobo de Miguel & Tom Risco, a homenaxe a Pink Floyd de Rita Marcotulli, Jo-

setxo Goia-Aribe, Anouar Brahem, a Orquestra de Música Espontánea, Miros-

lav Vitous, Fred Frith &  Lucia Recio, Agustí Fernández, Marc Ducret, Colina-Mi-

ralta-Sambeat, Pepe Evangelista, Santiago de la Muela Jazz Orchestra, Lucas

Niggli, Carlos López, Omar Sosa, Abe Rábade ou a Vienna Art Orchestra..�

TELEVISIÓN.

Acompáñenos,
o café
requentado
de cada tarde

Acompáñenos
DDiirreeccttoorreess::  Vanesa Grela e Xosé Ma-

nuel Piñeiro.

PPrroodduuccee::  Faro.

EEmmiittee::  TVG, de luns a venres á 16h45.

Asemblea en Barreras.

>>>

>>>
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crítica

Lembro perfectamente o día en
que mirei un debuxo animado
xaponés, era a serie de Heidi
que tanta sona colleu na televi-
sión, xeración tras xeración.
Sorprendérame daquela a no-
vidade de que había unha alter-
nativa á estética e dinámica dos
“cartoons” da Warner e Hanna
e Barbera e ás obras mestras
anuais de Disney. De entón acá
calculen vostedes os avances
que se deron tanto en técnica
como en estilos. Pero a orixe
sempre está aí: un lapis e un pa-
pel, e o talento, que non falte. 

A animación xaponesa que
foi raíña e señora durante anos
das series de televisión, mes-
mo das que se concibían e pro-
ducían en Europa, ten o mérito
nos novos tempos de dominar
un eido do cómic que conta
con lexións de adictos, o man-
ga, e, polo que respecta ao ci-
nema, a produción de pelícu-
las que, novamente dan un xi-
ro na maneira de entender os
debuxos animados, tanto en
estética como en esquemas
narrativos. Estoume a referir á
factoría do Studio Ghibli, onde
goberna Miyazaki. 

O día en que mirei a Totoro
experimentei a mesma

rección popular que dedicase
parte dun seu programa a cri-
ticar duramente a Galicia Bi-
lingüe? Igual que o bipartito se
decatou de que o allaricense é
idóneo para atraer á Galega
un público caseiro, en moitos
casos maior, que devece por
mensaxes simples e certo ca-
riño no sorriso de quen o olla
desde a pantalla, prescindir
del agora sería un luxo.

Con maior orzamento e
ambición, “Acompáñenos”
ten futuro. Primeiro como

ben armados e veteranos: Fi-
del Fernán, Manuel López
Prado (ambos os dous teñen
unha longa experiencia e fo-
ron presentadores de éxito no
seu momento. Alguén esque-
ceu aquel “Arestora” de Fer-
nán que tiña os galegos pega-
dos á pantalla a finais da déca-

da do 1980?), Xosé
Lois “O Carrabouxo” e
Israel Pita (que parti-
cipou na primeira edi-
ción de “Gran Herma-
no”). E ao seu carón
novos valores, mozos
e mozas de poucos
anos cuxas primeiras
táboas son o estudio
vigués de “Acompá-
ñenos”. E algúns xa
souberon aproveitar a
oportunidade. María
Mera, de 22 anos, co-
mezou no programa
como modelo aspi-
rante a reporteira. Ho-
xe é Vanesa Viaño na

serie “Matalobos”. E faino moi
ben, por certo.

Piñeiro completa a tertulia
insubstancial ao redor de te-
mas lidos nos titulares dos
xornais e dos informativos te-
levisivos con reportaxes un
tanto infantís que parecen
máis ben tiradas das prácticas
dunha Escola de Imaxe e Son.
Enquisas na rúa perfectas pa-
ra que Alba Lago expoña nas
entradiñas e saídas o seu perfil
máis relambido.

Non sei se na nova TVG ca-
be “Acompáñenos”. Xosé Ma-
nuel Piñeiro foi estandarte da
época Fraga co seu xa mítico
“Supermartes” pero soubo sa-
ír dos clixés que lle apuña a
oposición daquelas amosan-
do en programas coma este
parte da súas conviccións so-
ciais. Perdoaralle a nova di-

pretendía combinar ter-
tulia e cámara na rúa para
competir cos contedores de
corazón e as novelas das can-
les estatais. O “Acompáñe-
nos” de arestora é un produto
baleiro, improvisado, con tan-
ta profundidade como unha
canción de Carlos Baute e a
mesma imaxinación
dialéctica que unha
máquina expendedo-
ra de tabaco.

E aínda así, é un
programa perfecto.
Explícome: o espazo
que conduce Xosé
Manuel Piñeiro con-
segue unha media do
15 por cento da au-
diencia, unha boa ci-
fra se temos en conta
que compite contra
“Amar en tiempos re-
vueltos” (TVE-1), un-
ha novela ambienta-
da na década do 1950
que congrega máis de
dous millóns de españois ca-
da día; “Tal cual lo contamos”
(Antena 3), a gran revelación
dos magazines que mesturan
corazón con sucesos con co-
nexións en directo e “Sé lo que
hicísteis...” (La Sexta), o espa-
zo de humor de Patricia Con-
de e Ángel Martín que xa cum-
priu 500 programas.

A resistencia conséguese
ademais dun xeito simple e so-
bre todo barato. Velaí a clave
de “Acompáñenos”, o real
motivo de que encaixe na gre-
lla da Galega e se estenda du-
rante dúas horas: o seu orza-
mento é moi axustado. Faro
ofrécelle á canle autonómica
un programa que conta co ca-
risma dun presentador moi
coñecido polo público que a
esa hora acende o televisor, a
participación de tertulianos

canteira de comunicadores
nunha casa que renunciou
practicamente á televisión en
directo, auténtico campo de
probas para os que se queren
dedicar a iso. E segundo como
aposta propia por unha sobre-
mesa chea de competencia na
que, durante moito tempo, a
receita dos directivos da TVG
era simplemente traducir al-
gún culebrón peruano ou re-
petir antigas series norteame-
ricanas.�

C. Lorenzo >>>

CINEMA.

Os netos de
Pedro e Heidi

Ponyo no acantilado
DDiirreeccttoorr  ee  GGuuiioonniissttaa::  Hayao Miyazaki.

Studio Ghibli.

MMúússiiccaa::Joe Hisaishi.

Chega Alfaias,terceiro disco de Fanny & Alexander.O dúo compostelán

presenta un novo traballo editado baixo licenza Copyleft, que se pode obter a

través de A Regueifa Discos ou en formato mp3 no netlabel A Regueifa Plata-

forma.  A través de 11 temas, mesturan pop electrónico e vontade de experi-

mentar cos poemas de Mario Regueira, Emma Couceiro, Diego Ameixeiras,

Lara Dopazo Ruibal, Xiana Arias, Igor Lugris, Pedro Lamas, Yolanda Castaño,

Estibaliz Espinosa, Daniel Salgado e Alberte Momán. Colaboran Carlos Valcár-

cel de Projecto Mourente, Martin Wu de The Homens, Alex Charlón de Ata-

que Escampe e o hammond de Banin de Los Planetas.�

’’Acompáñenos
de arestora
é un produto
baleiro,
improvisado,
con tanta
profundidade
como unha
canción de
Carlos Baute”

>>>

Xosé Manuel Piñeiro. PACO VILABARROS
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ñecen, onde o mar podrece de
contaminación e onde un ne-
no atopa unha nena-peixe con
poderes máxicos, a
partir dese punto todo
está supeditado aos xi-
ros da fantasía. 

Miyazaki, unha vez
máis, busca camiños
de artista en troques
de andar por vieiros xa
asfaltados por onde
circulan ducias e du-
cias de produtos
asombrosamente per-
fectos dentro do mun-
do na animación, pero
que se pisan uns aos
outros, saturando as
posibilidades do mer-
cado cinematográfico.
Aínda non ben sae á carteleira
un can, cando xa está superado
por un robot, e este, por unha

supernena, e esta… Estoutra
política, de crecemento lento,
de traballo artesán, de lapis e

papel, demostra que
hai sitio para todos,
pero só o verdadeiro
talento pode trunfar
onde o resto é técnica
e marketing.
PROPOSTA: So para
interesados neste ei-
do cinematográfico,
para os afeccionados
ao Club Miyazaki: ver
todo sobre o autor e
os estudios en inter-
net. Realmente ten
interese a traxectoria
desde o pai de todo:
Isao Takahata, o
amigo autor de Heidi

e Marco, onde empezou a
cousa.�

J.A. Xesteira

sorpresa que anos atrás
pasara con Heidi: unha novi-
dade, aquí ábrese un camiño. E
ben que se abriu; por el pasa-
ron Chihiro e Mononoke, e as
historias eran como trípticos
ou frescos sixtinos, nos que fa-
das, deuses, guerreiros, seres
fantásticos como o gatobús,
personaxes con poderes espe-
ciais, mesturábanse con ne-
nos, sempre con nenos, bos,
felices e riseiros. 

Para esta película, que com-
petiu no festival pasado de Ve-
necia, o director dá un paso
atrás, en contra da animación
universal, cada vez máis per-
fecta en canto a técnicas e de-
seños case corporais dos debu-
xos, que xoga coas posibilida-
des de facer case humanos os
monecos, o autor volve máis
atrás das orixes: todo a man e

que se note. Arranca, segundo
manifestou, dun cadro prerra-
faelita (por favor, sen ese no
medio) que a el lle gusta con-
templar na Tate Gallery: “A Da-
ma de Shalott”. E a partir de aí
constrúe un conto infantil, on-
de os trazos de lapis de cor se
notan, onde a mestría está no
home que manexa o pincel,
non no ordenador. 

Esta película está feita sen
axuda nin efecto dixital, e, polo
tanto, hai que considerala un-
ha obra mestra; resulta sor-
prendente a axilidade que po-
súen os personaxes, que se
comportan con personalidade
propia, coma se fosen actores
redebuxados. O conto, reco-
mendado para nenos,  revéla-
nos un mundo surreal metido
nunha caixa real, unha illa do
Xapón, onde os veciños se co-

Xelís de Toro

Hai un par de semanas
nun suplemento cultu-

ral dun sinalado xornal esta-
tal tratábase dos escritores
non recoñecidos, que escri-
ben libros para personaxes
de sona, que son os que lle
poñen a sinatura. Como é
tristemente normal, o escri-
tor do artigo chamaba estes
escritores de autoría non re-
coñecida “negros”. Máis
adiante facía unha listaxe de
xente famosa que utilizou es-
tes “negros” e para rematar
dixo algo así como que “ata
Barak Obama ten utilizado
escritores que escriben por
el”, para evitar ter que dicir
ata Obama tamén utiliza “ne-
gros”. Encontro asombroso
que un xornalista, o redactor
xefe, o director do xornal lean
algo así e non se pregunten:
Será ese un término adecua-
do para referirse a este tipo de
persoa? Non será un pouco
bastante racista? Non menos
me chama a atención na lin-
guaxe corrente a naturalida-
de coa que moita xente se re-
fire a cousas de pouca valía
ou calidade ou mesmo parva-
das como “mariconadas”. A
cousa continúa, deixemos de
lado que a coches de pouca
potencia se lles chame co-
ches de mulleres, e sigamos
con que cando maldicindo
alguén sempre teña que ser a
nai a puta e non o pai o puto.
Ou cando insultando un ho-
me non lle chamames mono,
senón para duplicar o insul-
to, mudámoslle o por un a,
porque como sabemos todos
ser unha mona é moito peor
que ser un mono (non vou
negar que eu son destes). O
certo é que o racismo, a ho-
mofobia e o machismo están
tan enraizados na nosa cultu-
ra que non nos decatamos
nin sequera cando sae das
nosas propias bocas. Rara-
mente nos decatamos de que
nos tamén exercemos poder
coa nosa linguaxe.�

PODER VERBAL’’

Ser unha mona
é moito peor que ser
un mono”

’’

’’Miyazaki,
unha vez
máis, busca
camiños de
artista en
troques de
andar por
vieiros xa
asfaltados”

Os mortos van ás présasarrasa nos Mestre Mateo.O filme de Ángel de la

Cruz mereceu nove dos 19 galardóns aos que era candidato, na gala dos VII

premios do audiovisual galego, na noite do xoves 30 de abril en Pontevedra: o

filme, os actores Chete Lera e Xosé Manuel Olveira, a actriz Belén Constenla, a

dirección de produción, a de fotografía, a maquillaxe o deseño de vestiario e o

son foron premiados. Con todo, os premios de dirección e guión foron para A

noite que deixou de chover, de Alfonso Zarauza, que tamén levou os de direc-

ción artística e música orixinal. A actriz Tamara Canosa levou o premio á me-

llor protagonista por Pradolongo.�

Ponyo [á dereita] e un deseño da película.

>>>
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Xosé Miranda

O s nenos de 5º e 6º do Colexio “O Salvador” da Pastoriza
recolleron para min unha morea de lendas e noticias

lendarias. Imos dar conta dalgunhas delas:
Dicíase que hai moito tempo ía polas casas unha muller

cun bebé pedindo pousada. Dáballe de mamar ao bebé na
hora da cea. De repente o bebé desaparecía. A muller mar-
chaba da casa. Na seguinte casa o bebé volvía aparecer. (Ma-
ría Castelo)

Un día estaba eu moi maliño de acetona. Estaba detrás da
cociña e entrou un corvo pola ventá. Asusteime e a miña nai,
que estaba a facer un caldo, colleu o garfelo de remexer e ma-
tou o corvo. Ese mesmo día, pola tarde, púxenme moitísimo
peor e marchei para o hospital de Lugo. Os médicos dixéron-
me que estivera a nadiña da morte. (Christian, 11 anos)

Cando meu pai era novo, unha noite que viña dunha festa
e xa estaba chegando, viu unha luz vermella enriba da súa ca-
sa. Naquel momento quedou paralizado, non podía andar.
Conseguiu subir a un pico dun valado e desde alí viu pasar un
enterro. Era o enterro da súa tía, que estaba viva, e viu os
acompañantes, o cadaleito e todo. Ao día seguinte a tía mo-
rreu. (Maikel)

Un veciño meu contoume que un home estaba moi enfer-
mo. Viuse unha luz que baixaba do ceo e naquel mesmo mo-
mento o home morreu. A raia de luz volveu ao ceo e cada vez
facíase máis pequena.(Hugo)

Miña avoa aos tres días de dar a luz a unha irmá do meu
pai viu unha luz vermella no ceo e cada vez acercábase máis.
De repente a neniña comezou a chorar e aos dous minutos
morreu. (Susana, Regueira, contoullo a súa avoa)

Un bispo tiña un anel e tirábao por unhas terras e por onde
pasaba o anel era del e así facíase con todo. Ata un día que un
home lle cortou a cabeza e tirouna a un pozo. (Cristian Rodrí-
guez Luaces. Contoullo Manuel Rodríguez Pérez, de 43 anos.
Engade “Esta lenda ocorreu en Abadín”)

Meus avós dixéronme que na nosa familia, antes de mo-
rrer alguén, canta un corvo moi forte, enriba dun carballo, e
ao día seguinte morre o propietario do carballo. (María, con-
toullo o seu avó).

Hai unha señora que se chama Aurora e vive nun lugar da
Hermida, Reigosa. Aurora soña con tres mulleres moi altas
vestidas de branco lavando nun trapo amarelo, azul e verme-
llo, Esto sóñao cando alguén vai morrer. Aurora é a miña avoa
e a última vez que o soñou morreu o meu bisavó. (Christian)

En Reigosa, cando alguén ía pola estrada e nun prado caí-
an luces, dicían que era que ía morrer o dono do prado. (Va-
nesa Castelo)

Unha vez un home ía nun cabalo vendendo xamóns e o
cabalo colleu medo porque se lle pousou un paxaro por dian-
te. Entón o cabalo púxose a roer no home e este tivo que darlle
os xamóns. (Vanesa, contoullo a súa avoa Carmen)

Un día unha nai mandou á súa nena cunha sella buscar
auga a un pozo. Alí onda o pozo había unha ra. A nena pisou a
ra e ao pisala partiulle unha perna. Daquela a ra era unha ra
encantada e como lle partiu a perna, a nena quedou coxa pa-
ra toda a súa vida. (María do Carme, 42 Anos, Ardulfe. Reco-
lleuno Andrea Campo Fernández)

Continuaremos outro día. �

LENDAS DA PASTORIZA
’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’Un bispo tiña un anel
e tirábao por unhas terras e
por onde pasaba o anel era del
e así facíase con todo”

Na Casa de Rosalía,
pedrón de ouro somos.

Cando eu era un neno das al-
deas da Gallaecia a percorrer
ese corredor de familia que
hai na Terra do Medio, levaba
nas costas un saquete de case
nada quilos e moito cariño
para a miña tribo de Quian,
en ida e volta polas valigotas e
carreiros. E foron medrando
así aqueles dez e doce, cator-
ce anos de andadura polo en-
trecosto e os refachos da
montaña, que xa eran meus,
da miña ensoñación, dos
meus minutos. Non era aínda
dono da música dos ouvidos
para a memoria das voces e
dos ecos, e outrosí xa estaba
atento aos chirlos dos paxa-
ros, que eran regalía. 

Naquela nosa infancia, ao
abeiro dos últimos anos cin-
coenta do pasado século,
Concha Piquer, Machín, Mo-
lina e Antoñita Moreno, unha
e tres antonios que honraban
a onomástica da mi ñai, tiñan
as voces máis limpas da RNE,
a SER e os discos da escola do
brandi Fundador, fornecedo-
res dos guateques. 

Nesta trashumancia que-
riamos o traxe dos músicos das
Bandas Populares e a vasoira
era unha bata de cola para
acompañar a danza de apren-
dices acheghados. Por esta ga-
ratuxa do maxín atravesaba eu
en tempo récord os cols d´A
Paradela e de Gharlín, as aveni-
das elíseas de Santán e Santa
Comba d´Agolada, as engrovas
de Friufe e de Carral... 

Un día de anos antes desta
historia ciclista (nunca puiden

soñar comigo unha bicicleta)
quixera ser mestre director da
Banda de Visantoña no San
Roque de Melide; e os meus
pais consentiron na afouteza
de dirixir a pé de perna do
mestre músico da Banda a
marabilla dos pentagramas da
nosa música popular, que to-
das / todos entendían. E velaí
ao pepiño do xastre de Quian
tentando o  alcance, que nun-
ca puido ser. É memoria en
firme, asinada na infancia (a
credencial das nosas vidas).  

Quere a historia de cada-
quén cumprir coas obrigas e
arestora a Música está ao meu
carón de xeito humanizado,
en biografías que baixan ao ta-
llo de sentar na lareira primi-
xenia para sermos amigos /
amigas sempre. Teño así o ca-
riño de algún dos músicos da-
quelas Bandas que aínda vi-
ven; dos outros que son con-
certistas de prestixio; dos re-
fundadores do canón de buxo
para que a gaita ecoe máis alá
de noso e sermos así indivi-
duo e colectivo de gaiteiros do
profundo, coma os grilos, o
ouriol, o xílgaro, o merlo e a la-
verca...en confraría sinfónica
do noso Tempo e Terra.

Porén gardo unha especial

atención para o canto das pa-
labras da Gallaecia en com-
pango coa música das antro-
poloxías, ese casorio, ese con-
vívio da fonética e a voz dos
pentagramas que nos corres-
ponden. Velaí a memoria dos
rueiros de antigo, das carba-
lleiras de sempre, das prazas e
alamedas, dos cinemas mul-
tiuso, dos espazos de andar e
ollar as liberdades, todas. 

E digo aquí, sen esclusións
dos que foran antes ou des-
pois, A Quenlla. Escoito un
buxo. Cantan de nós. Son sin-
tonía de menceres, madru-
gueiros. Veñen de xoldra á
Nosa Casa. Arrían o petate da
camiñada de lonxe e sentan
na Mesa dos Amigos / Amigas.
A fartura está en telos ao carón
da muiñada, da vendima, de
seitores e atadeiras do Noso
Pan e Peixe cando as searas e o
mar eran, son fartura e exerci-
cio sen destempo. 

O percorrido da Historia
Humana e Humanista desta
Terra nas voces e no son do
vento que pronuncian: chai-
rego, ribeirán, antropozoico,
ceibe. Hoxe están comigo na
anunciada desta solporecida
de abril, en Cangas, cando es-
cribo, e venta morno do surés.
En pouco chove sobre as flo-
res e nace o silencio na Fraga
de Coiro. E chove tamén na
gándara de Melide e n´Agola-
da; encarrapucha o Faro e o
trovador de Requeixo alúgase
na Capela das paxariñas das
alturas. Mero e Mini, ou vice-
versa, empurran do alalá dos
corpos coma os bois de outro-
ras: Habemus sempre a Lin-
gua e as Herdanzas.�

OS DOUS SEMPRE HONRADOS

TRIBUNA �Xosé Vázquez Pintor.
Escritor..

Actuación d’A Quentlla no Encontro nos Pendellos da Golada. 

’’Con A Quenlla, escoito
un buxo, cantan de nós,
son sintonía de menceres”
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Cecilia Novas
Rebeca Quintillán Tilve [FOTOS]

Rematou unha nova edición
do Festival do Norte de Vilagar-
cía de Arousa, cita ineludíbel
da música indie en Galiza e o ti-
ro de saída para o grande furor
festivaleiro de todo o Estado: o
Primavera Sound de Barcelo-
na, sen ir máis lonxe, abrirá as
súas portas a finais deste mes-
mo mes (do 28 ao 30 de maio).

O FdN nace no ano 2000 e
vai consolidando a presenza
ano tras ano con artistas da talla
de Placebo, Los Planetas, Delo-
rean ou Nacho Vegas... e un au-
mento considerábel do público
edición tras edición. Ademais, a
propia organización gábase de
ser plataforma para bandas no-
veis que proxectan deste modo
a súa carreira cara ao futuro, e
facendo especial fincapé na in-
clusión de grupos galegos no
cartel. Este foi o caso de Trián-
gulo de Amor Bizarro ou os vi-
gueses The Blows, que tocaron
o pasado ano, ou de Ragdog,
Nouvelle Cuisine e Noise Pro-
ject, que o fixeron nesta edición. 

Os concertos do festival celé-
branse no recinto exterior de
Fexdega, onde a organización
dispón dous escenarios: unha
carpa cuberta (escenario Caixa-
nova / Nsaio), onde teñen lugar
os concertos de grupos menos
consolidados, aínda que isto ás
veces sexa un pouco relativo
(Russian Red, La Buena Vida ou
Manos de Topo no FdN ’09), e o
escenario principal (escenario
Estrella Galicia) para os concer-
tos de maior proxección (Her-
man Dune, Delorean, Standstill,
X-Wife ou The Whip). A fin de
contas son case nove horas de
música en directo (de 17:30 a
02:25) máis a sesión Dj da carpa
Caixanova que se prolonga até
pasadas as  5 da madrugada. 

O aumento considerábel de
público consolidouse plena-
mente nesta edición (cerca de
7.000 persoas de distintos pun-
tos da península se achegaron
esta fin de semana a Vilagarcía)
e garante deste xeito a súa con-
tinuidade cara ao ano 2010.

raron o toque romántico musi-
cal ao evento do Salnés. 

As notas máis bailábeis das
dúas noites do festival tiveron
aos portugueses X-Wife, aos
británicos The Whip e aos vas-
cos Delorean como protago-
nistas, incorporando os sons
máis electrónicos e a tónica
máis moderna do festival. 

O público presente puido
continuar a festa logo dos con-
certos na propia Carpa Caixano-
va, bautizada para a ocasión co-
mo “Escenario FdN Dance
Club”. Alí se deron cita, no que
duraron as dúas noites do festi-
val, catro Dj’s que animaron a
festa e prolongaron a noite, cun
cadro de pinchas maioritaria-
mente galego: Isra Dj da Sala
Karma de Pontevedra, co seu
particular estilo electrónico hi-
peractivo, Onurb Blows Dj, resi-
dente do pub vigués El Mons-
truo de un Solo Ojo e membro
de The Blows, e Rober Bodegas
Dj, que incorporou o seu pecu-
liar humor monologuista á pista
de baile. Só un dos Dj’s xogaba
fóra da casa: Florent y Yo, guita-
rrista do grupo mítico do indie
español Los Planetas, que rema-
tou a súa sesión cun tema da
clásica banda. �

Galicia era ademais punto de
venda de comida, bebida, dis-
cos, roupa ou demais accesorios
propios dunha tribo urbana, a
indie, que vive un dos seus mo-
mentos de maior popularidade. 

E, como en todo festival con
acampada que se prece, a maior
congregación de público tivo lu-
gar a partir das horas da noite,
sendo os concertos da tardiña
asistidos por aqueles máis me-
lómanos ou música-adictos. Un
dos concertos con máis tirón do
Escenario Caixanova foi o da
banda madrileña Russian Red,
liderada por Lourdes Hernán-
dez, quen se estreou musical-
mente no Festival Primavera
Sound, salón Myspace 2007, re-
petindo ao ano seguinte en sinal
do éxito acadado. Russian Red
defínense como banda acústica
de música folk e a propia Lour-
des Hernández escribe as letras
das súas cancións. Como dato
curioso, un dos seus temas, “Ci-
garettes”, forma parte da banda
sonora da última película de Ja-
vier Fesser, Camino,triunfadora
da pasada edición dos Premios
Goya. A súa actuación no Festi-
val do Norte tivo lugar como co-
lofón das actuacións do Escena-
rio Caixanova.

A TRIBO INDIE. O ambiente indie-
festivaleiro non defraudou os
asistentes: o público congregá-
base no recinto Fexdega, nas te-
rrazas e bares de Vilagarcía ou
na Finca Douro habilitada co-
mo acampamento a uns 200
metros do festival. O recinto
principal onde se emprazaban
as carpas Caixanova e Estrella

RISCO E ‘INDIE COMERCIAL’. Mais a
verdadeira congregación de
público no recinto Fexdega
aconteceu pola noite, cando
deron inicio as actuacións
máis agardadas. O cartel de Vi-
lagarcía adoita mesturar apos-
tas máis arriscadas musical-
mente falando con outras que
responden ao chamado “indie
comercial” que, por outra ban-
da, é aquel que reúne a un
maior número de seareiros.
Foi o caso do concerto de Ve-
tusta Morla, grupo madrileño
de grande tirón mediático que
constituíu o prato forte do fes-
tival grazas ao arroupamento
dos seus seguidores. 

A actuación de Herman Du-
ne, última banda en incorpo-
rarse ao cartel tras a caída de
Los Planetas como súper-ban-
da do FdN ’09, rachou un pou-
co coa tónica musical do día.
Esta banda  presentaba o seu
novo disco, Next Year In Zion,e
incorporaba sons máis folk ao
cartel: máis próximos ao son
Woodstock ’69 que ao propio
son indie da década do 2000.
Herman Dune semellan gran-
xeiros de Arkansas mais defí-
nense como banda parisiense
e, sen lugar a dúbidas, incorpo-

Consolídase no
calendario cun
cartel
que combina
propostas arriscadas
co indie máis
comercial

’’O recinto principal foi
habilitado como punto
de venda de comida, discos,
roupa e demais accesorios
propios dunha tribo urbana
que vive un dos momentos
de maior popularidade” 

’’Herman Dune semellan
granxeiros de Arkansas,
mais defínense como
banda parisiense e
incorporaron o toque
romántico musical ao acto” 

Russian Red no Festival do Norte deste ano.

Festival do Norte, a escena indieno Salnés
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Antonio Cendán

GGrazas a estas orques-
tras e a moitas outras,
os galegos coñeceron
ritmos doutras terras,

especialmente sudamericanos
e caribeños. Ao son das moitas
organizacións orquestrais, pui-
deron bailar os ritmos máis in-
sospeitados para eles, dende un
vals até un rock and roll pasando
por unha balada composta por
Richard Clayderman. Coas
grandes orquestras todo segue a
ser posíbel, malia que moitos
dos seus seguidores esixan ago-
ra “máis espectáculo”.

“Hoxe é a festa do patrón.
Hai alegría en Galicia. O pobo
réndelle homenaxe a xente da
comisión”, di unha fermosa es-
trofa das moitas composicións
que ao longo da súa dilatada
traxectoria elaborou o máis ce-

lebre director da Orquestra
Compostela na súa historia, o
boirense Manuel Muñíz. Nas
notas compostas por este autor
non se esquece practicamente
ningún aspecto da nosa terra,
sendo moi frecuentes as dedi-
catorias aos emigrantes e as ins-

titucións galegas do exterior.
Practicamente ningunha que-
dou sen a súa composición, xa
fose con letra e música ou tan só
con esta última. Até o presiden-
te da SD Compostela, Xosé Ma-
ría Caneda ten un pasodobre
adicado polo músico de Boiro. 

O repertorio da formación
santiaguesa e o que fora o seu
director é dos máis amplos e a
edición das antigas cintas de
casete superaba amplamente
a calquera cantante ou músico
que estivese de actualidade,
podendo adquirirse en calque-
ra lugar, dende un gran centro
comercial, pasando por unha
gasolineira, até a tradicional ta-
berna rural na que se podía
mercar tamén un fermoso qui-
lo de pementos de Padrón.

OUTROS CANTANTES. A celebridade
das interpretacións compostas
por Muñíz traspasou barreiras
infranqueábeis para moitos so-
listas considerados de éxitos. As
súas populares cancións non só
foron cantadas polo músico ber-
ciano Miguel, senón tamén por
Ana Kiro, que a mediados dos 70
popularizaría por todo o Estado
“Galicia, Terra Meiga”. Do mes-
mo xeito, outras dúas cantantes
descubertas polo director da
Compostela  acadarían sona
grazas as súas inconfundíbeis
melodías, Sabela e Pili Pampín.
A música das orquestras de Gali-
cia débelle moito a este compo-
sitor, moito máis celebre en

MA A INE.40.ZG

Cúmprense agora 90 anos do nacemento dunha das
orquestras de máis sona, a Compostela. Escasamente 20 anos
despois xurdían Os Satélites na Coruña, en 1938. As dúas
formacións foron claves na historia da música do noso país

A MUSICA POPULAR

>>>

Verbena nas festas do barrio de Coia, en Vigo. PACO VILABARROS

Que siga o espectáculo!

’’Até o presidente 
da SD Compostela,
Xosé Mª Caneda,
ten un pasodobre adicado
por Manuel Muñíz”

’’A celebridade das
composicións do director
da Compostela traspasou
barreiras infranqueábeis
para moitos solistas de éxito”

’’Houbo un tempo no que,
se dentro dun programa
non se incluían os Satélites,
a festa non gozaba do creto”

’’En 1968 Os Tamara actuaron
varias semanas
no Olimpia de París”

Satélites.
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recía. A popular organización
orquestral herculina foi a encar-
gada de popularizar durante va-
rias décadas composicións tro-
picais, que comezaron a gozar
de sona a partir dos anos 50 e 60.
No seu espectáculo non podía
faltar a incomparábel trompeta
do chileno Willy Morapio de
Moctezuma. Tamén na cidade
herculina xurdirían outras or-
questras coma Os Españois ou
Os Trovadores, estes últimos
acadarían unha gran sona coa
súa composición “Cantade ga-
legos”. De igual xeito Os Breo-
gáns, xurdida dunha escisión
doutros conxuntos editaría va-
rios casetes nos que temas co-
ma “O banqueiro”, “Estou cavi-
lando” ou “Amoriños” serían lo-
go interpretados en todas as fes-
tas e romarías.

Non embargante, tampouco
pode quedar á marxe a figura do
desaparecido músico noiés Pru-
dencio Romo, que cos Tamara,
conxunto que conseguiu formar
na segunda metade dos 50, coa
inesquecíbel participación de
Pucho Boedo, daríalle á música
do país unha dimensión inter-
nacional. En 1968 o conxunto
estivo en cartel durante varias
semanas no Teatro Olimpia de
París. A música do grupo que to-
maba o nome latino do río Tam-

terras americanas e nos
centros galegos da emigración
que na súa propia terra.

OS SATÉLITES. Houbo un tempo
en Galicia no que, se dentro dun
programa festeiro non se incluí-
an os Satélites da Coruña, a festa
non gozaba do creto que se me-

bre traspasaría moitas barreiras
e as súas composicións eran
cantadas todos os veráns, non
só polos galegos senón polos ci-
dadáns do resto do Estado. Ade-
mais, grazas a Romo moitas
composicións dos máis celebres
poetas galegos de todos os tem-
pos, entre eles Curros, Rosalía
ou Añón serían coñecidas por
moita xente, aínda que non sou-
beran realmente a quen corres-
pondían. Así, musicaría “O vello
e o sapo”, “Adiós ríos, adiós fon-
tes”, “Negra sombra” ou “Him-
no a Galicia”. Romo sería tamén
o primeiro compositor galego
en darlle un certo aire “pop” ás
interpretacións en lingua galega.
Para que logo falen dunha tal
“Operación T...”

Mentres, a lista de conxuntos
orquestrais das Rías Baixas con-
vértese en inacabábel. Así, en Vi-
go acadará sona a “Sintonía”,
mentres que do Rianxo saen dú-
as famosas organizacións musi-
cais que son das máis reclama-
das todos os veráns, a “Gran Pa-
rada” e a “Xente Nova”. Pero
non son tan só os grupos do oc-
cidente os que triunfan polas
festas, tamén hai outros, moitos
deles de ámbito exclusivamente
familiar que se unen. Así, en Vi-
lalba resiste até finais dos oitenta
unha antiga formación creada
nos anos 30, “Nova Lira”, com-
posta por oito membros, cinco
deles irmáns e dous cuñados.
Tan só un dos participantes era
alleo a familia Guntín.�

MA AzG
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Trovadores.

Sintonía.

Aínda que a cultura orquestral
está amplamente enraizada
por toda Galicia, non sempre
foi así. Os esplendor destas for-
macións non chegaría até a se-
gunda metade dos cincuenta,
consolidándose nas décadas
posteriores. As nosas festas e
romarías non sempre estive-
ron amenizados por estes con-
xuntos musicais, malia que na
Galicia de preguerra e na pos-
terior ao conflito bélico non
faltaba a ledicia e o bo humor.
Nesas épocas triunfaban os
chamados “cuartetos” forma-
cións integradas por un máxi-
mo de catro compoñentes e
que interpretaban as compo-
sicións máis tradicionais do
folclore popular. Os cuartetos
eran totalmente alleos á músi-
ca que logo viría da man das

orquestras. Aquelas interpre-
tacións, a dicir dos nosos an-
tergos, eran máis fermosas.
Non se trata de entrar en valo-
racións de que fosen mellores
ou peores, o que ninguén po-
de negar é que eran máis hu-
manas e facíanse co corazón.

As grandes cidades e vilas
foron as encargadas de darlles
a expansión as orquestras xa
mediada a década dos cin-
cuenta. Posteriormente, nos

anos seguintes o espallamen-
to destes grupos sería practica-
mente total. Coa súa chegada
esmorecía para case sempre o
xeito máis tradicional de facer
música e de divertirse dos ga-
legos. A canción popular, aín-
da que non marxinada, que-
daba reducida a grupos que se
adicarían a recoller o máis tra-
dicional do noso folclore. Así
nos anos setenta xurdían Mi-
lladoiro, Fuxan Os Ventos, O
Carro, A Roda, Mareira, Cam-
pana de Pau, O Muíño e un
grande número de grupos que
evitaron que as composicións
tradicionais desaparecesen
para sempre, aínda que tanto
Prudencio Romo coma Ma-
nuel Muñiz tamén contribuí-
ron coas súas respectivas or-
questras a este labor.�

O esplendor chegou nos 50

’’Antes das orquestras
había os cuartetos
que interpretaban
o folclore popular”

Coma todas as cousas neste
mundo, as orquestras tamén
cambian. Xa non son as de to-
da a vida as que máis chaman
ao auditorio. Ademais, para
evitar que as verbenas se con-
vertesen en reunións exclusi-
vas reservadas aos máis vete-
ranos, as novas orquestras
ofrecen o que se comunmen-
te se chama “espectáculo”.
Un amplo complexo com-
posto por un vehículo artella-
do no que non falta palco nin
tampouco esas luces de cores

que converten calquera festa
nunha especie de discoteca
ambulante contémplase ca-
da verán por todos os lares de
Galicia. A orquestra en cues-
tión xa non só pode ofertar
música. Teñen que ir acom-
pañados de showman ou ta-
mén doutros artistas que lle
poñan esa “salsa” festeira que
reclaman as novas xeracións.
Todo  para darlle máis sabor a
calquera concentración veci-
ñal festiva. Todo para que siga
o espectáculo.�

Os preparativos antes da función. PACO VILABARROS

As novas discotecas
ambulantes

Pucho Boedo e [abaixo] caricatura de

Prudencio Romo.

Disco homenaxe a Pucho Boedo.

>>>
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OOs concellos de Alla-
riz e Paderne de
Allariz, que inte-
gran, xunto con Ba-

ños de Molgas, Maceda, Xun-
queira de Ambía e Xunqueira
de Espadañedo, a comarca de
Allariz-Maceda, foron declara-
dos Reserva da biosfera. O Con-
sello Internacional de Coordi-
nación do Programa Home, da
Unesco, acordou protexer en
2005 esta zona, á que tamén
pertencen A Bola e Vilar de San-
tos, por combinar importantes
valores culturais co uso sostíbel
da terra, atendendo especial-
mente á conservación da flora e
da fauna.

Neste sentido, a comarca de
Allariz está a desenvolver toda
unha serie de actividades agro-
gandeiras e forestais, que pre-
tenden ser respectuosas co
medio, e outras de carácter
cultural e etnográfico para pre-
servar e poñer en valor o patri-
monio. Con esta intención pú-
xose en marcha a festa da ma-
lla, que se celebra anualmente
en Queiroás da Igrexa (Allariz),
o ecoespazo de Rexo, que aco-
lle unha intervención pictórica
e escultórica de Agustín Ibarro-
la sobre un espazo natural, ou
a recuperación de muíños e
curtidoiros no río Arnoia e a
súa apertura como museos.

A nova entrega da colección
Comarcas de Galiza, que leva
por título Allariz-Maceda, re-
pasa toda a riqueza natural e
cultural desta demarcación
atravesada, de leste a oeste, po-
lo río Arnoia, aglutinador dos

xunto de fornos crematorios
prerromanos. 

Coa intención de integrar os
numerosos elementos etno-
gráficos púxose en marcha o
Parque Etnográfico do río Ar-
noia, formado polo Muíño do
Burato, o Museo do Tecido ‘O
Fiadeiro’ e o Museo do Coiro.
Todos eles son mostras repre-
sentativas do que noutro tem-
po significaron na vida e a eco-
nomía da zona, que chegou a
ter 40 fábricas de curtidos.

Cabe destacar, ademais, a
posta en marcha do Ecoespazo
de Rexo, situado na pa- >>>

principais valores naturais e et-
nográficos da comarca, xunto
coa serra de San Mamede, os
cumes da Biduíza e a serra do
Monte Calvo.

ALLARIZ. O topónimo de Allariz
remóntase á presenza sueva
na comarca, ao redor do século
VI, pero a vida local tivo a orixe
na época castrexa. Petroglifos e
restos de castros conforman os
primeiros achados arqueolóxi-
cos do concello. O castelo, do
que non se conservan restos na
actualidade, levantouse sobre
un castro, como confirma a
aparición de cerámica. Malia
todo, o máis coñecido é o de
Armea, escavado por Conde
Valvís nos anos 50.

O castelo comezou a cons-
truírse no século XI no Penedo
da Vela, atalaia natural que
permite unha ampla panorá-
mica do val do Arnoia, con Al-
fonso VI. Sufriu unha impor-
tante modificación a princi-
pios do XV, pero a mediados
do XIX desaparece por efecto
da desamortización de Madoz.

Na Idade Media, época na
que tamén se construíu a pon-
te de Vilanova e o primeiro tra-
zado da muralla defensiva (da
que aínda se poden ver restos),
producíronse os primeiros
asentamentos xudeus e o ini-
cio do curtido. 

Ademais do convento de
Santa Clara, destaca entre a ar-
quitectura relixiosa a igrexa ro-
mánica de Santa Mariña de
Augas Santas, construída a fi-
nais do século XII. Nas proxi-
midades atópanse os Fornos
da Santa, un templo sen rema-
tar levantado sobre un con-

Allariz, de capital sueva
a reserva da biosfera
A serra de San Mamede, o río Arnoia e
os numerosos restos arqueolóxicos e
etnográficos artellan o patrimonio
natural e cultural desta comarca que
vén de ser abordado na nova entrega de
Comarcas de Galiza
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COMARCAS DE GALIZA

Xanela da igrexa de sta. Eufemia de

Ambía –século IX– con influencias

suevas e restos de lápidas romanas

adicadas ás ninfas termais.

Ponte medieval de Baños de Molgas,  no Arnoia, sobre unha de orixe romana, ao carón das fontes termais e do balneario.

Parte da depresión de Maceda e a Serra de san Mamede desde o monte Medo, onde está o santuario dos Milagres.

En Zorelle, a carón da estrada a Maceda, hai unha eira con sete hórreos e dous casti-

ñeiros monumentais.
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rroquia de Requeixo de
Valverde. Acolle unha inter-
vención pictórica de Ibarrola
así como unha minihidráulica,
unha explotación piloto de
ovino de leite e unha queixería. 

BAÑOS DE MOLGAS. Á beira do Ar-
noia nacen dous mananciais de
augas termais. Trátase da Burga
e a Fonte Quente, de augas un-
tuosas ao tacto, bicarbonata-
das-sódicas, con calcio e silica-
tos cunha temperatura entre 28
e 49 graos centígrados. Estas ter-
mas foron usadas polos roma-
nos e agora son aproveitadas

polo balneario que se levantou
no concello. Polas proximida-
des pasaba a Vía Nova que co-
municaba Braga con Astorga.
Tamén pode verse a ponte me-
dieval construída sobre unha de
orixe romana e o Santuario dos
Milagres, construción barroca
levantada sobre o monte Medo,
nun lugar de gran tradición de
culto á virxe, que se remonta ao
século IX. No contorno hai un
parque con carballos centena-
rios dende o que se contemplan
boa parte da comarca.

MACEDA. O rei Afonso X tivo co-
mo lugar de residencia na súa
infancia un dos lugares emble-
máticos do concello de Maceda
e da comarca. Trátase do caste-
lo de Maceda, convertido hoxe
en hotel, despois de que o con-
cello o adquirise na década dos
90 e iniciase a súa restauración.

No concello tamén se topa
parte dun dos enclaves de
montaña máis destacados do
país, como é a Serra de San
Mamede, cunha altura máxi-
ma de 1.620 metros. Préstase
para a práctica de sendeirismo
e montañismo e, dende os os
seus puntos máis altos, pode

observarse o Canón do Sil e fa-
cer ala delta e parapente. Ade-
mais de Maceda, nesta serra
conflúen os concellos de Mon-
tederramo, Vilar do Barrio e
Baños de Molgas.

Na parroquia de Escuadro,
nas proximidades do monte
Medo, habilitouse unha aula
de interpretación da natureza,
destinada á divulgación das
prácticas silvícolas e forestais.

PADERNE DE ALLARIZ. Eminente-
mente rural, o concello de Pa-
derne de Allariz conserva áreas
amplas de carballeiras de gran
valor ecolóxico, como a de Saa,
nas abas do monte da Biduiza
que destacan os autores deste
novo libro. O seu carballo de
máis porte mide 3,70 metros
de contorno.

Consérvanse, ademais, nu-
merosos exemplos de gran va-
lor etnográfico, como por
exemplo a eira e os hórreos de
Riobodas. A pesar do abandono
do cultivo do cereal, a eira segue
a cumprir a súa función para a
malla dos produtos que se culti-
van nas hortas, como as fabas. 

XUNQUEIRA DE AMBÍA. A paisaxe
deste concello está asociada ao
paso do río e a espectacularida-
de dos seus penedos. O traballo
erosivo dos axentes xeolóxicos
durante centos de miles de anos
deixou ao descuberto e mode-
lou as masas rochosas que for-
maban o cerne das montañas
dando lugar a formas monu-
mentais e curiosas. Tópanse
numerosos exemplos na parro-
quia de San Xillao. Dun deles, a

lenda popular conta que foi par-
tido por un raio e que, ao rachar,
esmagou un pastor e dúas vacas
que estaban ao carón. 

Entre o patrimonio históri-
co destaca o Mosteiro de Santa
María a Real, que tivo a súa ori-
xe no século X, aínda que a
igrexa actual é románica con
engadidos posteriores. Hai va-
rias rutas de sendeirismo que
combinan valores naturais e
culturais e que discorren polo
río Arnoia, a ruta xacobea da
prata e a ruta da Padela.

XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO. O
mosteiro de Santa María da
Xunqueira foi fundado con an-
terioridade ao século XII pero
non foi até o 1170 cando se co-
meza a construír a igrexa ro-
mánica. Coa desamortización
do XIX pasa a propiedade mu-
nicipal. Foi declarado monu-
mento histórico-artístico en
1981. Na actualidade alberga
oficinas municipais.�

MA A INE.43.ZG

’’Allariz chegou a ter
40 fábricas de curtidos”

’’Maceda foi lugar
de residencia  do rei Afonso
X na infancia”

Acea Rica, unha agradábel zoña de baño do Arnoia en Allariz, que conserva os res-

tos de varios muíños, algún de gran tamaño.

Mosteiro de Xunqueira de Espadañedo, de orixe románica con engadidos barrocos. Reloxio de sol no claustro [arriba]

As rás e as lentellas de auga medran en

lugares tranquilos, protexidos da co-

rrente.

Ola

de Niñodáguia.

A fábrica de curtidos Nogueiras, do sé-

culo XVIII, foi restaurada polo concello

de Allariz para museo do coiro.

Terra de oleiros

Na comarca de Maceda
houbo moita tradición de
oleiros asociada á riqueza
de arxilas no terreo. Eran
coñecidos na zona co no-
me de cacharreiros ou xe-
rreiros. En Tioira (Maceda)
chegaron a traballar cin-
cuenta obradoiros entre
1920 e 1930. O último pe-
chou en 1965. en Niñoda-
guia (Xunqueira de Espa-
dañedo), houbo cen obra-
doiros e o tratamento do
barro converteuse na prin-
cipal actividade do lugar.
Na actualidade funcionan
varias instalacións máis
modernizadas que se
adaptaron as novas de-
mandas do mercado, pero
tamén conservan as for-
mas tradicionais que se
poden visitar.�

Pormenor dun dos antigos fornos de cerámica en Niñodáguia.

>>>
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Tomás Ochoa
(Cuenca-Ecuador, 1969),
Participou en numerosos
eventos internacionais: Bienal de
Venecia; Bienal de Singapur;
Freewaves Film Festival (Los
Angeles); Festival Internacional
de cine de Oberhausen; Fri-Art -
Contemporary Museum
(Fribourg); Swiss Art Awards - Art
Basel; Kunstmuseum (Luzern);
Políticas de la Diferencia
(Valencia). En 2004 gañou a beca
Marcelino Botín (Santander). Foi
incluído  no libro 100 Artistas
Latinoamericanos (Exit-España).
Vive e traballa en Madrid e Zúric.

DD
ise que Hitchcock
sempre quixo
rodar Rear window
en localizacións

naturais pero finalmente fíxoo
no decorado artificial máis
grande que a Paramount
construíra até aquela. O cine
sempre foi pródigo en
arquitecturas ficticias. No
presente  a realidade parece
construirse como un enorme

plató no que se desprega e
resplandece a sociedade do
espectáculo… benvidos ao
deserto do real.  As fotografías
desta serie fan referencia a este
paradoxo.

Estas imaxes foron tomadas
en distintas cidades do
mundo cunha cámara de
fotos e unha de vídeo. En
Madrid, os  gardas de

seguridade do edificio que
fotografaba   –alertados polas
súas propias cámaras de
vixilancia– abordáronme  para
me interrogar, mentinlles
como un bellaco, falei da luz
crepuscular, do reflexo da lúa
nos vidros  e convencéronse
de que a súa empresa
producira una xoia
arquitectónica que tiña que
ser mostrada ao mundo, pero

en realidade estábaos a espiar,
non fotografaba a
arquitectura  senón as persoas
a quen as paredes
transparentes do edificio me
permitían osmar… vixiádevos
os uns a os outros.

É esta mirada voyeuristae de
nocturnidade  a que converte
o rexistro de anódinas escenas
–executivos, administrativas e

señoras da limpeza nas súas
tarefas– en micro relatos.
Neste punto cabería imaxinar
que, como en Rear window,
algunha paixón furtiva ou
algún crime está por
cometerse. Despois de todo,
estou case seguro de que se
Hitchcock rodara hoxe a súa
película non precisaría  un
“decorado artificial”.�
Tomás Ochoa

After Hitchcock - micro relatos

Datos Persoais

New York.
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Casa Nova,
a decoración
en galego
Nos andeis dos quioscos proli-
feran as revistas de decoración e
arquitectura cada vez máis es-
pecializadas. Merece a pena si-
nalar entre estas numerosas
publicacións, unha en concre-
to, fácil de localizar polo seu ta-
maño reducido, apto para levar
no bolso. Trátase de ‘Casa No-
va’, unha publicación feita en
Ourense pola Asociación Via-
dazaoito Comunicación, que
leva case dous anos na rúa. 

De carácter trimestral –pu-
blícanse catro números ao ano
–a liña editorial está “centrada
na difusión de contidos que te-
ñen que ver coa decoración, in-
teriorismo, arquitectura e urba-
nismo dentro do ámbito gale-
go” tratados con gran calidade
fotográfica e de deseño. O as-
pecto diferenciador de ‘Casa
Nova’ fronte a outras revistas de
decoración é o tratamento e
atención que da a arquitectura
rural do país e que está escrita
integramente en galego.

Cada número divídese en

marathón de Nova York e nou-
tras como Londres, Boston,
Rotterdam, Auckland, Durban,
Milyazaqui, Atenas, etc. Bernar-
da Angulo, con 97 anos, ten o
record mundial de natación na
proba de 200 metros libres. De-
an Smith, con máis de 80 anos,
ten o record mundial en remo-
ergómetro. María Jesús San-
guos, Luis Nogueira, Jesús Bo-
rrego e Soidade Castro compar-
ten deporte: atletismo e cada un
na súa disciplina acredita algún
record. Didier Auriol a piques
de cumprir os 50 anos e cun
campionato do Mundo no seu
haber, continúa competindo a
alto nivel, e finalmente Chus
Lago hai pouco que chegou da
travesía ao Polo Sur en solitario
e anteriormente conquistou o
Everest, entre outras cimas.

Quen pode dicirlles a estas
persoas que non están en con-
dicións físicas, que o seu corpo
non está preparado para facer
deporte, adestrar ou competir?

O deporte pode practicarse
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Futbolín para
coleccionistas

O humilde futbolín, contedor do
deporte nacional, xa ten unha
versión de ‘alta gama’. O coñeci-
do deseñador  de mobles holan-
dés Piet Hein Eek, fixo a súa par-
ticular visión deste obxecto que
moitos quixeran ter nos seus fo-
gares para descargar tensións,
cun punto de refinamento. 

Trátase dunha peza de
1,40x73x88 m. (longo, ancho e
alto) feita en aceiro reciclado de
corte minimalista na que os xo-
gadores, lonxe de levar a equipa-
xe dalgún equipo coñecido, pre-
séntanse espidos e moi estiliza-
dos, con forma de pinza, nada
que ver co modelo estándar ide-
ado por Alexandre Finisterre. 

Esta peza de coleccionista,
cun prezo que ronda os 5.000
euros, enmárcase nas últimas
tendencias en deseño contem-
poráneo holandés das que
Hein Eek, é abandeirado. De
feito os seus mobles, que xa se
expuxeron no Museo de Arte
Moderno de Nova York (MO-
MA), na Feira de Mobles de Mi-
lán e no Cïbone de Tokio, con-
trapóñense aos procesos de
produción tecnolóxicos, e son
coñecidos por estar feitos con
materiais ecolóxicos e sostíbeis. 

O distribuidor en España
desta peza de coleccionista é
Roomservice BCN. Máis infor-
mación en www.roomservi-
cebcn.com�

Eva Estévez

EXERCICIOESAÚDE.

Actividade física
e madurez

Que teñen en común Julián
Bernal, Bernarda Angulo, Dean
Smith, Manuel Rosales, Manolo
Ramero, María Jesús Sanguos,
Luis Nogueira, Aurora Pérez, Je-
sús Borrego, Didier Auriol, Chus
Lago ou Soidade Castro?.

Que todos superan os 40
anos e ademais teñen no seu ha-
ber algún record do Mundo
e/ou campionatos nacionais en
modalidades diversas. Pero tan-
to records como campionatos
foron conseguidos a unha idade
considerada como elevada para
competir a alto nivel. Todas/os
seguen en activo demostrando
que o máis importante é a von-
tade de practicar deporte e ter
este como filosofía de vida. Ade-
mais, no seu caso incluso vemos
como se poden conseguir resul-
tados extaordinarios.

Na sociedade actual estén-
dese a mensaxe de que o depor-
te é para unha idade, a partir de
aí o habitual é que a xente aban-
done por considerar que xa non
ten capacidade para continuar.
As probas que indican o contra-
rio son evidentes pero pouco
coñecidas porque as miradas
dos medios de comunicación
non teñen a ben destacar esta
información.

Julián Bernal, con 90 anos,
ten record do Mundo en 10 km
e na milla en ruta, e tamén nos
3.000 metros. Manuel Rosales
con 74 anos ten oito vitorias na

tres partes diferenciadas. A pri-
meira delas amosa vivendas
singulares do país; a segunda
inclúe artigos e reportaxes con
consellos prácticos para cons-
truír, reformar ou decorar unha
vivenda; e a terceira, ‘Vivir na al-
dea’, aborda a arquitectura e
decoración no rural. 

A revista, que se pode ato-
par con facilidade en quioscos
e librarías de toda Galiza, ten
unha tirada de 3.000 exempla-
res e edítase trimestralmente.
O seu prezo é de 3,5 euros. A
subscrición durante un ano
que consta de 6 números custa
21 euros.  Máis información no
teléfono 988 247 131 e no co-
rreo electrónico suscripcio-
nes.avc@mundo-r.com�

E. Estévez

viaxar.comer.mercar

Julián Bernal é un fenómeno do

deporte e iso que empezou a correr

aos 76 anos, cando finou a súa muller.

Vivenda na Requeixida, da reportaxe ‘Rehabilitando Seixalvo. Propostas

para recuperar a vida dunha aldea’.

Futbolin do deseñador

holandés de mobles 

Piet Hein Eek
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guindo consellos, nas no-
sas cidades atópanse ofertas tan
distintas como complementa-
rias. En pleno centro da Coruña
sitúase o Restaurante Marisque-
ría “A La Brasa” no que se aporta
unha clara vocación de manter
unha carta de cociña tradicional
galega, con pratos como os ma-
riscos, as zamburiñas ao forno, as
cocochas de pescada ou o peixe
sapo con patacas. Tamén a pa-
nadeira de Bergantiños, lamprea
afumada, os arroces de cigala ou
lumbrigante. Logo as carnes de

boi e a tenreira á brasa e
mesmo incursións na cociña
máis internacional con pratos de
sona como o “steak tartar”, ensa-
ladas italianas e gregas ou o fíga-
do de parrulo con mollo de amei-
xas doces.

Como non podía ser doutro
xeito, agradecida adega, boas
sobremesas, unha coidada de-
coración interior e un trato ex-
quisito para completar a carta
de presentación deste reco-
mendábel local herculino.�

Xosé Rey
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BENCOMER.

Fusión
coruñesa
Restaurante ‘A La Brasa’
Juan Florez 38. A Coruña

Telefono: 981 270 727

Prezo medio p/p: 40 euros

Nestes tempos pode ser moito
máis doado para quen quera co-
mer fóra dar cunha unha boa ca-
sa de comidas nunha vila ou pe-
queno pobo que facelo nunha
gran cidade. Tal cousa débese á
súa sinxela localización visual
ben distinta da oferta espallada
sobre o rueiro que se vive nos
grandes núcleos de poboación.

Aínda así, buscando ou se-

VIÑOTECA.

Quinta do Ramo

Atopar viños tintos no Rosal
non é unha tarefa doada. O re-
presentante máis famoso desta
zona, o da etiqueta coa flor ver-
mella, parece que pasou a me-
llor vida, peor para os seguido-
res de Baco. 

Nesta pobre historia que
xungue O Rosal co viño tinto hai
ben pouco que descubrín outro
personaxe, trátase do Quinta do
Ramo. Viño tinto elaborado pa-
ra a casa de turismo rural do
mesmo nome que se atopa na
parroquia de Forcadela do con-
cello de Tomiño. Elaborado co-
as castes propias destas terriñas
da denominación de orixe Rías
Baixas que miran cara ao sur no
tramo final do rio Miño, ás por-
tas do Atlántico, e que non son
outras que o sousón, o caíño, o
castañal e a engadida mencía.
Os seus bagos proveñen das dú-
as hectáreas que posúe esta
quinta con viñedos e tamén con
arboredas centenarias. O viño é
elaborado para a quinta nunha
adega do mesmo concello.

Seguramente, a súa distribu-
ción non se estenda máis alá da
zona sur da provincia de Ponte-
vedra. Este foi tomado no res-
taurante Don Pelayo de Tui.

Quinta do Ramo 2007
Sousón e outras castes.

DO Rías Baixas

A finais do inverno ensinounos
a primavera que xa está coa froi-
ta negra, a vermella máis ra-
diante e unhas pintas florais so-
bresaíndo do atractivo trasfon-
do especiado, mestura dos re-
cordos do azafrán cos do pau de
regaliz. Máis adiante o floral
apodérase da primavera.

No padal maniféstase o tra-
vés dun corpo sedoso sustenta-
do por unha firme acidez, facen-
do que a boca se impregne de
saliva cargada de froita. Aquela
plácida, agarimosa e envolvente
face aromática transfórmase na
boca nun vento fresco do que
tes que abrigarte con algún bo-
cado sólido a risco de que o fres-
cor penetre no corpo.�

Antonio Portela

até morrer, pode facerse de mi-
les de formas pero o recomen-
dábel é practicalo con licencia-
dos en Educación Física que co-
ñezan a modalidade deportiva.
Se seguimos as indicacións e
respectamos os principios, es-
taremos en condicións de prac-
ticar toda a vida. O noso corpo
gozará de maior saúde, autono-
mía e capacidade para afrontar
as inclemencias da vida.

Moitas persoas que fixeron
deporte de alto nivel abando-
nan os adestramentos e nunca
volven practicar. Dalgunha for-
ma quedan saturadas e non lles
quedan ganas de volver facer
deporte, nin o propio nin outro.
Esta xente é doado que rematen
con problemas de saúde, con
sobrepeso, problemas articula-
res e doenzas cardiovasculares.
Isto é demasiado común e di
pouco dos adestradores e do
propio sistema. Evidentemen-
te, algo non funciona e ninguén
fai unha análise ao respecto, pa-
sando do tema e esquecendo
aqueles cos que un día quixeron
fotografarse.

Tamén hai mozas/os que
cando chegan a adultos aban-
donan e nunca voltan. Que pa-
sa con eles/as? Por que abando-
nan? Isto é algo que non se valo-
ra dende as institucións, poden
máis os focos das cámaras e as
cifras das medallas. Os datos
que interesan non son os dos
practicantes e o seu estado de
saúde, coa idade incluída. Así
temos que máis do 90 por cento
das licenzas son de persoas me-
nores de 30 anos. Só nos ximna-
sios cambia esta cifra pero esta
non se computa en ningún la-
do, quizais porque non dá ren-
demento electoral.

Cómpre tomar conciencia
de que non hai moitos anos que
a xente traballaba no campo até
ben avanzada idade. Agora hai
unha clara distinción entre a
idade “util fisicamente” e a ida-
de “intelectual”, aquela na que
se traballa en empregos máis
ben sedentarios. Por suposto
hai excepcións e traballos fisica-
mente activos.

Sería moi recomendábel que
os medios de comunicación de-
sen a coñecer as persoas que,
como os aiquí mencionados,
amosan outra forma de enten-
der o deporte, que o teñen como
parte da súa vida e que ensinan
que os límites son os que nós
mesmos nos poñemos.�

Xurxo G. Ledo
jgledo@mundo-r.com
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Nestas datas previas á celebración

do Día das Letras Galegas, son

moitas as corporacións munici-

pais, institucións e asociacións cul-

turais que non se limitan á liturxia

oficial desa xornada, adicada este

ano a Ramón Piñeiro, e amplían a

atención ás nosas letras e cultura

durante todo o mes.

É o caso do concello de Ponte-

vedra, donde se celebra ao longo

do mes o chamado Mes da Lín-

gua, con unha serie de actividades

en varias das parroquias e barrios.

Nesta semana, o venres haberá

un Roteiro polo río Gafos, unha

charla de Anxo Moure, dentro da

Semana da Língua e Literatura Ga-

lega do CEIP de Parada-Campañó,

ou unha representación do grupo

de teatro Argallada, no Centro Cul-

tural de Monte Porreiro. O sábado

teremos unha obra de teatro polo

grupo Arume, no mesmo escena-

rio, e outra obra en Campañó. O

luns, un programa especial de ra-

dio desde o CEIP de Parada, e o

martes unha charla sobre Ramón

Piñeiro e a língua galega, na Aso-

ciación cultural O Burgo. E o mér-

cores unha mostra teatral no Tea-

tro Principal, máis un debate sobre

a represión do galego no século

XX, na Escola Oficial de Idiomas.

Estas actividades están promo-

vidas ou coordenadas, no seu

caso, polo departamento de nor-

malización lingüística do concello

pontevedrés.

Maio, mes da Língua, concello de

Pontevedra, ao longo deste mes.

Coordenado por Gonzalo Vilas

Claude Lanzmann: Shoah.
20.30 h. Shoah (Primeira época)
Claude Lanzmann, 1985. 270´. Sub-
títulos en castelán. Entrada gratuíta.
Venres 8
Claude Lanzmann: Shoah.
20.30 h. Shoah (Segunda época)
Claude Lanzmann, 1985. 290´. Sub-
títulos en castelán. Entrada gratuíta.
Sábado 9 
CGAI Júnior18.00 h. O mago de Oz,
Victor Fleming, 1939. 102´. Versión
castelá. Entrada gratuíta.
Fóra de serie:20.30 h. La Nuit Fan-
tastique, Marcel L´Herbier, 1942.
90 .́ Subtítulos en galego.
Luns 11
Béla Tarr20.30 h. Sátán-Tangó I,
(1994) 145´. Subtítulos en galego.
Entrada gratuíta.
Martes 12
Béla Tarr20.30 h. Sátán-Tangó
II,(1994) 130 .́ Subtítulos en galego.
Entrada gratuíta.
Mércores 13
Béla Tarr20.30 h. Sátán-Tangó III,
(1994) 170 .́ Subtítulos en galego.
Entrada gratuíta.
No Centro Galego de artes da
Imaxe, Rúa Durán Loriga, 10.
¬ EXPO. Obras maestras do
Rijksmuseum. Caixanova trae
agora a Coruña esta magnífica ex-
posición do museo holandés, con
obras da escola de pintura da Haia,
naturalistas e precursoras de pinto-
res coma Van Gogh. Até o 29 de
xuño, no Pazo de Exposicións e Con-
gresos (Palexco).
¬EXPO. Alberto Datas. Un pro-

de Steven Berkoff, na conmemora-
ción dos 25 anos do grupo. Vai estar
o venres 8, sábado 9 e domingo 10,
ás 22:30, noAuditorio Municipal.
¬MÚSICA. Swingpool. Temas ori-
xinais en inglés e en galego e revi-
sión novidosa de standards, neste
grupo santiagués. O venres 8, ás
23:300, na Salason.

CARBALLIÑO
¬MÚSICA. 4º Festival Orcellón
Fala e Canta. Programación cul-
tural da Asociación Cultural Avantar,
que se desenvolve ao longo deste
mes, e que nesta semana contará
con unha actuación teatral do grupo
Tirulequepor varios pubs, desde as
23.00, o xoves 7. O mesmo día, e ás
20:30 e 23:00, Exaltación Gaiteira,
tamén por diversos locais.
O venres 8, a partir das 00.000, actua-
ción de Carlos Figueiras e o grupo
Ataque Scampe, no Pub Jazzmin.
¬TEATRO. Menos Lobos. Unha
obra para o público infantil, polo
grupo Talía Teatro. O sábado 9, ás
18:00, no Auditorio Municipal.

CARRAL
¬TEATRO. A Vida de Rosa, Día
tras Día.É a historia de todas as Ro-
sas, ou cando menos de dúas Rosas
que somos todas as demais. Un es-
pectáculo cómico-crítico da compa-
ñía Mariclown. Este sábado 9, ás
23:30, na  Sala The Star.

CEE
¬TEATRO. O rei dos mares. A

Quintiño gústalle pasar a fin de se-
mana co seu avó e navegar no seu
barco O rei dos mares.  Teatro para ne-
nenos polo grupo The Pinga Teatro,
o  sábado 9, ás 19:00, no  Salón de Ac-
tos do Concello.

CELANOVA
¬EXPO. O Maio. Mostra de escul-
tura de Toño Monteiro que reme-
mora a poesía do escritor Manuel Cu-
rros Enríquez. Ao longo do mes a Fun-
dación Curros Enríquez desenvolve
outras actividades culturais relacio-
nadas co esgrevio poeta. Até o 31 de
maio, naCasa dos Poetas.

A CORUÑA
¬ ACTOS. O galego medra con-
tigo!. Este programa dirixido aos ra-
paces chega este sábado 9  ao Novo
Mesoiro (Rúa Os Ancares), con este
programa de actividades:
11:00 ,  Animación na rúa a cargo da
AC Manicómicos. 11:30, Xogos.
12:30 , Teatro de monicreques: O espí-
rito do bosqueda compañía de teatro
de monicreques Falcatrúa. 17:30 , Te-
atro infantil: Ramoncito vai á feira, da
compañía CasaHamlet. 18:15,Actua-
ción musical de Migallás: "Canta
connosco" .
¬ CINE. Underground. Filme do
singular director serbio Kusturica,
enmarcado no ciclo Antibelicismos.
Proxéctase este luns 16, ás 18:00 e
20:30, en V.O.S.E., na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 7

AMES
¬TEATRO. Tristán, cara de can.
Unha comedia xestual interpretada
ao estilo dos debuxos animados,
polo grupo Elefante Elegante Tea-
tro. O domingo 10, ás 17:00, na Casa
da Cultura de Bertamiráns.

BAIONA
¬MÚSICA. Cornelius. Unha acer-
tada mestura de estilos ofrece a
nova visión do rock, funk e soul in-
terpretada con gusto e impecable
factura. O venres 8, ás 23:30, no Pub
Marrucho.

O BARCO
¬ CINE. Vals con Bashir. Unha
coproducción entre Israel, Francia e
Alemania, que conta a vida dun
adolescente tras da guerra dol Lí-
bano en 1982. Proxectada polo Ci-
neclube Groucho Marx, o xoves 7, ás
20:30 e 22:30, no Teatro Municipal
Lauro Olmo.
¬TEATRO. E ti quen ves sendo?.
Uns “sen teito” ensaian unha repre-
sentación teatral nun centro de aco-
llida. Pola compañía Talía Teatro.
Este venres 8, ás 21:00, no Teatro
Municipal Lauro Olmo.

CEE
¬TEATRO. O Club da calceta.Exi-
tosa comedia do grupo Teatro do
Morcego, que ven percorrendo os
escenarios galegos dende hai máis
dun ano. Estará o domingo 10, ás
20:30, na Aula Municipal de Cultura.

BUEU
¬MÚSICA. Dismal. Grupo ponte-
vedrés de rock e metal, que dará un
concerto o sábado 9, ás 21:30, entra-
das a 5 euros,  no Pub Aturuxo. 
¬TEATRO.Un Agasallo para Xa-
quín. Obra de títeres para o pú-
blico máis novo, polo experimen-
tado grupo Os Monicreques de
Kukas. O venres 8, ás 20:00, na Casa
da Cultura Ramón Martínez.

BURELA
¬TEATRO. Boas Noites.Un espec-
táculo para nenos e maiores do
grupo Berrobambán, sobre os te-
mores infantiles e sobre cómo ven-
celos. O sábado 9, ás 18:00, na Casa
da Cultura.

CALDAS
¬MÚSICA. Doctor Harapos.
Grupo  de rock fundado a principios
dos 90, sendo o seu último disco
Historias de Siquiátrico. Actúan este
venres 8, ás 00:00, na Zona Zero.

CANGAS
¬TEATRO. Kvetch (Unha come-
dia americana sobre a an-
siedade).  Nova producción do
Teatro do Morcego, sobre un texto

O impactante film e documental so-

bre o holocausto xudeu Shoah

(1985), do francés Claude Lanz-

mann, proxéctase en tres partes no

Centro Galego de Artes da Imaxe

(CGAI).

Maio 
das letras

¬ ARTE
Antonte e pasadomañá; 
ou o que pode ser 
a pintura hoxe
Con este longo título (aínda que

non se enganen, é traducción pois

o nome orixinal e a información

ven só en castelán), o museo de

Unión FENOSA (Macuf) presenta

esta exposición que busca refle-

xionar sobre cal é o lugar actual da

pintura e cales foron os máis re-

centes avances teóricos e formais

que experimentou a pintura nos

últimos anos. Reflexión que non

ven mal facerse, como espectado-

res do común, á vista dalgunhas

exposicións que se ten a sorte ou

infortunio de contemplar actual-

mente, e para as que non se repar-

ten libros de instruccións.

Así, o comisario da mostra Da-

vid Varro, dinos: “Unha vez asu-

mido que falar de pintura xa non é

o que era e que debemos ache-

garnos a ela máis como tradición

que como técnica, entenderemos

que a pintura é unha idea, unha

forma de pensar, seguramente,

sobre a propia pintura na súa posi-

bilidade de aprehender o mundo.

Poderíase dicir que da pintura só

nos queda o propio termo “pin-

tura”, case até o punto de que todo

o que se di ao redor dela sería pin-

tura en si mesma en tanto que

manifestación dunha actitude,

dun posicionamento que impli-

que ao artista estar continua-

mente repensando o seu lugar”

Estas e outras cuestións teóri-

cas están presentes nesta mos-

tra dunha manchea de artistas

destacados do actual panorama

pictórico.
Macuf, até o 15 /09/09, A Coruña.

Obra de Federico Herrero.
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xecto expositivo que mostra as últi-
mas obras do pintor galego, un dos
artistas máis importantes da se-
gunda metade do século XX en Es-
paña. Até o 28 de xuño, na Fundación
Luis Seoane.
¬EXPO. Antonte e pasado-
mañá; ou o que pode ser pin-
tura hoxe. Exposición pictórica
dunha serie de destacados artistas
contemporáneos, que inciden na
inovación e cambios sobre o con-
cepto clásico de pintura. Até o 15 de
setembro, no MACUF.
¬EXPO. Gravura. Título da exposi-
ción do artista José Pedro Croft, que
estará até o 30 de maio na Galería
Ana Vilaseco.
¬EXPO. Luz instantánea: foto-
grafías, itinerarios e sauda-
des de Andrei Tarkovski. A F.
Luís Seoane acolle, por vez primeira
en España, a colección completa de
polaroids que o cineasta ruso fixo en-
tre 1979 e 1984 nas proximidades da
súa dacha rusa e diversas localiza-
cións en Italia. Até o 31 de maio, na
Fundación Luís Seoane.
¬EXPO.Fotógrafos da Natureza
2009. Caixanova presenta no Aqua-
rium Finisterraeesta exposición de fo-
tografías de natureza, unha das máis
consolidadas internacionalmente.
Até o 30 de xuño.
¬EXPO.Miradas. Dende o infor-
malismo ao multicolor. Re-
trospectiva de obras mestras da Co-
lección Caixa Galicia, pertencentes a
épocas e movementos artísticos moi
distantes entre si. Até o 31 de maio,
naFundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Rock Mariño. O ciclo
ten lugar no Forum Celticum (O
Burgo), e verá este xoves 7, ás 22:00, a
actuación do grupo Tregua.
¬MÚSICA.Felix Arias.  Membro do
grupo Guru Deva, colaborador de
Xoel López, vai tocar este xoves 7,
ás23:00, no pub Garufa.
¬MÚSICA.Magín Blanco & Bur-
gas Beat.  Magín leva gravando dis-
cos desde finais dos 80 tanto co seu
grupo La Rosa como en solitario. Bur-
gas Beat é a continuación doutro
grupo clásico da escea nacional, Co-
secha Roja. Estevenres 8, ás23:00, no
pub Garufa.
¬MÚSICA. Alberto Pérez.  O in-
combustible baladista e bolerista  vai
estar este venres 8, ás 23:00, noJazz
Vides.
¬MÚSICA. Pachamama.  Ac-
tuación o sábado 9, ás 00:00, no
Playa Club.
¬MÚSICA.The Telephones Rou-
ges .  Concerto para este sábado 9,
ás 22:30, noGarufa.

CULLEREDO
¬TEATRO. A pensión. A compa-
ñía Redrum Teatro presenta esta
obra para este venres 8, ás 20:30,

no Edificio de Servizos Múltiples. 

FERROL
¬ACTOS. Presentación de pu-
blicación. Preséntase o caderno A
construcción naval na ría de Ferrol,
editado polo Ateneo. O venres 8, ás
20:00, no Ateneo Ferrolán.
¬ACTOS. Tertulia cidadá. Activi-
dade que se desenvolve permanen-
temente todos os mércores, ás 18:00,
no Ateneo Ferrolán.
¬ CINE. Marcado polo odio. So-
mebody Up There Likes Me (Marcado
polo odio, 1956 ) é a primeira longa-
metraxe protagonizada por Paul
Newman, dirixido por Robert
Wise, adaptación cinematográfica
da vida do boxeador Rocky Gra-
ziano. Proxéctase este luns 11, ás
18:00 e 20:30, en V.O.S.E., na Sede
Fundación Caixa Galicia.

¬ CINE. Cine no Ateneo. Dentro
do ciclo deste mes de maio adicado
ao cine árabe, o martes 12, ás 19:00
proxéctase o filme En coche até Zig-
zigland (2006), con entrada de balde.
O sábado 9, ás 12:00, e dentro do ci-
clo de cinema infantil, A Balea
Branca.  Ambas, noSalón de Actos do
Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. Éufrates, un río de his-
torias. Traballo fotográfico de Eloy
Taboada no que se recollen as tare-
fas de investigación dun equipo de
arqueólogos no val medio do Éufra-
tes, coordinado pola Universidade da
Coruña e o Ministerio de Cultura de
Siria. Até o 31 de maio, na Sede Fun-
dación Caixa Galicia.
¬EXPO. Pintura. Exposición de tres
artistas galegos, residentes na cidade
de Pontevedra, baixo a premisa da
pintura coma condición artística. Até
o 15 de maio, no Ateneo.
¬MÚSICA. Bellón Maceiras.  Este
dúo de gaita e acordeón vai actuar na
festa de Benvida aos Erasmus. Este
xoves 7, a partir das 14:00, no Castelo
de San Felipe.
¬MÚSICA. Magín Blanco &
Burgas Beat.  Magín leva gra-
vando discos desde finais dos 80.

Burgas Beat é a continuación do
grupo Cosecha Roja. Este xoves 7,
ás23:00, no Run Rum.
¬MÚSICA. Noneto Checo.  Acre-
ditada formación de música clásica,
que interpretará pezas de Brahms,
Smetana, Druzecky e Myslivecek.O
xoves 7, ás 20:30, entrada de 10 a 3
euros, no Teatro Jofre. 
¬MÚSICA. Homenaxe ao poeta
Ramiro Fonte.  Velada de home-
naxe ao escritor finado hai un ano,
que contará coa actuación da
Banda de Música Municipal. O
mércores 13, ás 20:30, entrada gra-
tuita, no Teatro Jofre. 
¬TEATRO.No Coment: Obra.
Obra do grupo Pt. Excéntricas,
conta coa presencia de Víctor Mos-
queira, Marcos Orsi, e a dirección
de Quico Cadaval. O venres 8,
ás20:30, no Teatro Jofre. 
¬TEATRO.Giseliña. A ollada con-
temporánea de Cisco Aznar detí-
vose sobre o ballet Giselle ou as Wi-
llis como base do proceso creativo
da nova produción do CCG.  O sá-
bado 9, ás20:30, no Teatro Jofre. 

LALÍN
¬TEATRO. As vingadoras.
Show do dúo feminino Maquina-
ria pesada, que parodia aquela
serie inglesa dos anos 60, Os Vin-
gadores. O venres 8, ás 21:30, no
Novo Salón Teatro.

LUGO
¬EXPO. Rexistros Abertos. Baixo
a epígrafe Rexistros abertos. Mate-
rias, narrativas e visións na arte ga-
lega actual, un proxecto expositivo
que amosa unha serie de percep-
cións sobre o panorama da plástica
actual en Galicia a través de creado-
res e obras ligados á arte galega
contemporánea. Até o 31 de maio,
no Museo provincial.
¬EXPO. Manuel María : A Pala-
bra Viva.  A Asociación Socio-Peda-
góxica Galega (AS-PG) organiza esta
mostra, que consta de 25 paneis nos
que se reflicten diversos aspectos da
vida de Manuel María, poeta lu-
cense da Terra Chá. Até o 15 de
maio, no  Salón de actos do complexo
xuvenil LUG II .
¬EXPO. Galicia até 1975. Se-
gunda mostra do proxecto exposi-
tivo Miradas. Unha revisión dos fon-
dos da Colección Caixa Galicia, coa
que se perciben as principais viraxes
da plástica galega ao longo de máis
dun século de historia, desde o XIX
ata 1975. Até o 7 de xuño, no Centro
Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Moscow Art Trio.O ci-
clo Espazos Sonoros é un pro-
grama de música que celebra con-
certos en espazos de interese cultu-
ral.Neste caso é no Pazo de San
Marcos, o venres 8, dende as 20:30.

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

A Asociación Cultural Avantar
do Carballiño, organiza unna ex-
tensa programación cultural ao
longo deste mes, na vila do Aren-
teiro.

O escritor Ramiro Fonte é ho-
menaxeado o vindeiro mérco-
res no Teatro Jofre de Ferrol.

Gary Moore
Este guitarrista irlandés (Belfast,
1952), é un dos músicos de maior
proxección das illas británicas.
Tocou con igual éxito diversos es-
tilos musicais: hard rock, heavy
metal, blues... Nos seus inicios
pertenceu ás bandas Skid Row,
Thin Lizzy e Colosseum II, pero
máis adiante, na década dos 80,
decidiría continuar a súa carreira
en solitario. O album “After
hours”, no que contou con cola-
boracións de B.B.King e Albert
Collins, colocouno como un dos
músicos de blues máis importan-
tes da historia. Outros dos seus
discos destacados son “Dark
Days in Paradise” (1997), “Back to
the Blues” (2001) e “Close As You
Get” (2007).

Gary Moore reaparece nos es-
cenarios españois coa xira de
presentación do seu novo álbum
“Bad for your baby”. Ademais de
percorrer cidades coma Vallado-
lid, Pamplona, Zaragoza, Bilbao
ou Valencia, o artista fai unha pa-

rada en Santiago de Compostela
para ofrecer un concerto único
en Galicia.
O luns 11, ás  20:30, no Multiusos
Fontes do Sar, Santiago.

Alberto Pérez
Para moitos, o nome de Alberto
Pérez vai unido ao célebre trío de
La Mandrágora, xunto a Joaquín
Sabina e Javier Krahe. Para ou-
tros, á súa etapa de TVE en Si yo
fuera presidente. Polas súas cola-
boracións na SER ou RNE, ou no
cine, en El viaje a ninguna parte,
de Fernando Fernán Gómez. 

Noespectáculo Más allá de la
Mandrágora,  presenta un pano-
rama do seu traballo posterior
aos anos do mítico trío madri-
leño, no que destacan as súas in-
terpretacións a capella e as súas
improvisacións man a man co
público, aparte da súa orixinal
técnica guitarrística.
Jazz Vides (A Coruña), o venres 8,
e Sala Contrabajo (Vigo), o sá-
bado 9.

¬ MÚSICA

O guitarrista irlandés Gary Moore.

A obra A Pensión, de Redrum Teatro, estará en Culleredo.

O dúo Bellón Maceiras actúa en Ferrol.
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zos de interese cultural. Neste caso é
no Museo de Pontevedra, o xoves 7, a
partir das 20:00.
¬MÚSICA. Sugar  Mountain.
Unha banda de directo, curtida en
todo tipo de escenarios, o que os
dota dunha boa precisión técnica
sobre o escenario.  O sábado 9, ás
23:00, na Sala Karma.
¬MÚSICA. Ballet folclórico na-
cional de Cuba.A formación na-
cida en 1962 recolle as tradicións
musicais da illa, adaptadas ás mo-
dernas coreografías. O martes 12, ás
20:30, no Centro Social Caixanova.
¬TEATRO. MITEU. A XI Mostra de
Teatro Universitariochega desde o
campus vigués a Pontevedra . Pode-
remos ver estas obras:
Hide (Oculto), a partir da obra de R.L.
Stevenson, pola Aula de Teatro
Universitaria de Ourense, Mari-
castaña. O xoves 7, ás 20:30, no Tea-
tro Principal. O venres 8, ás 20:30, no
mesmo Teatro principal,Susie, de
Carol López Díaz, pola Compañía
de Teatro da USC, Lugo. E o sábado
9, Xogos á hora da sesta, de Roma
Mathieu, pola Aula de Teatro da
USC.No mesmo local e horario que
os anteriores.
¬TEATRO. A cea dos xenerais.
Obra en castelán, sobre un texto de
José Luis Alonso de Santos, diri-
xida por Miguel Narros e interpre-
tada por Sancho Gracia, entre ou-
tros. Un tenente ten que recurrir a
cociñeiros “rojos” para organizar
unha cea que Franco dá aos seus xe-
nerais. O sábado 9, ás 21:00, no Cen-
tro Cultural Caixanova.
¬TEATRO. Museo do teatro
Obra do grupo Teatro del Norte. O
ciclo de teatro da Vicerreitoría do
Campus de Pontevedra, Campás te-
atro bota o peche con este espectá-
culo. O venres 8, ás 21:00, na Casa
das Campás.

O PORRIÑO
¬MÚSICA. Aló Django. Este grupo
de músicos, partindo do jazz, do cla-
qué e do swing acústico,  rende ho-
menaxe musical a Django Rein-
hardte aos xitanos centroeuropeos.
O venres 8, ás 23:00, entradas de 3 a
6 euros, no Café Liceum.

SADA
¬TEATRO. Chicho e a Santa
Compaña.  Comedia do grupo
Lambríaca Teatro, que estará este
domingo 10, ás 20:00, na Casa da
Cultura Pintor Lloréns.

SALVATERRA
¬MÚSICA. Cornelius. Unha acer-
tada mestura de estilos ofrece a
nova visión do rock, funk e soul in-
terpretada con gusto e impecable

tuación da banda do morrazo este
venres 8, ás 21:30, entrada a 4 euros,
no Café Cultural Auriense.
O día seguinte, sábado 9,  e á
mesma hora,estará o grupo Los
Ruines, con entrada de balde.
¬MÚSICA. Roger de Flor + Boy
Elliott. Estes dous músicos gale-
gos van actuar este venres 8, ás
22:00, entradas a 4 euros, no
Café&Pop Torgal .
¬MÚSICA. Hestia + Hybris. Do-
ble concerto para o sábado 9, ás
21:00, no Rock Club.
¬MÚSICA. Os Fonocontos. Den-
tro do ciclo Espazos Sonoros, terá
lugar este domingo 10, ás 12.30, no
Museo Arqueolóxico Provincial.
¬TEATRO. Bailadela da Morte
Ditosa. A compañía Teatro de
Ningures trae esta obra da autoría
de Vidal Bolaño. O domingo 10, ás

20:00, no Teatro principal.
¬TEATRO. El Romeo y la Julieta.
A obra infantil do grupo La Tirita de
Teatro fálanos de emigración, inte-
gración e, o máis importante, de que
por e o respecto cara aos demais. O
domingo 10, ás 12:00, no Auditorio
Municipal.

PONTEAREAS
¬MÚSICA. Chamito el Flako.
Concerto deste guitarrista afincado
en Galicia, o venres 8, ás 00.00, no
Salón Parroquial.

PONTEVEDRA
¬ ACTOS. Maio, mes da Língua.
Unha serie de actividades por diver-
sos escenarios e parroquias do con-
cello, promovidas polo departa-
mento de normalización lingüística,
ao longo deste mes.
¬ CINE. O Gran Salto. The Hud-
sucker Proxy (O gran salto, 1994) é
unha das máis brillantes películas
dos irmáns Coen, un filme falca-
trueiro, complexo e cheo de home-
naxes e referencias ao cine clásico
dos 40, coa presencia dun veterano
Paul Newman.  O martes 12, ás
20:00 en V.O.S., na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Donación García Viño-
las. Coleccións  MAPFRE. Gar-
cía Viñolas é un dos grandes colec-
cionistas españois de debuxo, cuns
fondos que percorren a meirande
parte da arte española do século XX.
Cincuenta e sete desas obras, doa-
das á Fundación MAPFRE, son as
que chegan agora ao Museo Provin-
cial de Pontevedra.
¬EXPO. Alejandro de la Sota
e  o Pavillón Municipal de
Deportes. O Pazo da Cultura
amosará até o 14 de xuño a his-
toria da súa  instalación depor-
tiva máis importante: O Pavillón
Municipal de Deportes, desta-
cado pola súa xenialidade cons-
trutiva, a  importancia do seu ar-
quitecto Alejandro de la Sota, e
a importancia social e deportiva
do edificio na cidade.
¬EXPO. Os gaiteiros. O pintor
Xabier Dopazo inaugura o es-
pazo expositivo, até o 25 de maio,
dun recén inaugurado novo local
e espazo cultural, o Rumore
Lounge pub (Virxe do Camiño, 9).
¬EXPO. X Bienal Internacional
de Gravado de Caixanova. O
Centro Cultural Caixanova expón
unha selección cos mellores grava-
dos presentados á décima edición
do seu certame. Até o 31 de maio.
¬MÚSICA. Abe Rábade Trío e o
Moscow Art Trio. O ciclo Espa-
zos Sonoros é un programa de mú-
sica que celebra concertos en espa-

tosa comedia do grupo Lagarta,
lagarta, protagonizada por X.M.
Olveira Pico e Ernesto Chao, vai
estar o domingo 10, ás 19:00, no
Edificio Multiúsos.

MUROS
¬TEATRO. Os soños na gaiola.
Homenaxe ao poeta Manuel María
na que se dan  a coñecer parte dos
poemas do seu libro Os soños na
gaiola. A obra preséntalles aos ne-
nos os poemas a través da música e
o xogo, a cargo da Compañía do
Trinke Trinke. Estará o venres 8, ás
12:00 e 18:00, no Centro Cultural e
Xuvenil.

OURENSE
¬ACTO.Presentación de libro.
Preséntase o libroSala de espera de
Tikara Otomo. No acto estaran o
autor , a traductora Megumi Shio-
zawa e a editora Isabel  Pesquera. O
xoves 7, ás 20:00, na Livraria Torga.
¬ CINE. Cortina esgazada. Filme
de Hitchcock ( 1966), donde o seu
anticomunismo visceral é o que
máis envellece, e a mestría do inglés
o que menos. No ciclo de Paul New-
man. Proxéctase este martes 12, ás
20:00, en V. dobrada, na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actua-
cións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Meta4. O grupo finés de
música de cámara ofrece un con-
certo, dentro do ciclo musical Sen
batuta. O xoves 7, ás 20:30, no Para-
ninfo do Instituto Otero Pedrayo .
¬MÚSICA. A Tuna Rastafari. Ac-

¬MÚSICA. Miguel Costas. Con-
certo para este xoves, ás 23:00,
entradas a 8 euros, no Club Clavi-
cémbalo. 
¬MÚSICA. Músicas a carón da
Mosqueira.  Sábado 9, ás 20:00,
concerto de clausura deste ciclo,
na Praza de Santa María.
¬MÚSICA. Festival de Música
Cidade de Lugo. XXXVII Se-
mana do Corpus. A soprano in-
ternacional Birgid Steinberger e o
pianista que a acompaña na inter-
pretación, Julios Drake interpretan
a clásicos do Lied alemán. O xoves 7 ,
ás 20:30, no Círculo das Artes. 
O sábado 9  actúa o grupo Acuña's
Jazz Band, cun concerto para os
máis pequenos dentro do ciclo O
Corpus dos nenos. Será ás 18:00, no
Círculo das Artes.
E o martes 12, ás 20:30, na Funda-
ción Caixa Galicia, Homenaxe a
Pau Casals, Thomas Piel violonce-
llo, conm temas de Halffter, Finzi e
Cassadó.
¬MÚSICA. Ballet folclórico na-
cional de Cuba.A formación na-
cida en 1962 recolle as tradicións
musicais da illa, adaptadas ás mo-
dernas coreografías. Estarán o mar-
tes 12, ás 20:30, no Auditorio Gus-
tavo Freire.

MELIDE
¬MÚSICA. Phantom Club. Ac-
tuación este venres 8 , ás 00:30, na
Sala 600.
¬MÚSICA. 7 Puertas.Estarán este
venres 8 , ás 01:00, no Pub Gatos.

MONFORTE DE LEMOS
¬TEATRO. Aeroplanos.  A exi-

ANOSATERRA
7-13 DE MAIO DE 2009

O Ballet Folklórixco Nacional de Cuba actúa en varias cidades galegas, baixo o patrocinio de Caixanova.

Cool Hand Luke (titulada en espa-
ñol “La leyenda del indomable”) é
un dos filmes definitorios da per-
sonalidade de Paul Newman na
pantalla, e un dos que forma parte
do ciclo adicado ao actor america-
no, programado por Caixa Galicia.

Aló Django actúa no Porriño.
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guante. O clásico de Jack Arnold
proxéctase o venres 8, ás 22:30, no
Centro Sociocultural do Ensanche.
Forma parte do ciclo Os meus terro-
res favoritos, donde se proxectan ou-
tros títulos no mesmo local.
¬EXPO.Exposicións de pin-
tura. Reseña de varias exposicións
abertas na cidade:
Pola ruta do arco da vella , pinturas
do alemán-español Uwe Geest, na
Galería Sol & Bartolomé.
Rostros e labirintos, de Antón Pa-
tiño, na galería SCQ.
O libro das viaxes imaxinarias,
ilustracións de Xosé Cobas, na Bi-
blioteca Pública  Ánxel Casal, até o
31 de maio.
A mancha humana, nova exposi-
ción no Centro Galego de Arte Con-
temporánea (CGAC), até o 31 de
maio.
¬EXPO. Entre amigos. Eexposi-
ción é bianual na que participan os
socios e socias afeccionados a foto-
grafía. Esta é xa a 5ª edición desta ex-
posición de fotografía etnográfica
dos socios e socias do Museo do
Pobo Galego, con 14 participantes e
máis de 100 fotografías. No Museo
do Pobo Galego. 
¬EXPO. Galicia Pola RadioMos-
tra de obxectos, gravacións, textos,
que comemoran os 75 anos da ra-
dio no noso país. Na Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. 17 de maio: as nosas
letras.A mostra amosará unha co-
lección dos libros máis sobresaíntes
de todos/as os homenaxeados nos
17 de maio até agora, facendo es-
pecial fincapé na figura de Ramón
Piñeiro. Até o 31 de maio, na Biblio-

teca Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Ramón Piñeiro na
lembranza. Exposición de debu-
xos de Siro López, ao socairedo ano
das letras adicado a Ramón Piñeiro.
Na Fundación Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Festa da prima-
vera. Dentro das actividades
programadas con este título, o xo-
ves 7 actúa o mago Romarís, ás
22:00, entrada a 4 euros, e o ven-
res 8 estará o tamén mago Bran-
dariz, ás 22:00, entrada a 2 euros,
ambos no Pub Ultrramarinos.
¬MÚSICA. Snatch. Grupo galego
que fai composicións propias e ver-
sións de standards do jazz ou blues,
apoiados nunha versátil e potente
voz feminina. Este xoves 7, ás 22:00,
naCasa das Crechas.
¬MÚSICA. Jam session coa Ba-
kin' Blues Band. Todos os xoves
do mes de maio,ás 22:00, no Pub
Dado-Dadá.
¬MÚSICA. Vargas Blues Band +
Victor Aneiros Band. Dúas
grandes bandas de blues e jazz. Este
venres 8, ás 21:30, entradas a 15 e 18
euros, naSala Capitol.
¬MÚSICA. Aaron Thomas + Da-
rren Hayman. O ciclo Vangar-
das Sonoras trae ao australiano
Thomas, e como artista convidado  a
Hayman, antigo líder da banda de
culto británica Hefner. O venres 8, ás
21:00, no Teatro Principal. 
¬MÚSICA. Real Filharmonía de
Galicia. Concerto vogal, baixo a di-
rección de Frans Brüggen, interpre-
tando unha cantata de Johan Se-
bastian Bach e a sinfonía número 5
de Mendelssohn. Estevenres 8, ás
21:30, no Auditorio de Galicia.

GUIEIRO.51.

factura. O sábado 9, ás 00:00, no Va-
galume Café Concerto.

SAN SADURNIÑO
¬TEATRO.Cristovo e o Libro das
Marabillas.  Colón é neno e o
mundo quédalle pequeno. Cristovo
quere viaxar e cre que a coraxe e a
forza son o mellor método. Teatro
infantil polo grupo Sarabela Teatro.
O venres 8, ás 20:15, no Centro Socio-
cultural.
¬TEATRO. Jesus, que Cruz Me
Caeu Contigo.  A compañía vi-
guesa  Grupo de Teatro Lope trae
unha comedia aceda para tódos os
públicos,coa colaboración da actriz
Uxía Blanco. O domingo 10, ás
19:30, no Centro Sociocultural.

SANTIAGO
¬ CHARLA. A ideoloxía sionista
e a catástrofe do pobo pales-
tino. Conferencia do profesor e xu-
rista Danilo Zolo, acompañado
doutros ponentes. O xoves 7, ás
12:00, no Paraninfo da Universidade.
¬ CINE. Camiño á perdición. O
realizador Sam Mendes ( American
Beauty) dirixe este film (2002)cun
Paul Newman cargado de expe-
riencia diante da cámara. O martes
12, ás 18:00 e 20:30, en V.O.S.E., na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. Os noivos. Filme do ita-
liano Ermanno Olmi (I fidan-
zati,1963), que vai ser proxectado
polo Cineclube Compostela, o vin-
deiro mércores 13, ás 22:00, entrada
de balde con aportación voluntaria
de 1 euro, no Centro Social O Pichel
(Rúa Santa Clara).
¬ CINE. O incríbel home min-

ANOSATERRA
7-13 DE MAIO DE 2009

Danilo Zolo. Especialista en temas relacionados con intervencións mili-
tares e Cortes internacionais, este catedrático de Filosofía do Dereito na
Facultade de Dereito da Universidade de Florencia, nado en Rijeka
en1936, dará unha conferencia no Paraninfo da Facultade de Historia
compostelá, e logo charlará cos xornalistas na Fundación Araguaney, es-
te xoves 7. Ao día seguinte estará na Facultade de Direito da Universida-
de da Coruña.  Os actos están organizados porla asociación Esculca, ob-
servatório para a Defensa dos Direitos e as Liberdades.

Quere saber máis?                                       anosaterra.com

Javier Vargas, que ao frente da súa Vargas Blues Band actuará na Sala Capitol santiaguesa.

Guieiro 1358 7 maio.qxd  5/5/09  22:36  Página 5



¬MÚSICA. Gary Moore. O gui-
tarrista irlandés de Belfast com-
parececoa xira de presentación
do seu novo álbum Bad for your
baby. Actuará de teloneiro Otis
Taylor. O luns 11, ás 20:30, no Mul-
tiusos Fontes do Sar.
¬MÚSICA. Ruso Negro Dúo.Dúo
que mestura o humor coa música, e
que vai estar o vindeiro mércores 13,
ás 22:45, na Borriquita de Belém.
¬TEATRO. Desejo de mae.  O
Grupo de Teatro do Oprimido de
Guiné Bissau foi creado en abril
de 2004 como instrumento de co-
municación e toma de consciencia
da realidade. Este xoves 7, ás 21:30,
na Sala NASA.
¬TEATRO. Ringorrango. Circo,
ritmo, música, humor; todo mestu-
rado nesta hora de diversión asegu-
rada para toda a familia, a cargo do
grupo Pistacatro Productora de
Soños. O venres 8, ás 21:30, sábado
9, ás 12:00, e domingo 10, ás 20:00,
na Sala NASA.
¬TEATRO. Objects in the mirror
are closer than they appear.

Creación do coreógrafo establecido
en Bélxica Salva Sanchis . Utilizando
a danza entre outras formas de ex-
presión, a peza reflexiona sobre o
feito de as aparencias non só se refe-
riren a unha realidade senón que se
converten na nosa realidade. O sá-
bado 9, ás 20:30, e domingo 10, ás
18:00, no Salón Teatro.

SERRA DE OUTES
¬MÚSICA. Anger. Actualmente o
grupo fai temas orixinais e ver-
sións do rock clásico e moderno.
Están este venres 8, ás 00:30, na
sala Planeta.

SERRA DE OUTES
¬MÚSICA. Moon Cresta. Unha
banda do que eles denominan po-
wer & funk, estilo aberto e ecléctico
que recupera os sons do rock e funk
dos 70 sen deixar de soar contempo-
ráneo. O venres 8, ás 00:30, no Café
Concerto Antano.

SOUTOMAIOR
¬ACTOS. Roteiro.A Asociación Are-

las de Aquelar organiza este roteiro
interpretativo Chan da Gorita-San-
xenxo. Será o sábado 9, ás 10:00, con
saída no Punto Limpo de Sanxenxo.
Duración aprox: 3 horas. É unha acti-
vidade gratuita.

TUI
¬TEATRO. As dunas. Unha viaxe
pola Mariña luguesa da man dunha
tropa estrafalaria. Músicos, danzan-
tes e cantores concentrados nunha
vella nave industrial en desuso.
Montaxe do Centro Dramático Ga-
lego, con texto de Manuel Lou-
renzo e dirección de Quico
Cadaval. O venres 8, ás 21:30, e sá-
bado 9, ás 20:30, no Teatro Municipal
Edificio Área Panorámica.

VIGO
¬ CINE. Veredicto final. Dentro
do ciclo de Paul Newman, The ver-
dict (Veredicto final, 1982 ) é un exce-
lente drama sobre procesos xudi-
ciais, soberbiamente narradopor
Sidney Lumet.  Proxéctase este
martes 12, ás 18:00, en V. dobrada, e

20:30 en V.O.S., na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬CHARLA. Iniciación á agricul-
tura ecolóxica. Impartida por
Belén Fervenza e Xacobe Reyes,
ambos productores de horta ecoló-

xica, será este venres 8, ás 20:30, no
local da Asociación  Veciñal "A Unión"
de Matamá .
¬EXPO. José Afonso. Seremos mui-
tos, seremos alguem. José Afonso, a
voz da liberdade, é o título completo
desta mostra en memoria do xenial
músico, cantante e poeta portugués.
Até o 31 de maio, no museo Verbum,
Casa das Palabras.
¬EXPO. Abisal.Mostra de xoias.  Até
o 21 de xuño, noMuseo do Mar.
¬EXPO. Santiago Serra. Sierra
(Madrid, 1966) é un dos artistas
máis interesantes da escena artís-
tica internacional. O seu traballo,
vinculado a estruturas sociais ou
políticas, pretende cuestionar as
relacións de poder establecidas
no ámbito artístico e no social. Até
o 27 de setembro, no Marco, Mu-
seo de Arte contemporánea.
¬EXPO. Entre liñas. Pinturas de
Luis Davila. Até o 30 de maio, na Ga-
lería Chroma. 
¬EXPO. Tesouros de papel: li-
bros, xogos e xoguetes. Co-
lección Quim Corominas.
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Moon Crestaactúa na Serra de Outes.

V premio de 
banda deseñada  “Castelao”
A Deputación da Coruña convoca o V Premio
de banda deseñada "Castelao".

Poderán participar todas as persoas, maiores
de idade, de calquera nacionalidade, que pre-
senten narracións en banda deseñada inéditas,
e non premiadas con anterioridade, e que es-
tean escritas en galego, cun máximo de dous
autores por obra (un como guionista e outro
como debuxante).

Estabelécese un premio único dotado con
6.500 €

A temática das obras será libre, podendo tra-
tarse dunha historia única ou dun conxunto de
historias.

Os traballos presentaranse por duplicado e
en exemprares separados, numerados, gram-
pados ou encadernados, da seguinte forma:

O libro presentarase finalizado, tanto en
guión como en debuxo.

O formato deberá ser de mancha 26 x 19 cm,
ou proporcional.

Tamaño dos orixinais: mínimo DIN-A4 e má-
ximo DIN-A3.

No caso de que ademais maiores os traballos
se presenten en soporte dixital, deberán figurar
a tamaño final (26 x 29 cm) e en resolución de
300 ppp para color, 400 ppp para grises, ou 600
ppp para branco e negro, en soporte CD e for-
mato TIFF.

A extensión mínima será de 48 páxinas e a
máxima de 64.

Para a súa valoración enviaranse copias enca-
dernadas en DIN-A4 con calidade láser.

O prazo de admisión de orixinais finaliza o día
30 de maio de 2009e deberán enviarse á De-

putación da Coruña, Avda. Alférez Provisional,
2, 15006 A Coruña, indicando no sobre "V Pre-
mio de banda deseñada "Castelao".

Máis información no BOP da Coruña do 11 de
febreiro de 2009 e en www.dicoruna.es.

XXI premio de narrativa 
Torrente Ballester
Co ánimo de contribuír a acrecentar a

calidade fabuladora e creativa que caracte-
riza aos nosos escritores, así como de homena-
xear ao ferrolán Gonzalo Torrente Ballester, a
Deputación Provincial da Coruña convoca o
XXI Premio de Narrativa Torrente Ballester, de
acordo coas seguintes: bases:

Poderán optar ao premio todas aquelas per-
soas, calquera que sexa a súa nacionalidade,
que presenten obras inéditas e non premiadas
con anterioridade, escritas en castelán ou en
galego.

Outorgarase un premio único e indivisible

dotado con 25.000,00 euros, estando suxeita
esta cantidade ás retencións legais que sexan
de aplicación.

A Deputación publicará a obra premiada, di-
rectamente ou a través doutra editorial, reser-
vándose durante dezaoito meses os dereitos
de edición da mesma.

As obras serán de tema e extensión libres, po-
dendo presentarse novelas, relatos e conxun-
tos de relatos, que se enviarán por duplicado e
en exemplares separados, en tamaño DIN A4,
por unha soa cara, numerados, grapados ou
encadernados.

Cada obra presentarase baixo o sistema de
plica, polo que se enviará baixo pseudónimo,
acompañada dun sobre á parte, en cuxo exte-
rior se fará constar o seu título e o pseudónimo
do autor, incluíndo no seu interior unha folla na
que se sinalen os datos persoais do escritor:
nome e apelidos, nacionalidade, dirección, te-
léfono de contacto e correo electrónico. Ade-
mais incluirase unha declaración expresa por
medio da cal se certifique que a obra é inédita e
non foi premiada, até a data de presentación,
en ningún outro certame ou premio.

O prazo de recepción das obras terminará o
día 1 de xullo de 2009, e enviaranse Deputa-
ción Provincial, Avda. de Alférez Provisional, 2,
15006 A Coruña (España), indicando no sobre
XXI Premio de Narrativa Torrente Ballester.

O xurado estará presidido polo Sr. presidente
da Deputación e formarán parte do mesmo: un

representante da familia Torrente Ballester, a
Sra. deputada-presidenta da comisión de Cul-
tura, Educación e Patrimonio Histórico-Artís-
tico, cinco persoas de recoñecido prestixio do
ámbito literario, nomeados polo Sr. presidente
da Deputación e o gañador dunha das anterio-

res edicións do premio. Actuará como secreta-
rio o da corporación ou o funcionario en quen
delegue.

Premios GzCrea 2009 
A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, a
través da Dirección Xeral de Xuventude e Soli-
dariedade convídavos a participar neste Cer-
tame Galego de Creadores Novos, que inclúe
as especialidades de teatro, artes plásticas,
moda, música, relato breve, poesía, videocrea-
ción, banda deseñada, graffiti, carteis e deseño
de xoias.

Poderán solicitar a participación os mozos ou
mozas galegos ou residentes en Galicia, 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 docu-
mentación 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, es-
tablecéndose os seguintes premios por espe-
cialidade (teatro, artes plásticas, moda, música,
relato breve, poesía, videocreación, banda de-
señada, 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 diferen-
tes especialidades.

¬ CONVOCATORIAS

A obra do CDG As Dunas, con tex-
to de Manuel Lourenzo e direc-
ción de Quico Cadaval, prosegue
a súa singladura polos escenarios
galegos, recalando esta fin de se-
mana en Tui.
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VILAGARCÍA
¬EXPO. Polo Salnés con Ra-
món Cabanillas. Exposición
con ocasión do Ano Cabanillas.
Fotografías colectivas do Salnés
na obra do cambadés. Inaugura-
ción y presentación do libro ho-
mónimo, este xoves 7, ás 20:30, no
Auditorio Municipal.
¬TEATRO. A cea dos xenerais.
Obra en castelán, sobre un texto de
José Luis Alonso de Santos, diri-
xida por Miguel Narros e interpre-
tada por Sancho Gracia, entre ou-
tros. Un tenente ten que recurrir a
cociñeiros “rojos” para organizar
unha cea que Franco dá aos seus xe-
nerais. O venres 8, ás 21:00, no Audi-
torio Municipal.

VIVEIRO
¬TEATRO. Babiliglub. Nova pro-
ducción infantil da compañía Gali-
toon. A tranquilidade,e a normali-
dade do fondo do mar verase inte-
rrompida por un pequeno peixe e a
súa peculiar forma de falar.O sábado
9, ás 18:00, no Teatro Pastor Díaz.

venres 8, na Casa de Arriba.
¬MÚSICA. Lisandro Aristi-
muño  Este guitarrista arxentino
toca o venres 8, ás 22:00, na sala A
Fábrica de Chocolate.  

¬MÚSICA.Alberto Pérez.  O in-
combustible baladista e bolerista
tocará e cantará este sábado 9, ás
23:00, naSala Contrabajo.
¬MÚSICA. Alféizar.Concerto para
este venres 8, ás 00:00, en LaIguana
Club. 
O sábado 9, ás 23:30, estarán os gru-
pos  Crave + Malkeda. 
¬TEATRO. Testosterona.

Unha obra do grupo Chévere
que cuestiona a división norma-
tiva da sociedade en dous sexos
e plantexa a posibilidade dun xé-
nero de código aberto, copyleft,
modificable e flexible. O venres 8
e sábado 9, ás 22:00, e domingo
10  ás 21:00, no Teatro Ensalle.
¬TEATRO. A cea dos xenerais.
Obra en castelán, sobre un texto de
José Luis Alonso de Santos, diri-
xida por Miguel Narrose interpre-
tada por Sancho Gracia, entre ou-
tros. Un tenente ten que recurrir a
cociñeiros “rojos” para organizar
unha cea que Franco dá aos seus
xenerais. Odomingo 10, ás 20:30,
noCentro Cultural Caixanova.

Mostra de todo tipo de xoguetes
antigos feitos con papel, até 1930.
Até o 14 de xuño , no Centro Socio-
cultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Scriptorium Verbum-
diense. Mostra do laborioso pro-
ceso de creación dun códice, e  a im-
portancia que tivo Galicia neste
campo. Até o mes de  xuño, no mu-
seo Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Naturnova. A preten-
sión deste espacio para a educa-
ción medioambiental é tratar de
axudar a concienciar á sociedade
da importancia do mantemento
do entorno, enfocando esta activi-
dade principalmente hacia os sec-
tores de poboación máis novos.
No Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Deseño holandés: na
rúa como en casa.
Binnen/Buiten. Unha ampla
mostra de deseño holandés para os
espazos público e privado. Até  o 15
de maio, na Fundación Pedro Barrié
de la Maza.
¬EXPO. Marco, Museo de Arte
Contemporánea. Acolle as se-

guintes exposicións:
7+1 Project Room. Sete grandes
salas para presentar a proposta
dun artista diferente en cada unha
delas.
En calquera lugar, en ningún lu-
gar. A mostra analisa as relacións
entre artes visuais, cinema e litera-
tura.
Puntos de Encontro/Meeting
Points. O portugués Pedro Bara-
teiro inaugura esta serie que trae-
ráa 5 artistas neste ano 2009. 
¬MÚSICA. The Fishfuckers.
Este trío/banda de rock galego es-
tará este xoves 7, ás 22:00, na Fá-
brica de Chocolate.  
¬MÚSICA. Sugar  Mountain.
Unha banda de directo, curtida en
todo tipo de escenarios. O venres 8,
ás 23:00, na Sala El Ensanche.
¬MÚSICA. Zurrumalla. O grupo
de música tradicional galega actúa
este venres 8, ás 23:00, na taberna
Vai de Vi (Avda. de Balaídos).
¬MÚSICA. Mausvizinhos.
Actuación deste grupo dentro
do programa Nsaio Xeral,o
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Unha exposición, acompañada de
charlas e concertos, lembra en Vigo
a figura de Zeca Afonso, o cantor e
poeta portugués,  símbolo involun-
tario da Revolución dos Cravos lusi-
tana e referente moral e musical de
varias xeracións.

O cantautor Alberto Pérez.

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

�  Alugo piso 3 hab. 2 baños, exte-
rior. Amoblado. Moi bo estado. San-
tiago de Compostela.
Tfno: 679 236 477 

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

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

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

� Vendo piso en Vigo: Dúas habita-
cións, salón/cociña, con calefacción
e dobre ventanal. Zona García Bar-
bón. Aparcamento privado.130.000
Prezo Fixo. Teléfono: 667083719.
Chamar de 20 a 22 horas.

�  Casa para aluguer de fin de se-
mana ou vacacions, situada á beira
do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63

�  Vendo Seat 600. Tel: 610 205 247

�  Ofrece-se rapaz de 23 anospara
traballar. Experiencia de 4 anos en
SEUR e 2 anos  nun protésico dental.
Contacto: 627 12 24 43.

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

� Para pasear cans, ofrécese per-
soa na zona de Santiago de Com-
postel. Razón: Xabier. Teléfono:
664754764. 18 horas a 20 :00.gallae-
cia2008@hotmail.com.  

� Clases de Xadrez. O Club Xadrez
Algalia imparte clases de xadrez (ini-
ciación e avanzado) nos Centros So-
cioculturais Cidade Vella e Aurelio
Aguirre en Santiago. Información Tel:
664 387 133 /981 93 82 63

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

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

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

� Vendo Buxus Suffruticosa.  En te-
rra: 30 ou mais cm. , 15-20 diámetro,
4 anosm, 2500 unidades. Prezo: 1 €.
En maceta de 1 litro: 15 cm. ,500 uni-
dades. Prezo: 0.50 € . Tamén  buxus
semprevirens e camelias. En Les-
tedo, Boqueixón.  Tlf: 690 020503

� Vendo saxofón alto Yamaha
YAS275, perfecto estado. Inclue ma-
letín con interior acolchado. O mo-
tivo da venta é que vou mercar ou-
tro, o estado é perfecto. O prezo son
700 € (negociables). Tel: 675.223.59.
Mail:  rubentroitinho@hotmail.com

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

� Castelao. Compro libro "Sempre
en Galiza" (Akal Editor), edicións en-
tre 1981-1993, galego ou español.
Tamén agradezo información sobre
as edicións mencionadas. Desprá-
zome. Apartado de Correos 660
(Vigo) ou moxado@gmail.com

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

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

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

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

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

� Véndese Mercedes BenzMB100
D; Ano 1995; Bo estado. Renovados
recentemente: dirección, embrague,
sistema eléctrico, rodas, freos, chapa
e accesorios en bo estado, con radio
cd novo. 3500 €.Tlf:  650485043

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

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

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

� Alugo piso céntrico en Berlínde
xuño a setembro completamente
amoblado. Datas a convir, pero mí-
nimo 2 meses. 400 €. Email: yo-
landa.avz@googlemail.com

� Poña aquí GRATIS o seu
anuncio, facendoo chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com 

¬ ANUNCIOS DE BALDE
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DVD. VENDA.
Cofre Jean Rouch 
5 dvds + libreto
Documental. Francia, 1953-1972

Na liña do antolóxico estoxo adi-
cado á obra documental de Jean-
Luc Godard nos anos guerrillei-
ros do Grupo Dziga Vertov, Inter-
medio edita unha indispensábel
antoloxía de Rouch, referencia
seminal do documental de autor
e influencia indiscutíbel no xeito
de achegarse ao cine por parte da
Xeración da Nouvelle Vaguee
dos activistas do Cinema Verité.
Filmes como Moi, un noir,a re-
volucionaria achega ao cinema
etnográfico, figura xa en todas as
historias do medio. A caixa edi-
tada agora inclúe outras xoias en
16 mm como A pirámide hu-
mana. A única pexa é a ausencia
da  fundamental colaboración
co sociólogo Edgar Morin, Cró-
nica dun verán, obra á que ade-
beda moito o mellor Guerín.�

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.
Star Trek XI
Dirixe: J. J. Abrams.
Intérpretes: Chris Pine,
Zachary Quinto.
Ciencia ficción. EE UU, 2009

Con George Lucas convertido
nunha curiosa mestura literaria
de Sísifo e caixa rexitradora, con-
denado a recontar, unha e mil
veces, as reiterativas Guerras
Clon –que maldito o interese
que tiñan xa a primeira vez– en
todos os formatos, sabores e co-
res que se lle pasan pola cabeza,
calquera indicio de interese nas
sagas galácticas con pedigrí ha-
berá que buscalo no agradado
aggiornamentona lonxeva cre-
ación televisiva do gran Gene
Roddenberry. Unha posta ao
día que recorre á vella táctica da
volta ás orixes cunha estudada e
coidada estética retro da que é
responsábel o creador das tele-
visivas Perdidos, Aliasou Fringe,
fan confeso da saga orixinal que
retoma a tripulación primixenia
da USS Enterprise nunha pre-
cuela que narra a súa primeira
misión facendo especial fincapé
no primeiro choque de perso-
nalidades arquetípicas entre o
Capitán Kirk e o Señor Spock,
interpretado por Zachary
Quinto, o Sylar de Heroes. No
resto do reparto podemos ato-
par a Simon Pegg e a Karl Urban
rexuvenecendo a Scotty e o
Doutor McCoy.

Xénova
Dirixe: Michael Winterbottom.
Intérpretes: Colin Firth,
Catherine Keener
Drama. Gran Bretaña, 2008 

Seguindo o exemplo de Ange-
lina Jolie, Colin Firth –Bridget Jo-
nes, Love Actually, Mamma
Mia– busca credibilidade da
man do seu compatriota Win-
terbottom nun novo capítulo da
teima británica por atopar a
clave da supervivencia emocio-
nal nas soleadas terras italianas.
Firth é un viúvo sentimental-
mente fracturado que trata de
reiniciar a vida viaxando a Xé-

Séraphine
Dirixe: Martin Provost.
Intérpretes: Yolande Moreau,
Anne Bennent.
Drama. Francia, 2008

A gran favorita na última edición
dos Premios César, Entre les
murs, de Laurent Cantet, só con-
seguiu un premio, o de mellor
guión adaptado. A fita que apa-
rece en todas as listas de indis-
pensábeis do ano pasado,
Palma de Ouro en Cannes e can-
didatura aos Oscarincluídas, foi
a gran derrotada fronte a esta Sé-
raphineque, con moito menos
eco mediático, deixou pouca
marxe de manobra ao obter sete
premios. Martin Provost –O ven-
tre de Juliette– dirixe esta fábula
tráxica con ambientación de
época na que asistimos á tor-
tuosa existencia dunha pintora
visionaria e descoñecida e á súa
relación cun marchante de arte
que a coñece cando está a traba-
llar como empregada do fogar.

nova coas súas dúas fillas. Des-
pois de anos de idilio co Festival
de Donostia, Winterbottom
consegiu o pasado verán o seu
primeiro galardón no certame
vasco, a cuncha de prata como
mellor realizador, con esta eté-
rea crónica de perdas e achados. 

Faíscas de xenio
Dirixe: Marc Abraham.
Intérpretes: Greg Kinnear,
Lauren Graham.
Drama. EE UU, 2008

Coa historia de Preston Tucker,
o innovador deseñador auto-
mobilístico enfrontado á todo-
poderosa e oligopolística indus-
tria de Detroit, Coppola e Lucas
crearon, a finais dos 80, unha es-
tupenda fábula sobre a esencia
do soño americano. O ruxido do
motor de combustión sempre
casou á perfección coas grandes
historias norteamericanas de
superación persoal. Talvez por
iso o produtor Abraham, res-
ponsábel de títulos como Air
Force One ou Children of Men,

Xosé Valiñas

escolleu ese universo para debu-
tar como director. Se Tucker fra-
casaba unha e outra vez na loita
como independente polas inno-
vacións de seguridade e deseño,
agora presenciamos a loita pos-
terior –anos 60– doutro enxe-
ñeiro emprendedor –interpre-
tado por Greg Kinnear– que ini-
cia unha batalla legal contra os
grandes de Detroit despois de
descubrir como lle plaxian as
ideas sobre tecnoloxía limpa.
Como no caso de Tucker, hai
base real, aínda que máis diluída;
evidentemente, nin Abraham se
pode comparar ao tándem Cop-
pola-Lucas, nin Kinnear ten o ca-
risma de Jeff Bridges.

Unha certa verdade
Dirixe: Abel García Roure.
Documental. España, 2009

García Roure debuta oficial-
mente como realizador con este
filme sobre a vida diaria dos pa-
cientes dun Hospital de Saúde
Mental, pero o seu nome está
presente como axudante de di-
rección nalgúns dos documen-
tais máis interesantes do cinema
español recente, películas como
En construcción, de José Luis
Guerín; O ceo xira, de Mercedes
Álvarez; ou Cravan vs Cravande
Isaki Lacuesta. No debut en soli-
tario, Roure afonda nese dis-
curso do fecundo documental
de autor que tantas ledicias está
a deparar para o sufrido especta-
dor do cinema estatal nos últi-
mos anos. 

Escena de Star Trek XI.

Imaxe de Unha certa verdade.

Fotograma de Xénova.

Greg Kinnear e Lauren Graham en Faíscas de xenio.

Fotograma de Séraphine.

Fotograma de Moi, un noir, película integrada no Cofre Jean Rouch.
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

Do 15 ao 29 de abril disputouse o cuarto torneo da serie do Grand Prix da FIDE na ci-
dade de Nalchik, na República Rusa de Kabardino-Balkaria. Participaron 14 xogado-
res, cun ELO medio de 2725, que fixeron deste torneo o máis forte do Grand Prix ata
o momento. Ao enfrontarse na última ronda Peter Leko e Levon Aronian, ambos
cun punto de vantaxe sobre o resto, presumíanse unhas rápidas táboas de Grandes
Mestres, sen embargo a partida foi unha dura e instructiva loita, con elegante sacri-
ficio de calidade incluído, na que a parella de bispos mostrou a súa fortaleza e que
rematou cunha victoria sen paliativos de Aronian que se fixo así co primeiro posto
do torneo. Leko, Akopian, Grischuk e Bacrot ocuparon os postos segundo a quinto.

Aronian, Levon 2754
Leko, Peter 2751

4th FIDE GP Nalchik RUS (13) 29.04.2009.
E55: Nimzoindia. Variante Rubinstein.

Din que a esencia da vantaxe da parella
de bispos sobre a de cabalos reside en
que os primeiros poden elixir o mo-
mento do troco. 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3
Ab4 4.e3 0-0 5.Ad3 d5 6.Cf3 c5 7.0-0
dxc4 8.Axc4 Cbd7 9.De2 b6 10.Td1
cxd4 11.exd4 Axc3 12.bxc3 Ab7

13.Ab3 Dc7 14.c4 Tfe8 15.Ab2 Df4
16.De3 Df5 17.Ce1 b5 18.c5+= lixeira
vantaxe branca polo peón pasado pro-
texido 18…Cd5 19.Dg3 Cf4 20.Td2
Cf6 21.f3 C6h5 22.Df2 Ad5 23.Ac2
Dg5 24.Rh1 Ac4 25.g3 Cg6 26.Cg2
Ad5 27.Ce3 Cf6 28.h4 Dh5 29.Cxd5
Cxd5 30.Te1 Ted8 31.Tde2 Tab8
32.Ac1 h6 33.Rg2 Cc3? [33…b4] Dia-
grama 34.Te5!+- para liberar a dama
hai que aceptala calidade 34…Cxe5
35.Txe5 f5 36.Ab3 Cd5 37.Txe6 Rh8

38.De1 Cf6 39.De5 Te8 40.c6 Tbc8
41.Dxb5 Dg6 42.h5 Dxh5 43.Af4 a6
44.Dxa6 Ch7 45.c7 Cg5 46.Txe8+
Dxe8 47.d5 Ta8 48.Dc4 Rh7 49.d6
De1 50.Df1 De8 51.Dd3 Dd7 52.Dc4
De8 53.Axg5 hxg5 54.Dg8+! [54.Dg8
Dxg8 55.Axg8+ Txg8 56.d7 e a torre
non pode parar os peóns] 1-0.

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

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Arrecendo. Sinala, de xeito que o sinalado se vexa. 2- Investi-

gadores, homes de ciencia. 3- Asamblea Nacional. Mortífero.

Nome de consoante. 4- Andar “á ....” é andar sen pensar as cou-

sas. Escoitan, perciben. Dirixirse cara este sitio. 5- Prefixo de orixe

grega que expresa a idea de extremidade, extremo. Aparato ou

máquina para tecer. 6- Prefixo grego que dá idea de branco, e vai

ligado a certo compoñente do sangue. Parte superior e promi-

nente da cunca do ollo, cuberta de pelo. 7- Dise así do terreo sen

vexetación nin cultivo.  Incursión militar rápida en territorio ini-

migo. 8- Famoso poeta e novelista norteamericano, rei do mis-

terio. Claridade, iluminación. Prefixo que significa “igual”, e dá

nome a un coñecido certificado de calidade, con diversas nume-

racións. 9- Siglas que significan, si se poñen no enderezo dunha

carta, sen número. Vila pontevedresa, capital da comarca do

Deza. Pronome persoal de 2ª persoa. 10- Na arte ou literatura,

tentar facer as cousas co estilo e maneiras predominantes en Ita-

lia. 11- O que non é terrestre nen marítimo.  De certa illa medite-

rránea pertencente ao estado francés.

Verticais:

1- Segundo os filósofos escépticos gregos, imposibilidade da

mente para alcanzar a verdade, hoxe nome dunha deficiencia

mental. 2- Cuadrúpedo africano caracterizado polo seu promi-

nente corno no fuciño. 3- Escoita. Charamela, frouma, folla do

piñeiro. Elemento gasoso que nos rodea. 4- Movimento Nacio-

nal de Liberación. Burato. Forma átona do pronome persoal de

terceira persoa. 5- Que non cré en ningunha deidade. Lamento,

laído. 6- Entrada ou palabra clave que identifica un documento,

un libro, unha revista ou un artigo nun índice. Pomba silvestre. 7-

Desexo vivo de acadar algo, arela. Elemento químico metálico,

de símbolo Zn. 8- Os romanos escribíano como “M”. Posuir. Niño.

9- Antiga língua románica da Occitania. Aí está, aí o tes. Símbolo

do Circonio. 10- Así se lles adoita chamar aos simpatizantes ou

membros do PSOE. 11- Lugar onde se serra a madeira para con-

vertela en táboas ou outros elementos.

Parella de bispos.

SOLUCIONS

Crucigrama

Horizontais:
1-AROMA.AMOSA.2-CIENTÍFICOS.3-
AN.LETAL.CE.4-TOA.OEN.VIR.5-ACRO.M.TEAR.6-
LEUCO.CELLA.7-ERMO.R.RAID.8-POE.LUZ.ISO.9-
SN.LALÍN.TI.10-ITALIANIZAR.11-AÉREO.CORSO.
Verticais:
1-ACATALEPSIA.RINOCERONTE.OE.ARUME.AR.4-
MNL.OCO.LLE.5-ATEO.O.LAIO.6-ITEM.RULA.7-
AFÁN.C.ZINC.8-MIL.TER.NÍO.9-OC.VELAÍ.ZR.10-
SOCIALISTAS.11-ASERRADOIRO

Autodefinido

Horizontais:

EXPLICACIÓN/SAMA.AMANDI/IR.BALANCÍN/XERAI

S.TÚA/ÉTER.ATAR.P/NAPALM.BIOL/C.IDEOGRAMA/I

NSÁN.OI.EN/AIA.DURANGO/SORIANO.DAS

Verticais:

ESIXENCIAS/XARETA.NÍO7PM.REPISAR/LABARDA.I/I

.AÍ.LENDA/CÁLSAMO.UN/AMA.T.GORO/CANTABRI

A/INCURIA.ND/ODIA.OMEGA/NIN.PLANOS.

AUTODEFINIDO
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Alberte Rivero
Ten oitenta e sete anos. Na Pe-
roxa, de onde é orixinario, re-
colle todo o necesario para a
elaboración do cruceiro. Ao
longo do mes de abril, este xu-
bilado de correos emprega
dúas horas ás tardes para dar-
lle forma ao único maio indivi-
dual de Ourense. As coplas
saen tamén do seu maxín, este
ano boa parte adicadas a
morte: “teño que practicar
para cantalas na outra vida”.

Hai decadas, os máis peque-
nos botábanlle unha man.
Amando recompensábaos cuns
poucos cartos ou con algunha
merenda. Agora láiase de que os
cativos lle desen as costas a esta
festa. Amando ten varios frontes
reivindicativos abertos, os
maios, a recuperación e conser-
vación do que queda do castelo
da Peroxa e a súa toponimía. Hai
un ano recuperou as vivencias
de toda a vida nun libro, onde
recolle o día a día tras unha xa-
nela de correos, lugar no que tra-
ballou máis de cinco décadas.
SSoonn  xxaa  sseesseennttaa  ee  cciinnccoo  aannooss  ffaa--
cceennddoo  oo  mmaaiioo??
Estou canso pero é unha tradi-
ción que non quero que se
perda. Polo que se ve cada vez
hai menos. Eu fago o tradicio-
nal sen estragar a natureza, ca-
rrabouxos, xestas carqueixas e
toxos. Sempre me gustou máis
construír o cruceiro, a pesar de

Belén Regueira

Coma unha dor moi forte fai
esquecer outra menos in-

tensa, así a ameaza da apoca-
lipse cochona vén aliviarnos da
neurose causada pola crise eco-
nómica. A posibilidade de ir á
pataqueira mete aínda máis
medo que a de quedar sen tra-
ballo, abofé.

Mentres atroan as trompe-
tas contemporáneas da para-
noia, as sociedades antes opu-
lentas e agora medoñentas van
adquirindo un aquel medieval,
inseguras e anguriadas ante as
diversas ameazas que se abaten
sobre o noso benestar. Espera-
mos con ansiedade cada parte
médico dos doutores da orto-
doxia económica. O semáforo
da OMS mantennos alerta ante
o risco de pandemia da gripe
milnomes: péchanse fronteiras,
desconfíase da carne de porco e
faise acopio de tamiflus, masca-
riñas e figas. A desinformación
tamén se contaxia, eis o famoso
marketingviral.

O medo é a máis animal das
nosas emocións, a máis prima-
ria. Pero ten unha función inne-
gábel na construción e no con-
trol social: as sociedades con
medo son dóciles e submisas,
dispostas a espirse nos controis
aeroportuarios, a xustificar o uso
da tortura, a confinar os apesta-
dos, a ceder a súa liberdade a
cambio de protección.

Esta gripe será nova, pero a
histeria que a acompaña é vella
como o mundo. Pandemias e
crises levamos unhas cantas ao
lombo e, contodo, quen puxo en
perigo a nosa supervivencia
como especie e a nosa digni-
dade como individuos, foron os
nosos temores. O medo é libre,
pero fainos os seus escravos. �

MEDOS

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A. Presidente: Miguel Barros Puente. Director: Manuel Veiga Taboada

Redacción VIGO: Príncipe 24, 1º- 36202. Teléfono 986 222 405. Fax 986 223 101. info@anosaterra.com diariodixital@anosaterra.com

Delegación SANTIAGO: Laverde Ruiz 6, baixo. 15702. Teléfono 981569 229. 

Administración, subscricións, publicidade e Editorial: Príncipe 22, baixo, 36202 VIGO. Teléfono 986 433 830                                                 Diario dixital: www.anosaterra.com

Xan Carballa

A lgo está pasando no
PP vigués. O extraño
parto da quinta dele-

gación da Xunta, montada so-
bre unha rara estrutura de con-
cellos, da que quedan exclui-
dos o Condado ou o Baixo

Miño, forma parte dunha ope-
ración de calado que albisca no
horizonte a toma do concello
de Vigo. Obxectivo lexítimo,

pero argallado dunha estraña
maneira. Os concelleiros elec-
tos van saíndo un por un a ou-
tras misións, Lucía Molares e
Corina Porro a zonas de poder
e relumbrón. Figueroa quédase
no concello, pero non será can-
didato. E López-Chaves, que

tiña que penar no Parlamento,
rómpelle a cintura a Feixóo e a
súa máxima de “unha persoa,
un cargo”, e reclama estar no
Horreo pero tamén no concello
de Vigo. O presidente cede por-
que a maioría en Santiago é
dun único voto�

1.358
anosaterra

SÍNDROME 
LÓPEZ-CHAVES

A tradición dos maios esmorece en Ourense. Os máis veteranos son os que a manteñen viva.
Amando Iglesias Moure elabora, dende hai sesenta e cinco anos, un maio tradicional, sen brión, con
xestas e carqueixas, como se facía, asegura, hai máis de medio século. 
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que durante a década dos no-
venta tiveron moito éxito os
maios artísticos, imitando figu-
ras ou personaxes.
SSeemmpprree  ffoorroonn  iigguuaaiiss??
Os tradicionais apenas variaron.
Houbo ocasións en que se in-
troduciu máis o brión, pero
tanto en cruceiros coma en pi-
rámides, os de agora son seme-
llantes aos de hai medio século.
Os artísticos foron variando e in-

cluso, hai uns anos, hóuboos
adicados o mundo do fútbol, da
televisión... cousas que poucon
ou nada tiñan que ver coa tradi-
ción. Nas coplas si que hai agora
moita máis liberdade, antes ha-
bía que fiar máis fino para que
chas deixasen cantar, imaxinate
as coplas de agora en tempos de
Franco.
ÉÉ  uunnhhaa  ffeessttaa  nnaa  qquuee  ppaarrttiicciippaann
ppoouuccooss  ppeeqquueennooss??

Até hai un par de anos viñan co-
lexios pero agora non o fan e
asociacións menos ca nunca.
Será que moitos só viñan buscar
os cartos dos premios. Lembro
que hai sesenta anos facíanse as
coplas e cos cartos de vendelas
ías merendar un día. Agora aos
rapaces fáltalles ese impulso,
pode ser que xa teñan de todo e
por iso non se divirten facendo
os maios. Temos que botar
unha man entre todos para non
deixar morrer esta tradición, in-
cluso debemos potenciar máis
o disfrazarnos con produtos da
natureza, chapeos, colares, saias
ou cinchas.
AA  ddeeffeennssaa  ddaass  ttrraaddiicciióónnss  nnoonn  éé
eexxcclluussiivvaa  ddooss  mmaaiiooss??
Tamén teño loitado moito
polo recoñecemento do que
queda do castelo da Peroxa.
Agora adecentouse todo o en-
torno. O camiño de acceso e bo
e rozouse toda a maleza que
había arredor.  O deste castelo
no último século foi unha
pena, un ataque brutal ao noso
patrimonio que comenzou
cando se venderon as pedras
para construír a igrexa parro-
quial, deixárono espido, e a
partir de aí quedou esquecido.
Tamén me metín a escritor a
tempo parcial para realizar
unha especie de memorias,
máis que memorias lembran-
zas da xente e das costumes
que vivin e defendín.�

Amando I. Moure, autor dun maio tradicional
‘Agora aos nenos non lle interesa esta festa
porque xa teñen de todo’
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’’A desinformación
tamén se contaxia, 
eis o famoso 
marketingviral” 
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