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Samuel Juárez, o novo conselleiro de Medio Rural,
pide que se volva subvencionar o abandono
de explotacións leiteiras. O seu número xa
se reduciu un 75% nos últimos quince
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ra, está en ‘xaque mate’ por
usar unha das nosas cousas
máis queridas como ferramenta electoral.
O 17 a Mesa pola Normaliza ción Lingüística convoca unha
protesta contra esa derroga ción. Irá o PSdeG?
Ese é un tema que ten que levar
a nosa xente especializada no
asunto da lingua. Para nós o Decreto de normalización é intocábel. 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 ‘sancta sanctorum’ da nosa política
falen en castelán... Será legal,
pero é moi duro. Dende os poderes políticos temos a obriga
de incentivar a nosa lingua.

Manuel Vilas
Bocixa [FOTOGRAFÍA]

O PSdeG levará ao xuíz as presuntas violacións da lei de paridade no Consello da Xunta e a
falsidade documental do conselleiro de Obras Públicas. O
novo líder socialista inicia así
unha oposición dura e coa “lexítima aspiración” de vencer a
Feixóo nas urnas dentro de catro anos, mesmo sen o BNG.
Denunciaron que o Consello
da Xunta vulnera a lei da paridade. O PP rebateuno alegando que Feixóo non é parte do
Consello. Vista esta resposta,
levará o PSdeG a denuncia aos
tribunais?
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 caso, acabaremos na vía xurídica.
Este Goberno só pode defender as súas posturas dende o
cinismo absoluto porque fixeron da mentira unha ferramenta. Levaremos o tema á
Xustiza, defenderemos algo
polo que loitamos até as últimas consecuencias. Esta será
unha das claves do novo PSdeG, non pararemos de defender o noso ideario.
Que lle parece a situación do
conselleiro de Obras Públicas
tras o expediente por incom patibilidade?
Só era o inicio do nobelo. O caso xa vai máis alá coa falsificación dunha certificación de
obra, dicindo que estaba feita
cando non o estaba. Ademais,
feita para unha empresa na

A RELACIÓN COS NACIONALISTAS.
que el traballara antes. Máis alá
do expediente de incompatibilidade, este tema ten que acabar tamén na Xustiza.
Daquela Agustín Hernández
debe dimitir?
Non lle podo dicir se debe dimitir, pero si citarlle dous alcaldes que foron inhabilitados
polo mesmo, certificar en falso a fin de obras sen rematar.
O de Montederramo e o do Vicedo; coa particularidade de
que non lle certificaron a empresas nas que traballaran antes. Hernández está nun dobre compromiso.
Feixóo derrogará o Decreto
que promove o galego na escola. Chamou ao PSdeG a un
pacto para un novo texto. Van
negocialo?
Dialogaremos sempre. O que

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. Bambeouse e dixo cousas incríbeis.
Ofrecémoslle un pacto a Feixóo cando queira, pero con
tres criterios.
Cales?
Primeiro, hai dous idiomas cooficiais. Segundo, non pode segregarse a ninguén por razóns
de lingua. Terceiro, hai que
cumprir coa Constitución, co
Estatuto e coa Lei de Normalización. Con estas premisas,
que nos chame mañá. Pero
non imos movernos un milímetro destas tres premisas. Polo de agora, cremos que se trata
dun acto demagóxico e electoral. O que dixo antes era menti-

Na renovación do PSdeG discutiuse a relación co BNG. Vaise sentar co Bloque para revisar os pactos?
Representamos dous modelos
completamente distintos, como debe ser. O BNG representa a miles de cidadáns cun sentimento nacionalista. Nós a
miles que teñen un proxecto
socialdemócrata galeguista.
De nós esperase un proxecto
propio, de longo recorrido, para cambiar estruturalmente
Galicia. Falaremos todas as veces necesarias, pero non hai
que confundilo con que teñamos un proxecto común.
Daquela aspiran a gobernar en
solitario?
O partido que non aspire a iso
nace coxo, como un equipo
que sae a empatar. Temos que
>>>
saír a gañar.
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>>> Avalíe os primeiros anuncios da Xunta...
O [conselleiro] de Medio Rural
dicindo que mellor que vaian
fechando granxas, o de Industria anunciando un plan para
comprar coches pero non sabe
de onde virán os cartos e a de
Traballo dicíndolle aos empresarios que facilitará os despedimentos. Cada vez que fala un
conselleiro sobre o paro e o
medo. Cómpre unha oposición seria, porque a inmadurez
do Goberno é total.

O NOVO PSdeG.
Como será o PSdeG de Pachi
Vázquez?
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 gañaron os dirixentes do PP, gañounas a súa base social. Os dirixentes estaban ‘KO’ pero a súa
base social seguiunos votando.

editorial

’’

Feixóoestáenxaquemate
por usar a lingua
para gañar votos”

’’

Cómpreunhaoposición
seria, porque a inmadurez
do Goberno é total”

’’

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

’’

OPPnonaprobou
o Estatuto, pactado até
a última coma, obedecendo
ás ordes de Raxoi”

A nós faltounos ese crédito, gobernamos cunha certa inxenuidade, non fixemos política,
algúns pensaban que con gobernar xa estaba feito. E hai
que facer política, socialdemócrata e de proximidade.
O PP ofrece renegociar o Estatuto. PSdeG e BNG xa acordaran un texto, segue sendo válido?
O PP non aprobou o Estatuto,
pactado até a última coma,
obedecendo ás ordes de Mariano Raxoi. Feixóo ten que escoller, 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.
PSdeG e Bloque pactaran definir a Galicia como nación dentro da Constitución. A fórmula
acordada aínda é válida?
Niso estaba de acordo até o PP
o día anterior. Cando se marcha, 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 somos, un país, unha nacionalidade histórica, un concepto de
nación... imos falalo. O pragmatismo tenos que levar a que
ese debate conceptual non
prexudique a Galicia.
Pero ao PSdeG segue valéndolle o texto de Touriño e Quintana?
Cando comezas a negociar
non podes dicir que non permitirías calquera variación, pero que esa variación non sexa
substantiva. Partindo desa base, que é asumíbel practicamente, negociaríamos mañá.
Será o próximo candidato á
Xunta?
Teño unha estratexia de máis
de catro anos –de oito ou doce–
e a lexítima ilusión de ser candidato. Pero non decido eu, deciden os militantes. Non é ningún drama, se fago méritos para ser candidato vouno a ser e
se non me apoian será porque
non fixen méritos.G

ste non é o PP que coñeciamos, comézase a dicir
nos fiadeiros políticos. E non
porque maioritariamente
non se vexa ben o distanciamento de Feixóo respecto dos
mandatos de Fraga. O problema está na bisoñez que se
percibe agora. A Fraga e aos
seus medráralle o pelo das
pernas dentro dun coche oficial. Figuraran no tardofranquismo (como Romai), crearan UCD (como Vitorino Núñez), foran expertos económicos en organismos oficiais
(como Mella), coñecían o
mundo da prensa polo miúdo
(como Pérez Varela). Os de
agora, por unha cuestión biolóxica, contan cun pasado democrático comparábel ao dos
dirixentes dos demais partidos, pero están deixando patente a súa inexperiencia por
todas as partes. De pronto,
grazas a Feixóo, coñecemos o
que non acabáramos de ver
claro en catro anos: os proxectos do bipartito (véxase o informe sobre o audiovisual
neste mesmo número), as
medidas para articular económica 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 conselleiro Juárez pide o peche de
explotacións agrarias, xusto
antes de reunirse cos representantes do sector (!); treme
o mundo da cultura cando o
seu novo responsábel (ex cargo de Aznar, logo ofrecido ao
PSOE e hoxe disque independente) se distancia da creación galega “porque limita”,
esquecendo que se el ten o
cargo e o soldo é, precisamente, porque esa cultura
existe, aínda que limite.
Este PP si conseguiu alegrar, en cambio, a Ignacio
Sánchez Galán, presidente
de Iberdrola. O diario Público vén de informar que cobra 1.900 euros á hora, máis
que o futbolista Kaká.G

anosaterra

4-5 semana galiza.qxd

6/5/09

10:46

GALIZA.4.

Página 2

ANOSATERRA
7-13 DE MAIO DE 2009

María Obelleiro

ASEMANA
PARA COBRAR A SUBVENCIÓN

HERNÁNDEZ DEU POR
FINALIZADA UNHA OBRA
QUE APENAS COMEZARA
O BNG reclamou responsabilidades políticas pola suposta
falsidade documental do conselleiro de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas,
Agustín Hernández. A instancias dos nacionalistas, un notario 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 Tesourería, a Deputación de Pontevedra, da que Hernández foi director de Infraestruturas, in-

OPOSICIÓNS EN PRIMARIA

EDUCACIÓN ESQUECE OS
PROFESORES DE SECUNDARIA
A Consellaría de Educación
convocará 188 prazas menos
que a Xunta do bipartito o pasado 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 oposicións de Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Escolas
de Idioma, Música e Artes Escénicas e Artes Prácticas e Deseño. O galego volverá ser o idioma no que se han de redactar as
probas das oposicións neste
2009 a pesar de que Alberte Núñez Feixóo anunciara que as
próximas oposicións que convocase a Xunta poderían responderse en calquera das dúas
linguas cooficiais. Para materializarse a promesa, terá que modificar a medida estabelecida
na reforma da Lei de Función
Pública de Galiza do 2007.G
DEFENDE AS DEPUTACIÓNS

A ‘EDUCACIÓN TRILINGÜE’,
NO CONGRESO DO PPdeG
O PPdeG centra parte do discurso 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 lingüística”. O texto tamén aborda a
“importancia da existencia das
deputacións” como “órgano
que axude a remontar os pequenos concellos”. A promo-

gresoulle os 458.000 euros a
Sercoysa o 17 de marzo do
2009, malia estar as obras sen
rematar. O PSdeG, que a semana pasada se opuña á proposta do BNG de crear unha
Comisión de Investigación na
Cámara galega para investigar
o actual conselleiro, pide agora
responsabilidades. O conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas negou calquera “irregularidade”
na certificación da fin da obra
que non estaba rematada e
asegurou que se fixo así “para
non perder unha subvención”. Hernández dixo descoñecer se Sercoysa, empresa da
que foi director de obra e apoderado, saíu beneficiada da
certificación.G

Estado actual dos desmontes nas obras da Variante de Acceso a Lira (Salvaterra do Miño)

trasladou á Consellaría de Educación. A quen si nomeou o
novo presidente foi os cinco
superdelegados. No canto dun
delegado por cada unha das
consellarías pasa a haber un teórico único delegado. Tamén
haberá “encargados” da xestión de cada unha das áreas.
Ademais, cada delegación contará cunha secretaría territorial
e cunha comisión territorial de
coordinación.G

ción de “políticas sociais como
instrumento de mellora da calidade de vida das persoas” é outro dos eixos do discurso.G
ASEMBLEA NACIONAL DO BNG

NON HAI PACTO
ENTRE A ALTERNATIVA
E OS IRMANDIÑOS
As diverxencias sobre os posíbeis
pactos e o momento da negociación protagonizaron a semana
previa á celebración da Asemblea Nacional do BNG, na que se
renovará a cúpula da organización. A lista que lidera Carlos Aymerich, “Máis BNG” ratificou
que as negociacións deben desenvolverse unha vez finalizada
a asemblea para que as tres candidaturas se manteñan por separado até a elección do Consello Nacional. A “Alternativa pola
Unidade”, encabezada por Guillerme Vázquez insistiu en falar
“antes, durante e despois” da
asemblea sen “excluír” ningunha 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”, pero logrando “que se perciban as
diferenzas” entre as distintas correntes. Ante os rumores que
apuntaban a un pacto entre as
Listas Abertas e a Alternativa,
Beiras asegurou que “non houbo nin negociacións”. O líder do
sector crítico cualificou estas novas de “técnicas de propaganda”
e comparounas polas sufridas
polos conselleiros nacionalistas
durante a campaña electoral.G

PACTO ANTITRANSFUGUISMO
Rolda de prensa do Encontro Irmandiño na que Beiras desmentiu un pacto coa
‘Alternativa’.
DALIA / A.G.N.

NOVO GOBERNO

QUE É DO SECRETARIO XERAL
DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA?
Malia a súa présa por gobernar, o 15 por cento do equipo
de Alberte Núñez Feixóo na
Xunta seguía sen cubrirse a pasada semana. Entre os postos

que ficaban baleiros destaca o
de Política Lingüística. Feixóo
retivo para a Presidencia políticas transversais como innovación, deportes ou igualdade. A
pesar do seu carácter transversal, o presidente da Xunta rexeitou para o seu departamento a Política Lingüística, que a

Alberte Núñez Feixóo, na toma de posesión dos cinco 'superdelegados'
territoriais da Xunta.
PEPE FERRÍN / A.G.N.

OS CONCELLEIROS DE MOS
DARANSE DE BAIXA NO PP
“Para non
xerar problemas” a
alcaldesa
de Mos,
Nidia Arévalo, darase de baixa
no PP an- Nidia Arévalo
tes de que
se reúna a comisión antitransfuguismo. A popular accedeu 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 “acertada” a decisión. A rexedora e o
seu equipo de goberno, incluído Xerardo Alonso, permanecerán á fronte do Concello, aínda que conformarán un grupo
independente. Con todo, Arévalo precisou que tanto ela como os seus compañeiros comparten e seguirán compartindo
“o ideario e proxecto do PP”.G

>>>
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Roberto Blanco Valdés, politicólogo

‘España é unha federación sen cultura federal’
O catedrático de Dereito Constitucional da USC, Roberto Blanco Valdés (A Estrada, 1957), ven
de recoller en “A construcción
da autonomía galega. 19812007” (EGAP-Xunta de Galicia)
os informes anuais sobre a autonomía galega que elabora desde
hai anos para o Institut de Dret
Público de Barcelona.
A fase actual é de renovación de
estatutos autonómicos, pero se
rebobinamos ao comezo semella que a Autonomía galega estaba pensada como un punto
de inflexión na maneira de
construír o Estado autonómico,
un segundo nivel por baixo de
Euskadi e Cataluña.
A idea dos constituíntes é resolver o problema nacional que
hoxe chamamos territorial. Vascos e cataláns son os únicos nacionalismos que conseguen representación nas primeiras Cortes e os seus problemas son os
que se intenta resolver na Constitución. Pero a maneira de tratalos singularmente, sen aparecer como privilexiados, non foi
nin pola lingua, pola historia ou
pola cultura propia, senón recorrer á fórmula de dar autonomía
aos que tiñan plebiscitado anteriormente un Estatuto de Autonomía, 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 provoca a coñecida resposta contra a
Aldraxe. De contado Andalucía
esixe un trato semellante e o que
estaba pensado para dúas comunidades e media, como caricaturizo eu ás veces, acaba sendo un proceso autonómico con
17 comunidades.
Daquela madurou un modelo
que non era o previsto polos
constituíntes. Segundo iso
aceptábase unha asimetría que
agora se nega.
Promovíanse os principios de
unidade, solidariedade e autonomía, pero non se acorda cantas comunidades vai haber, cales van ter autonomía e se todas
van ser iguais ou diferentes. No
primeiro anteproxecto de
Constitución o sistema é homoxéneo, cunha única vía de acceso e un único modelo de reparto de competencias. Despois
acórdase rachalo e déixase a vía
autonómica nunha nebulosa:
con varios sistemas de acceso,

>>>

JÉSICA BARCALA / A.G.N.

Xan Carballa

’’

Acrise tendeafortalecer as
políticas centrais, porque
teñen máis poder de
decisión e competencias”

elaboración de estatutos e distribución de competencias.
Non se produciu acordo e pode
deducirse que o acordado é un
sistema asimétrico. Hai itinerarios diversos pero a realidade
demostrou que non era posíbel
facer autonomías desiguais e o
modelo é practicamente simétrico. A única asimetría que permanece é o sistema de financiamento navarro e vasco.
Agora que se refire a iso, sen
ETA o proceso autonómico tería discorrido doutro xeito?
Teño a firme convicción de que
o proceso autonómico tería un
dramatismo menor do que tivo.
ETA condiciona desde o primeiro momento a peculiaridade vasca e a presión terrorista
contínua condiciona a cuestión
territorial. Sen ETA o desenvolvemento autonómico tería sido

menos conflitivo. Desde o principio o sistema camiñaba a unha solución federal, que é na
que estamos hoxe en día, e ETA
dramatízao e dificúltao.
Pero o sistema só se recoñece
autonómico e foxe como do lume da denominación federal.
Cal é a diferenza?
Estou entre os que manteñen a
tese de que o sistema xa é federal porque hai goberno descentralizado e compartido. Hai dezasete comunidades, con capacidade de acción, lexislativa e
institucional propia. A autonomía está garantida e hai un organismo neutral que resolve as
disputas, que é o Tribunal
Constitucional. Os federalismos son moi diferentes entre sí,
sexan o alemán, o suízo, o canadense ou o estadounidense. Pero o español tamén o é, e o que
faltaría non é máis descentralización, que podía ser maior, pero si se precisarían máis elementos de coordinación e cultura federal. Nós non concibiríamos, por exemplo, que como
nos Estados Unidos, cada autonomía tivese un sistema penal
diferente. Que Madrid ou as dúas Castelas teñan autonomía
axudou a aceptar mellor o fenómeno autonómico.
Daquela hai un tabú á hora de
usar as palabras?

Pero é que o federalismo é a fórmula máis sensata para resolver
o problema que nós temos. Aínda que o federalismo nace as
máis das veces da desunión
buscando a unidade de soberanía. As máis das veces os fenómenos federalistas aparecen
para centralizar e ese foi o desideratum nos Estados Unidos.
Aquí ao termo federal ténselle
máis medo entre algúns políticos que no ámbito académico.
No dereito internacional comparado España estúdase como
un específico modelo federal.
A federación ou os acordos entre autonomías seguen prohibidos. No caso de País Vasco e
Navarra foron botados atrás
mesmo uns mínimos gromos
de relación.
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.
En certos ámbitos parece volver
a idea, tan daquel tempo iniciático, de que a autonomía é cara e
que é un luxo que non se pode
permitir en tempos de crise. Volverá a pulsión recentralizadora?
Pode suceder, máis pola realidade 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 Unidos agora todos miran ás decisións de Washington. No noso
caso o sistema de financiamento autonómico pasa a primeiro
plano e estamos xusto agora revisándoo nas circunstancias
máis difíciles. Estou con Felipe
González cando di que era mellor deixalo para máis adiante.
Núñez Feixóo dixo no discurso
de investidura que estabamos
moi descentralizados pero tiñamos pouca capacidade para intervir en economía. Por aí debería camiñar a postergada reforma estatutaria?
A primeira explicación ao que
dixo é que tentou poñer a venda
antes da ferida, anunciando o limitado da súa capacidade, pero
tamén hai unha realidade: a limitación dos poderes autonómicos e ás veces dos estados para actuar no contexto dunha
economía globalizada. Se Citroën 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 falando de que a marxe de manobra
de Galicia fronte á crise é moi
pequena.G
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A PORTA
XIRATORIA
Carlos Aymerich

N

a Administración de George Bush altos cargos como
Richard Cheney, Donald Rumsfeld ou Condoleezza Rice adoitaban utilizar as responsabilidades
políticas pra beneficiar os conglomerados privados dos que
proviñan e aos que volvían despois de deixaren os cargos. Esta
porta xiratoria, entre o goberno e
as grandes empresas, é unha característica dos gobernos neoliberais. Primeiro bombardeamos o Irak e despois encargámoslles ás empresas amigas a reconstrución a costa dos recursos
públicos e do expolio dos recursos petroleiros dese país. José Mª
Aznar con Rupert Murdoch, Felipe González con Carlos Slim e
Gerhard Schroeder con Gastón
son outros tantos exemplos deste ir e vir e deste secuestro dos intereses 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 Hernández, utilizou o seu cargo de
director xeral de Obras Públicas
pra beneficiar as grandes construtoras que lle ofreceron despois un retiro de ouro cando
Manuel Fraga perdeu o Goberno. O actual presidente da Xunta recoñeceu que esta non fora a
etapa máis elegante da biografía
de Hernández, que imcumpriu
flagrantemente a Lei de incompatibilidades de altos cargos que
o propio PP aprobara en 1996.
Vimos de saber que Hernández, outra vez, tamén utilizou a
dirección de Infraestruturas da
Deputación de Pontevedra pra
emitir certificacións de obra falsas, 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? G
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Estaportaxiratoriaentre
goberno e grandes
empresas é unha
característica
dos gobernos
neoliberais”
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TRIBUNA I Xoán Costa.
Profesor de lingua e presidente da Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG).

PRÁCTICAS NERONIANAS E OUTRAS COUSAS
Segundo relatan as fontes antigas, Nerón –embora culpase os
cristiáns do incendio para os
perseguir sen piedade– mandou queimar Roma para a reconstruír 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 abandonado onde tiñan o campamento.
Algo de neroniana ten a actuación política do Presidente
da Xunta, porque en apenas uns
días incendiou coas súas declaracións o inestable desequilibrio lingüístico da Galiza, avivando o lume onde só había fume, na perspectiva de reconstruír unha Galiza monolingüe
(en castelán), instaurando finalmente 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 lexislación vixente de non respectar os dereitos do alumnado e fai un chamamento público para incumprir o Decreto
124/2007. Nunca tal se viu! Un
Presidente de Goberno cha-

mando os cidadáns a incumprir as normas legais vixentes,
facendo apoloxía da anarquía.
Parece irreal. Mais é obvio
que o Presidente abriu este novo cabalo de Troia para seguir
unha folla de ruta perfectamente trazada desde certas ondas
radiofónicas, desde certa xerarquía relixiosa que obxecta e
propón a rebelión social contra
todo o que non sexa criacionismo, desde certa fundación que
o mesmo proclama a inexistencia do cambio climático que o
analfabetismo dos galegos e galegas e desde certas organizacións sociais que se amparan
na falsidade da imposición lingüística para participar no xogo, quer de difundir mentiras
quer proclamar verdades con
tal de lograr o obxectivo. E o obxectivo único é borrar da face
da Terra todo o rastro que nos
afaste do pensamento único,
do mercado único, do amo único, 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, Núñez Feijoo dirixiuse in memoriam a Xosé Cuíña en nome de
Galicia, nai e señora. Tamén
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mandou asasinar, a súa propia
nai, Agripina e a Claudia, a súa
Enapenasunsdíasincendiou esposa, ao regreso do exilio a
que fora condenada. Estranxeicoas súas declaracións
ra na súa patria, a nosa lingua
o inestable desequilibrio
comeza a vivir novamente, deslingüístico da Galiza”
pois do regreso dese exilio de
usos a que foi sometida, mais as
medidas previstas polo PP, de
non as frearmos, igualarán, inevitablemente, o seu destino co
Agoraaresponsabilidade
de Claudia. Agora a responsabiserá, só, do Presidente”
lidade será, só, do Presidente,
por máis que intente botar a
culpa da destrución aos que entendemos que os galegos e as
teño escoitado que o Presi- galegas temos dereito a que a
dente está casado con Galiza. nosa lingua propia sexa oficial a
Galiza nai e esposa, tal é a todos os efectos e que o galego
percepción que ten da realida- debe desfrutar no seu territorio
do mesmo status legal que o
de que lle tocou gobernar.
Disque Nerón asasinou, ou castelán ten no seu.G

’’

’’

CARTAS
INVESTIDURA
POPULAR Á ESCOCESA
Praza do Obradoiro. Xente e
máis xente. Nótase movemento. Algo extraordinario vai acontecer en minutos. O fervor popular maniféstase porque o novo 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: están 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 gaiteiros de Galicia” ou “serei un
galego máis” chaman a nosa
atención. Un político, sen dúbida, sempre será políticamente
correcto. Menos palabras e
máis feitos, señor Feixóo. Considera que interpretar o Himno
do Antigo Reino de Galicia e o
Himno Galego con gaitas foráneas, percusión escocesa e bas-

tón de mando militar é símbolo
da súa terra? A quen pretende
enganar? Considera que esa
banda representa todos os gaiteiros de Galicia? En que se fundamenta para dicir iso? Preguntoulles 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 cartos públicos galegos e que soa
así é representativa da súa terra?
O que non pode ser é que vostede 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 noso? 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 galego máis semella do país daqueles turistas dos que, por certo, non poderá sacar voto ningún. Pero coma sempre, nin-

guén di nada. Ninguén fai nada.
En Galicia existe unha Asociación de Gaiteiros Galegos (AGG)
cunha directiva que nin di nin
fai nada ao respecto. Non se
molla. Así nos vai. E nós xa estamos fartos: dicimos o que pensamos. Vostede non. Lembre o
punto 13 dese contrato que, segundo di, vostede asinou con

XOSÉ LOIS
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nós e do que tanto fala: recuperemos o consenso en torno aos
nosos símbolos. Si, xa vemos.
Empeza ben vostede. A ver como remata.G
Ramón Rodríguez, Luís García
e Ricardo Casás
en representación do Colectivo
en Defensa da Gaita
(A Coruña)
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Galicia Bilingüe asimila os castelán
falantes coas vítimas do terrorismo

’’

BERLUSCONI,
SEN COMPLEXOS
Damián Villalaín

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

D

H. Vixande

Oficialmente, denunciáronse
dous casos nas galescolas e un
no ensino regrado de conflitos
relacionados co uso do galego,
mais Galicia Bilingüe (GB) presentou a dúas nais de alumnos
que se consideran “vítimas”
dunha persecución por razóns
de lingua. O acto de GB empregou a mesma posta en escena
utilizada polas vítimas do terrorismo. Ademais, considera
tibia a proposta do PP de regular o uso do idioma no ensino.
Os datos desmenten a GB e
non hai máis que tres casos rexistrados oficialmente de persoas 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 ensino regrado. Ademais, aseguraron que os seus fillos son obxecto de vexacións nos seus colexios por usaren o castelán.
Unha delas, nai dun neno escolarizado nun centro concertado, afirma que o seu rapaz leva
“moito tempo recibindo insultos” 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 televisión e cunha posta en escena
que suxire a empregada polas
vítimas do terrorismo da ETA.
Para pór en cuestión a “persecución” da que son vítimas os
rapaces aludidos, un portavoz
do PP asegurou que son exemplos “perseguíbeis e denunciábeis”. Para este voceiro, non hai
constancia de ningunha demanda por prácticas que a Administración sancionaría xa de
oficio.
O portavoz parlamentario

Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe.
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OConsellodaCultura
e a Mesa aseguran que o
uso do galego non alcanzou
o 50% das materias durante
o Goberno bipartito”

’’

GaliciaBilingüecriticaagora
a política do idioma
desenvolvida polos
gobernos de Manuel Fraga”

’’

Adenuncianonse
corresponde
co que acontece nas aulas”

CARLOS FERNÁNDEZ

ser materia penal”. Para Ruíz
Rivas, ademais, o denunciado
“non se corresponde co que
acontece nas aulas; se hai algún caso puntual é unha cuestión de persoas”.
Mentres o presidente Alberte Núñez Feixóo “por prudencia e seguridade xurídica” daba
un paso atrás na súa anunciada medida de remitir unha orde aos centros de ensino para
permitir que os colexios incumprisen o decreto 124/07 do
galego no ensino, tamén afirmaba que “na actualidade
existen moitas persoas que demandan poder dirixirse aos
profesores en castelán aínda
que a clase se imparta en galego”. A aseveración de Feixóo tiña que ver coa convicción, xa
que non amosou solicitudes
oficiais neste sentido.

[Manuel Ruíz Rivas]
Portavoz parlamentario do PP.

NOVO DECRETO. De momento,

do PP, Manuel Ruíz Rivas, declarou 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, independentemente de por que se
dá. Hai unhas canles no ordenamento xurídico para protexer os dereitos: a denuncia no
centro, a inspección educativa
e, a partir de aí, mesmo pode

Feixóo anunciou que redactará un novo decreto do ensino
que rexiría o curso que vén –o
actual está a concluír, lembrou– pero mantén que non
modificará a Lei de Normalización Lingüística que aprobou
unanimemente o Parlamento
en 1983. O anuncio é insuficiente para Galicia Bilingüe,
que agora critica a política do
idioma desenvolvida polos gobernos de Manuel Fraga durante dezaseis anos, incluído o
último executivo, do que Feixóo foi vicepresidente. Neste

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 conflito 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 aseguran que se persegue o castelán.
O Consello da Cultura, nunha
prospección realizada sobre o
cumprimento do decreto
124/07, e a Mesa pola Normalización Lingüística aseguran
que o uso do galego non alcanzou o 50% das materias durante o período do Goberno bipartito. O estudo sociolingüístico
da Real Academia Galega, difundido 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 Galicia Bilingüe, mais non ofreceu datos reais do cumprimento do decreto 124/07.
Tampouco fixo pública unha
análise do retroceso no emprego 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.G

ebe de ser marabilloso
carecer por completo de
sentido do ridículo. Circular
pola vida ceibe de temor á mirada allea. Vivir con plenitude
e conciencia nun conto contado por un idiota, cheo de ruído
e parvadas, indiferente ás críticas e ás interpretacións. Así o
fai Silvio Berlusconi, a quen
non lle fixo falta a asesoría de
José María Aznar para mostrarse tal como quere facelo:
sen complexos.
Berlusconi sería patético só
se pretendese non selo. Pero el
comprácese e realízase comportándose como un cretino
desvergonzado. É un estafador, pero en vez de ocultar esta
condición, aparentemente inicua, converte os seus latrocinios mediáticos e empresariais nun ingrediente certeiro
do seu inmenso atractivo electoral. Como home vai de playboy. E como playboy a imaxe
que transmite é a dun putero
rico, vello, tripudo, baboso e
menorero, máis feo que carracuca e co pelo enxertado pringoso de Just for men. Pero foi
capaz de facer deste aspecto
tan grotesco e mesmo tan noxento da súa personalidade
unha simpática graza que os
italianos observan cunha mestura de tenrura e admiración.
O seu casting de post-lolitas
para as eleccións europeas é
unha das iniciativas políticas
máis obscenas e bizarras da
historia contemporánea de
Europa. Pero é que os designios de Berlusconi pasan por
facer da política o reino da
obscenidade manifesta e cachondona, o espazo da pallasada escabrosa que só os progres, eses tontos desfasados,
poden tomar en serio. Isto é,
en realidade, o único que Il Cavaliere oculta: que el si toma
en serio a política. Ou, mellor
dito, o poder. Sen complexos.
Sen un só complexo. G
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Ositalianosobsérvano
cunha mestura de tenrura
e admiración”
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AUSTERIDADE
Luís Lamas

O

s gobernos teñen, ademais da obriga de xestionar, unha especie de función
exemplarizante cara aos cidadáns; por iso, en tempos de crise, cómpre que as medidas que
adopten vaian na liña de aforrar, de ser máis eficientes.
Na anterior lexislatura, Emilio Pérez Touriño prometera a
redución dos altos cargos, porén a realidade foi ben distinta.
Nos orzamentos do 2006 os cargos intermedios medraron en
71 persoas e, ao mesmo tempo,
un dos maiores incrementos foi
o que se correspondía coas nóminas do persoal eventual, é dicir, os asesores dos altos cargos.
A devandita partida medrou un
20 por cento, que traducido a
cartos, supuxo máis de 1,2 millóns de euros.
A maiores do anterior estaban os chamados, polos propios
integrantes do extinto bipartito,
“chiringuitos”, que en vez de diminuír, medraron de xeito exponencial. Velaí o caso de Seaga,
a Axencia Galega de Industrias
Culturais, e tantos outros.
Cómpre lembrar que a Administración do último mandato de Manuel Fraga xa non
era cativa, ao revés, pero Touriño e Anxo Quintana tiñan moita xente que colocar, e por iso
crearon postos ad personam,
non motivados por unha necesidade de mellorar a xestión senón de pagar un favor.
Con estes antecedentes, a decisión de Alberte Núñez Feixóo
de diminuír o número de altos
cargos en case a metade cobra
maior relevancia, non tanto polo aforro estimado que se producirá en toda a lexislatura, de
perto de 15 millóns de euros, senón 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 haberá que sacalo a ombreiros.G
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Diminuír os altos cargos
cobra maior relevancia
non tanto polo aforro
como polo
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de simbólico”
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Carlos Callón, presidente da Mesa pola Normalización

‘Feixóo non di o mesmo en todas partes’
H. Vixande

Carlos Callón, Ribeira 1978,
preside a Mesa pola Normalización Lingüística, organización que prepara unha manifestación o Día das Letras en
Santiago nun contexto que o
propio Callón cualifica de “regresivo” para o idioma.
O 17 de maio convocan unha
manifestación. Cal é o lema?
“O galego, a nosa columna vertebral”. O galego non só nos cohesiona, ademais é o idioma
propio de Galiza, como indica o
Estatuto. Tamén recollemos vellas reivindicacións como o dereito a vivirmos en galego, fronte
ás manipulacións e terxiversacións do discurso da “imposición de eso del gallego”. Traballaremos na rúa para lograr o éxito dunha mobilización que o
ano pasado tivo unha afluencia
histórica, cando só se rexistraban ameazas. Este ano será máis
numerosa porque a situación
pasou das ameazas aos feitos.
Por que?
Móstrao Feixóo coas súas declaracións e co comportamento
seu e do seu goberno. O 40% dos
conselleiros non fan declaracións en galego. As primeiras
medidas anunciadas non foron
contra a crise, senón que consistiron en ataques ao galego, disfrazados de defensa do bilingüismo pero que desmantelan a
cooficialidade dos dous idiomas. Volve a lexislación do tardo
franquismo, cando ao final da
ditadura lle permitiron aos mestres falar galego se querían. Son
promesas que fixo na radio con
Jiménez Losantos en Madrid.
Que opinión ten de que eses
anuncios se realizasen en Madrid?
Demostran que é un goberno
teledirixido por Génova [a sede
do PP en Madrid] e os gabinetes mediáticos da dereita. Vai a
[a canle de televisión] Intereconomía e a [cadea radiofónica]
Cope para contentar a Jiménez
Losantos e Pedro J. Ramírez. E
dentro dese discurso da “imposición del gallego” fala de dereitos civís do mesmo xeito que xa
o facían algunhas asociacións
que se opuñan á política lingüística de Fraga. Hai unha perversión 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.
Tamén hai anuncios contraditorios: Feixóo afirma que vai
permitir aos pais escoller a lingua pero sinala que vai cum prir a Lei de Normalización,
que prohibe expresamente a
segregación por idioma. A que
se poden deber estas inconcrecións aparentes?
Non repite o mesmo en todas
as partes. Na Cope dixo que as
familias poderán escoller o
idioma de ensino dos fillos, pero que os profesores tamén poderán decidir en que idioma se
expresan. Iso como casa? Haberá que ver como se expresa
no DOG. O anuncio da Cope é
retroceder, non só respecto ao
bipartito, senón tamén con respecto á política de Fraga e Albor. Nós trataremos de evitalo.
Non pode ser que Feixóo estea
a tratar de calmar os ánimos
dos sectores que están en contra do galego pero que en realidade non actuará da forma
que anuncia?
Se se dirixe aos centros de ensino como xa o fixo, indicando
que non teñen por que cum-

’’

Asprimeirasmedidasde
Feixóo son contra o galego,
non contra a crise”

’’

ODecretotivounrespaldo
unánime na comunidade
educativa”

prir o decreto, iso xa é unha
medida concreta.
Tras as eleccións do 1 de marzo
coñecéronse uns datos do Mapa Sociolingüístico que non
dan para o optimismo. A parte
dos erros metodolóxicos que
xa indicaron varios lingüistas,
non inducen ao pesimismo?
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 outra 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.
Non se trata de facer unha análise da realidade que non provoque parálise?
O peor é autoenganarnos. Hai
unha inflación de estudos sociolingüísticos, pero indican uns
feitos e hai que actuar en consecuencia. Se o galego se impón,
como se dan eses resultados?
Retornemos aos anuncios do
presidente, vostede que política lingüística vería lóxica no
PP?, aínda que non coincida co
modelo que sostén a Mesa.
O serio é a aplicación da lei, sobre todo por parte dun partido,
o PP, que participou na súa redacción. O PP aprobou a Lei de
Normalización e o Plano Xeral
de Normalización. Tamén se
implicou na redacción do decreto e inicialmente amosouse
de acordo con el.
E que medidas pode tomar o
Goberno para recuperar o consenso?
O que racha o consenso é o PP.
É sarcástico que diga que foron
os demais. O decreto tivo un
respaldo unánime na comunidade 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 Normalización e o Plano Xeral de Normalización Lingüística.
E a Mesa?
A Mesa ten unha posición de
diálogo. Na anterior lexislatura reunímonos co PP. Agora
pedímoslle entrevistas aos
conselleiros e ao presidente,
pero reclamamos o cumprimento da lei. Non imos participar en actos para consensuar a morte do galego.
Foron moi críticos coa política
lingüística do bipartito, seica
agora botan de menos a Marisol
López [secretaria xeral de Política Lingüística con Touriño]!
Ironías a parte, a realidade é
que o bipartito ten responsabilidades na situación actual. A
demora na aplicación da lei foi
de dous anos, cando Feixóo xa
puxo en marcha medidas contra o galego nuns días. Cometéronse moitos erros que deben servir para aprender.G
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Xosé F. Martínez Reboiras, secretario de Escolas Católicas

‘A lingua, se non se practica, non se aprende,
esa era a intención do decreto’
Xosé Martínez Reboiras, Dodro 1941, é o secretario de Escolas Católicas, a patronal dos
centros privados concertados
de Galicia, que conta con 125
colexios asociados. Nesta entrevista defende o diálogo para
aplicar o decreto do galego no
ensino con algúns retoques.
A política lingüística do novo
Goberno vaise desvelando, aínda que con contradicións. Feixóo anunciou que permitirá aos
pais elixir a lingua de ensino. Recibiron algunha indicación?
Realmente, falouse de que ía enviarse aos centros unha orde para permitir aos alumnos elixir o
idioma, pero logo desmentiuse.
Non recibimos ningunha comunicación nese sentido. Se tomaron algunha decisión, despois botáronse atrás. É moi
complicado, case imposíbel,
conciliar que os pais podan elixir
o idioma no que estudan os fillos e que os profesores tamén.
Habería que separar os alumnos por aula e facer uns horarios
moi complicados. Penso que
ten que haber materias en galego, sen poñerlle unha pistola no
peito a ninguén.
Puxéronse pistolas no peito de
alguén?
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.
Tras a vitoria do PP, algúns sectores pensaban que as declaracións de Feixóo sobre o galego
estaban orientadas a calmar a
certo nacionalismo español,
pero que finalmente se imporía a cordura. Que opina?
As augas vanse amansando.
Penso que se imporá a cordura. Parecía que o presidente ía
entrar a saco contra o decreto,
pero logo o propio Feixóo e o
conselleiro sinalaron que dialogarían con todos os estamentos do ensino.
Vostede, particularmente,
consideraba que cabían posibilidades de recuperar o consenso. Que habería que facer?
Son optimista. O diálogo ten
que abrir o camiño neste delicado asunto. A lingua é un valor vital 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.
Unha lei que non permite a segregación.
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 debe fomentar o uso e a práctica do
galego. Desde que se aprobou a
Lei de Normalización en 1983
rexistrouse unha perda continua 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.
A falta de explicación parece
que foi unha clave.
Haberá que oír a todos e, sobre
a base da Lei de Normalización, ver que é necesario retocar do decreto, que en xeral é
moi positivo. Hai que poñerse
de acordo para avanzar, se cadra algo máis amodo, para que
os alumnos teñan o mesmo
dominio do galego e do castelán ao remate de cada etapa
educativa. Isto non se alcanza
sen practicar o idioma; se os
pais e os profesores elixen a lingua a usar, non se avanza.
Pensa que hai pasos que debe
dar o Goberno e outros que deben dar os defensores do galego?
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 ensino. Houbo extremismos polos
dous lados, excesos como rebentar manifestacións ou algunhas declaracións. O diálogo
para achegar posturas permitirá
recoñecer que o que nos separa
é pouco.
Vostedes se teñen decantado
por promover o galego cumprindo o decreto con man esquerda. Algúns colexios concertados rexistran altos índices de
uso do noso idioma sen rexistraren conflitos. Como o fan?

’’

Dicirquehaiunhaguerra
de linguas nin é positivo
nin se corresponde
coa realidade nas escolas”

’’

Haiquepoñersedeacordo
para avanzar,
se cadra algo máis amodo”

’’

Odecretononfoi
ben presentado
á sociedade, non se tivo
en conta a resistencia
nin os prexuízos que hai”

Nos colexios non houbo problemas, Aplicouse de forma progresiva e positiva. Traballamos a
prol do coñecemento e do uso
do galego desde o departamento de innovación pedagóxica de
Escolas Católicas. Houbo reunións, creáronse coordinadores
de normalización nas sete cidades, informouse, organizáronse
cursos e sesións informativas
para profesores e pais... Introducimos o galego de xeito positivo.
Este ano 30 centros contaron
con subvención na Educación
Infantil por contar co galego.
É unha experiencia que pode
aproveitar na nova Adminis tración. Contactaron con vostedes para intercambiar ideas?
É cedo. Tivemos unha relación
fluída coa anterior Administración e coa secretaría xeral de Política Lingüística. Solicitamos
unha reunión co conselleiro para abordar varios temas. O decreto estableceu os Coordinadores para a Dinamización e
Normalización Lingüística nos
centros públicos e privados. É
unha boa achega. Están fora da
política, constituídos por persoas que viven o galego nas aulas,
hai que telos en conta.
Para a modificación do decreto
do ensino é preciso que o novo
texto pase pola Mesa Sectorial,
na que están representadas as
Escolas Católicas, pensa que

poden convencer á Consellaría
para que manteña o estatus actual do idioma?
Convencer é unha palabra moi
forte. Escolas Católicas non está
na Mesa Sectorial porque é un
instrumento do ensino público,
pero si conta con representación no Consello Escolar de Galicia e podemos presentar propostas. É acertado que o presidente consulte os estamentos
do ensino. Espero que manteña
o decreto con algúns retoques.
Hai un fenómeno curioso, eis o
contraste entre o alto índice de
consenso sobre o decreto
124/07 na comunidade educativa e o rexeitamento que expresan sectores moi concretos. Que
lle parece que estes grupos rematen condicionando de forma
decisiva a política no ensino?
O decreto non foi ben presentado á sociedade. Non se tivo en
conta a resistencia nin os prexuízos que hai. Non
se mediu a influencia dos medios estatais que son contrarios ao avance das
outras linguas
españolas e do
que se fixeron eco
os diarios galegos.
Houbo certa oposición descarada que
espero que
non con-

PATRICIA MORALES / A.G.N.

H. Vixande

dicione de forma decisiva porque a lingua é un patrimonio de
todos. Non ten sentido que o
mellor agasallo dos nosos devanceiros se poña en cuestión
por persoas que por enriba afirman defender o galego.
E que opina das declaracións de
Feixóo en Madrid anunciando a
política lingüística que desenvolverá en Galiza? Non sería lóxico que Madrid non condicionase o modelo galego?
O asunto vén de lonxe. En Madrid os problemas de Galicia ás
veces non se comprenden ben.
Ten que haber unha política
lingüística pensada e anunciada aquí. A Xunta non necesita
que a arroupen fora.
E que pensa da liberdade de
elección de idioma.
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 practica, non se
aprende.G
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A arte local de virar a chaqueta

María Xosé Queizán

isístrata, que significa en
grego “a que disolve os exércitos”, é unha comedia de Aristófanes contra a guerra. A protagonista convoca as mulleres de
ambos os bandos para convencelas de facer unha folga de sexo
cos maridos e forzalos a renunciar á guerra. Por iso, Lisístrata é
un nome asociado á paz.
Coma se os séculos non pasasen, en Kenia, o teatro faise
vida real, e a esposa do primeiro ministro keniano, Raila
Odinga, inicia unha folga de
sete días! sen sexo co marido
para que abandone as disputas co presidente Mwai Kibaki
que poden desembocar nunha tribal matanza. Os enfrontamentos anteriores produciron máis de 1.500 mortes e
400.000 persoas desprazadas,
polo que a preocupación da
esposa de Odinga está xustificada. Pero a súa postura é ridícula (non deben ter problema
para conseguir sexo á marxe
das esposas) e patriarcal. Parte
da base da necesidade imperiosa que teñen os homes de
practicar o coito (necesidade
que aínda hoxe serve de xustificación de accións criminais),
e de que esa pulsión é máis forte que o desexo de poder, de
dominio, de vinganza. Coma
se a erótica do poder non chegase a África. A folga de sexo indica que as mulleres carecen
de influencia institucional para razoar e convencer, e quedan reducidas a corpo, a sexo,
a obxecto de desexo. Afastadas
da política, só poden facer labor de almofada. Lisístrata tiña
ambición pública e quixo convencer todas as mulleres. A esposa de Odinga queda no particular e só aspira a persuadir a
esposa do opositor. Lisístrata,
fantasía de Aristófanes, foi unha revolucionaria ao lado desta imitadora keniana.G

’’

Lisístratatiñaambición
pública e quixo convencer
todas as mulleres”

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’

Alberte Rivero

En Calvos de Randín, a moción
de censura aínda está pendente da xustiza un ano despois de
ser presentada. Non embargante en Trives, Abegondo e
Mos triunfaron e levaron a alcaldía a candidatos do PP,
apoiados en ex edís socialistas,
agora de baixa no partido.
Apoiarse nun tránsfuga para
acceder ao mando do consistorio non é unha condena definitiva ao ostracismo político,
posto que na seguinte lexislatura adoitan retornar ao partido orixinario. Luís Milia, alcalde de Carballeda retornou ao
PSdeG, do que fora expulsado
hai oito anos tras ser senador; a
alcaldesa de Porqueira presentouse baixo as siglas do PP, a
pesar de ser declarada tránsfuga, hai tres anos.
Francisco del Río, Xaime Alvárez, Manuel Eladio Fernández, Xerardo Alonso e Xosé Antonio Andrade son os concelleiros tránsfugas da presenta
lexislatura, úneos o ter sido elixidos 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 provocadas, nalgúns casos, polos pactos asinados con outras formacións, 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 discrepancia veu das competencias asumidas ou dedicacións
exclusivas pero, na maioría, a
causa foron os receos e os protagonismos exacervados. As
peticións de adicacións exclusivas e de competencias, solicitadas polos tránsfugas adoitan

ser satisfeitas polos novos alcaldes tras as mocións de censura.

CINCO TRÁNSFUGAS, CINCO SOCIALISTA, AÍNDA QUE DE NOVO CARIMBO.
Foran presentados como fichaxes 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 afiliado 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, como home de peso da candidatura. A súa traxectoria no partido era nula. Hai un par de meses 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 electoral socialista integrara representantes de Independentes
por Silleda. Xusto os dous edís
deste grupo, Xabier Cuíña e
Ofelia Rei solicitaron o mes pasado o pase ao grupo de non
adscritos. A situación da alcaldesa socialista e crítica e as portas están abertas para unha
moción popular.

O CASO DE CALVOS. Un ano despois de presentada a moción
en Calvos de Randín, a repetición do pleno segue a expensas
da decisión do Tribunal Superior. O dez de xuño de 2008 non
se debatira, por impedir os veciños a entrada á casa do concello dos catro edis populares e

O edil socialista Manuel Eladio Fernández levou á alcaldía de Abegondo ao popular
Xosé Antonio Santiso Miramontes [na foto].
A.G.N.

PACO VILABARROS

L

A alcaldesa popular de Mos, Nidia Arévalo[esquerda] desbancou á anterior do
PSdeG, Mª X esús Escudero.[dereita].

’’

Quizaisnosconcellos
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.

máis do tránsfuga socialista,
Xosé Manuel Andrade, que
pretendía ser alcalde. Andrade,
tenente de alcalde durante un
ano, presentárase como independente 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 polos catro edis populares. Aquilino Valencia, o actual alcalde,
recoñece que foi unha fichaxe
súa e “asumo a equivocación.
Quizais nos concellos pequenos 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 situación do edil socialista de Abegondo, Manuel Eladio Fernández, que decidiu apoiar unha
moción de censura que lle deu
a alcaldía ao popular Xosé Antonio Santiso Miramontes. O ex
alcalde independente, Xoán
Xosé Rocha, chega incluso a falar de peticións económicas,
por parte do edil socialista que
no tripartito dirixía as competencias de urbanismo, obras e
réxime interno. Agora é primeiro tenente de alcalde e segue
ostentando as mesmas competencias, as de obras. Dous días
despois das eleccións do 1 de
marzo, presentaba a renuncia
como tenente de alcalde do anterior goberno. Chama a aten-
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QUEDA O AMOR

eta

Manuel Cidrás

L

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

ción que entre as seis razóns
que esgrime inclúe a sintonía
co PP dos independentes e califica como “improcedente e
pouco respectuoso para o grupo de goberno que o alcalde e
outro edil da maioría asistan a
un mitin de Alberte Núñez Feixóo en Betanzos”. Días despois,
e a pesar desta recriminación,
apoiou a moción de censura do
Xosé Antonio Santiso, candidato popular e exconselleiro.

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

PACO VILABARROS

ción exclusiva e ostenta a concellaría de emprego e o centro
de desenvolvemento local.
O único dos edís tránsfugas
con longa traxectoria no partido socialista é Francisco del
Río. Aínda que nunca encabezara 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

momento. Sen cumprir seis
meses de pacto de lexislatura,
a Del Río fóronlle retiradas as
competencias de benestar social, medio ambiente e turismo. 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 popular Luís Álvárez.G

Condea de expulsión (provisional)
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 retornen 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 Carballeda de Avia, ao tempo que solicitaba a baixa no PSdeG tras vinte anos de afiliación. Milia contou co voto da tránsfuga popular Mª do Carme Casas. Aínda
que dous edís populares asinaron a moción a última hora, o
presidente popular Xosé Luís

Luís Milia, Alcalde de Carballeda de
Avia polo PSde G co apoio dunha tránsfuga popular.
A.G.N.

Baltar chegou a tempo de convencer 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 socialistas, repetindo maioría. A
tránsfuga Mª Carmen Casas
abandonou a política e non repetía baixo ningunha sigla nas
seguintes eleccións.
Se a memoria socialista é
fraca, o mesmo acontece con
populares e nacionalistas. Susana Vázquez saiu elexida coma alcaldesa de Porqueira ao
ser a única edil socialista e
contravindo as ordes do partido. Votouse a si mesma nas
municipais de 2003 e, cos votos 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 novamente, esta vez como cabeza de lista popular.
No concello de Verea, o
pacto global entre socialistas e
nacionalistas, tras as municipais de 2003, contou coa oposición dos responsábeis locais.
As desavinzas entre os socios
de goberno foron tales que
unha moción de censura
apoiada polo nacionalista Xosé Antón Balado, levou a alcaldía o candidato popular. A dirección do BNG expulsou a
Balado e a outro edíl. Contodo, Xosé Antón Balado volveu
ser o candidato nacionalista
nas municipais de 2007.G

ogo 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 primeiro, logo os temores da deflación,... xa por fin mudou o panorama 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 tomemos cos porcos nin miremos con receo os mexicanos,
vítimas feitas verdugos. Pero a
batalla das palabras está perdida: antes atoparán as autoridades sanitarias unha vacina
universal, laica, científica e
gratuíta contra o andazo que
consigan mudarlle de nome. A
gripe do 1918 quedou española para sempre, sen outro mérito que non estar daquela España 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 comúns a toda plana, a irrupción
da nova gripe deixounos sen o
recanto da saúde, acaído remedio dos males do diñeiro.
Apenas nos resta o consolo do
amor. Pero, tal e como están os
tempos de cincentos e co predicamento que teñen os malos
agoireiros nesta idade de lamentos, 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 Española: un día destes nos han de
sorprender grandes titulares
advertidores de que hai amores que matan, ou de que amar
é un vicio caro. Tal e como están o peto e a saúde, o amor será entón a catástrofe definitiva
e, entre o éxito gozoso dos tristes, xa non teremos remedio. G

’’

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

Fernando González Laxe e [á dereita] Manuel Rivas.

Fernando González Laxe é o
novo presidente de Portos do
Estado, un cargo cuxos obxectivos aborda nunha entrevista realizada por Cristina Díaz Pardo
en Xornal de Galicia. O ex presidente 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 portuaria”. Non se sabe se Laxe fai algunha obxección ao nomeamento de Corina Porro como
presidenta da Autoridade Portuaria de Vigo porque sinala
que “non penso que sexa necesario 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 concelleira, conselleira, alcaldesa, vicepresidenta 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 tripartito e lembra a súa primeira entrevista: “foi hai moito, cando
presentei a miña tese de licenciatura. Fíxoma un xornalista
que, curiosamente, era a primeira entrevista que facía na
súa carreira. Un preguntaba e
outro respondía por primeira
vez. Era Manolo Rivas”.G

xornalismo e a política e, na
mesma, a xornalista aproveita
para preguntar: “Como se tomaron os lectores militantes
d’A Nosa Terra o cambio empresarial e a incorporación de
colaboradores non nacionalistas?” Eiré responde que “uns
ben e outros non tan ben. Tamén podemos dicir que non
houbo desercións: mantémonos nos 4.000 subscritores e a
empresa Promocións Culturais
Galegas conta cun milleiro de
accionistas”. O agora conselleiro delegado d’A Nosa Terra
sinala que “a simbiose entre os
dous labores [prensa e creación] ás veces é imprescindíbel.
Desde sempre gústame contar
historias en distintos formatos.

PACO VILABARROS

LAXE E MANUEL RIVAS

Afonso Eiré.

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

NEUSTON
Rosa Aneiros

E

XUÍZ E FISCAL
APRÉNDENLLE
TRUCOS Á POLICÍA
O diario El Punt primeiro e El
País despois, fixéronse eco dun
cursiño celebrado en Catalunya e organizado polo Sindicato Profesional de Policías
Municipais, no que impartiron
os seus coñecementos un xuíz
e un fiscal de Sabadell. Tratábase de preparar as declaracións 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 manifestacións exculpatorias, así como
sobre a actitude que se debe
manter ante o tribunal e os
avogados que interveñen nas
vistas”, explica José Yoldi, 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 declarar ante os tribunais para evitar
ser condenados por malos tratos, torturas ou o uso desproporcionado da forza nas detencións”. O artigo comeza
preguntándolle aos lectores
“que lle parecería que un xuíz e
un fiscal explicasen a un grupo
de banqueiros nun curso público como eludir a acción da
Xustiza por se fosen persegui-

’’

CEBRIÁN E A MISERIA
NO FRANQUISMO
O fundador de El País, Juan Luís
Cebrián, rememora nunha entrevista publicada na revista Esquire as condicións de vida no
franquismo e a absoluta carencia que padecía a poboación.
“No ano 51, [meu pai] fixo unha
viaxe a Tánxer e trouxo unha serie de agasallos. Na España de
entón non había absolutamente nada. Unha das cousas
fechouna con chave e prohibíunola tocar aos nenos. Era un
rolo de fixo. Non coñeciamos o
papel engomado! E iso que pertencía a unha clase media, relativamente acomodada, que
non tiña un can, por outra
banda. Unha familia de vencedores”, relata Cebrián. Na Galiza, as cousas non eran tan
complicadas, o desabastecemento 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.G

n 1959 C.P. Snow pronunciaba unha conferencia titulada “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 reflexionarmos sobre o abismo
aínda existente entre ambas
culturas na educación, nos
medios de comunicación e
nas esferas do poder. Así o sinalou o catedrático de Historia
da Ciencia na UAM, J. M. Sánchez Ron, na presentación da
edición galega do volume de
Snow celebrada no Consello
da Cultura Galega. Ummm...
–Alba move o seu tutú de tentáculos brancos– ummm. Fuches 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 necesario entre investigadores do
Instituto de Investigacións
Mariñas do CSIC e creadores
artísticos ou literarios. Un tándem de 15 persoas nas que
ciencia e arte se conxugan
para reflexionar sobre a realidade a partir dunha óptica
múltipla. Ummm, insiste a pequena exemplar de vulcanoctopus
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 diálogo entre os diferentes compartimentos estancos en que
dividides o coñecemento,
compartimentos que por
certo non existen na natureza.
Tamén, que deberiades tratar
con máis humor e menos prepotencia o planeta. Vai vai... G

’’

A SAÚDE
D’A NOSA TERRA
Para presentar a súa nova novela, Os bicos de Tina, o ex director e conselleiro delegado
d’A Nosa Terra, Afonso Eiré,
concédelle unha entrevista a
Teresa Cuíñas, de El País. A conversa céntrase na literatura, o

A reportaxe é un dos meus preferidos, aínda que non a frecuento tanto como quixera.
Coa ficción acontece que un
pode chegar a se explicar mellor
porque aporta os matices que
obvia o xornalismo e pode recorrer á historia para facer pensar
sobre da realidade actual. O pasado axuda a explicar as cousas
que pasan”.G

Untándemde15persoas
nas que ciencia e arte se
conxugan
para
reflexionar
sobre a
realidade”
FERRERES / Público, 30 de abril do 2009.
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Richard M. Stallman, ideólogo do software libre

‘As leis que atacan o intercambio de arquivos
non teñen valor moral’
Richard M. Stallman é un dos
pensadores máis polémicos e
innovadores do noso tempo.
Experto programador, o estadounidense é o principal ideólogo e referente do software
libre, os programas que calquera pode mellorar e copiar.
Ferramentas que hoxe desafían o negocio de grandes corporacións como Microsoft. Por
exemplo, o navegador de internet máis usado en Europa, o Firefox, é software libre. Polo
tanto, carece dun propietario no
sentido tradicional. Ninguén
ten que solicitar permiso antes
de melloralo, traducilo ou distribuílo. Isto supón unha enorme
vantaxe para idiomas, como o
galego, que non entran nas prioridades de negocio das multinacionais informáticas.
O software libre, nacido nos
oitenta, comezou a popularizarse hai poucos anos, cando
empresas e administracións
–como a Xunta a través de Mancomun.org– comezaron a investir nel. Stallman, figura controvertida polo seu maximalismo, ve neste apoio un ‘abrazo
de oso’, unha ameaza á independencia 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 Software Libre de
Caixanova en Vigo.
A rapidez coa que se traduciron
nos últimos anos ao galego varios programas libres proba a
gran utilidade destes programas
para as linguas minorizadas...
Proba si, pero cómpre non esquecer que isto só e unha manifestación dunha liberdade
máis ampla. Incorporar outro
idioma a un programa non é
máis que un exemplo de como
o software libre 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 poder do programador. Denomínanse “software privativo”

REUTERS

Manuel Vilas

’’

Unprogramaquenonélibre
somete os seus usuarios
ao poder do programador”

’’

Osoftwarelibrenon
contradí o capitalismo,
porque este non exclúe
a existencia de bens
públicos, nin o respecto
á liberdade dos demais”

porque priva da liberdade aos
seus usuarios. A súa existencia
é un problema social e a nosa
meta é eliminar ese problema.
Por que se lles chama a estes
programas “software libre”?
Porque como usuario tes catro
liberdades esenciais. Es libre
para executar o programa como
queiras. Para axudar ao teu próximo; é dicir, para redistribuír

copias exactas aos demais. Es libre para estudar o código fonte
do programa, e cambialo para
que o programa faga o que ti
queiras. E es libre para contribuír á comunidade; é dicir, para
distribuír copias das túas versións cambiadas. Cando se publica o soporte en galego nun
programa libre estanse a exercer
as dúas primeiras liberdades.
Nas últimas eleccións galegas,
os tres principais partidos políticos incluían no seu programa
electoral o compromiso de
a p o s t a r p o l o s o f t w a r e libre.
Nota vostede unha maior re ceptividade entre os políticos
nos últimos tempos?
Varía moito entre estados. España é un dos estados máis receptivos ao software libre. Pero
non todos os partidos apoiaron
o software libre de xeito útil. Por
exemplo, o anterior goberno de
Galicia desenvolveu unha versión nova do sistema GNU/Linux, algo que non facía falta.
Ademais, o seu nome, Galinux,
non recoñece o traballo do programador principal, o proxecto

GNU. E o que é máis importante, o seu contido non respecta a liberdade do usuario,
pois contén tamén programas
privativos. Ademais, desperdiciábanse millóns de euros publicitando o Galinux no canto
de financiar o desenvolvemento de alternativas libres a
algúns programas privativos.
E que lle parece debera facer o
novo Goberno?
Galicia xa é o centro de desenvolvemento doutra distribución totalmente libre: Trisquel
GNU/Linux. A miña esperanza
é que o novo goberno apoie e
difunda Trisquel.
O gran prexuízo contra o software libre é que moitos pensan
que un programa non pode ser
eficaz se o podes conseguir sen
pagar moito diñeiro. Como os
convencería de que non é así?
Nin o intento. Cando alguén é
tan parvo como para pensar así,
intentar educalo é unha perda
de tempo. Prefiro falar con outros. Quizais máis adiante estean listos para reflexionar.
Varios estados europeos –pri-

meiro Francia e agora parece
que España– están limitando o
intercambio de arquivos a través de internet. Até que punto
pode prexudicar esta medida
ao desenvolvemento tecnolóxico e cultural da sociedade?
Compartir é bo, compartir crea
relacións sociais. Atacar o intercambio é atacar a sociedade. As
leis que atacan a liberdade son
inxustas, e carecen de valor moral. Resistilas é o deber de todos.
Vostede defende que todas as
ferramentas deben ser de acceso libre...
Unha corrección. Algúns programas son ferramentas, e outros non, pero todos os programas deben ser libres.
En todo caso, esta aposta pola liberdadede cambiar as ferramentas, até que punto é compatíbel co capitalismo, que se
basea precisamente no control
da propiedade dos medios de
produción, neste caso as ferramentas informáticas?
O software libre sempre existiu
dentro dunha sociedade capitalista. 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 inestábel. Para protexernos necesitamos regulacións para a industria; é dicir, non deixar que as
empresas poidan facer calquera
cousa que queiran. Por exemplo, o capitalismo non nos
obriga a ceder a nosa liberdade e
usar software privativo, podemos usar programas libres.
Cales son os riscos de usar programas non libres?
Por exemplo, moitos programas
privativos permiten vixiar o
usuario, restrinxilo e até incorporan portas traseiras para atacar ao usuario. O Windows de
Microsoft contén os tres defectos; Microsoft até pode impor
cambios de software sen pedir a
aprobación do usuario. Apple
ten o mesmo poder sobre usuarios de do sistema operativo. Estas funcionalidades permanecen nos programas porque os
usuarios non son quen de quitalas. Se un programa libre incorporase estas portas traseiras, o
usuario podería eliminalas en
seguida. O software libre dá o
control aos usuarios en lugar de
sometelos a un programador.G
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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 .G

VINCENT WEST / REUTERS
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Xesús Veiga

XORNALISMO E POLÍTICA
A Javier Ortiz, in memoriam

I

mitando a vella mensaxe
turística poderiamos afirmar que, politicamente falando, “Euskadi is different”. A decisión tomada polo Partido Socialista para conseguir a investidura de Patxi López pagando
o prezo da perda de estabilidade parlamentaria que proporcionaba o PNV no Congreso e
o apoio do PP a quen non foi a
lista mais votada, confirma que
non se pode entender a política vasca como unha simple
prolongación ou copia das lóxicas que rexen nas institucións de ámbito estatal.
A singularidade do panorama electoral vasco deriva, polo
menos, de dúas circunstancias
combinadas:a existencia dun
sector social significativo que
xustifica e apoia a pervivencia
dunha organización que practica a loita armada e o mantemento de dous grandes territorios electorais (votantes de
PNV-EA-Aralar e de PSOE-PPUPyD) de dimensións case semellantes. As últimas análises
demoscópicas realizadas no
Pais Vasco certifican que hai
un maioritario estado de opinión favorábel a fórmulas de
goberno transversais entre
partidos de ambos os territorios. A pesar de que o resultado
do 1-M podía facilitar a formación dun bipartito PNV-PSE, os
dirixentes de ambas as organizacións non foron quen de
conciliar dúas esixencias contraditorias: a visibilización do
cambio demandada polos socialistas e o mantemento de
Juan José Ibarretxe na presidencia do goberno. O tempo
dirá se estamos ante unha nova dinámica frontista alimentada polo partido de López ou
se esta experiencia vai permitir
criar as condicións que hoxe
non se dan para reeditar a coalición que gobernou Euskadi
entre 1986 e 1998. G

’’

Os inquéritos do País Vasco
falan dunha postura
maioritariamente
favorábel a un pacto
transversal”

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

Ortiz, xornalista vasco forxado
na Transición e que actualmente exercía como columnista diario de Público, deixou
escrito o seu propio obituario,
un texto cheo de humor. Fundador de publicaciones na
Transición como Saida, escri-

torconfesadamente compulsivo 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 resultados das eleccións vascas, “se a

’’

‘PatxiLópezaspiraa
gobernar unha sociedade
que maioritariamente non
simpatiza coa súa opción’,
escribiu Ortiz”
Javier Ortiz.

PERFECTO CONDE

vostede só lles interesa a política institucional, fíxese no número 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 barreiras provinciais e comprobará cal é a relación de forzas
efectiva. Aforrareille outro traballo: se se tomase vostede o
traballo de proxectar o 9% de
voto nulo que logrou mobilizar
o domingo a esquerda abertzale ilegalizada, comprobaría
que obtería seis ou sete deputados. Sería outro parlamento.
Por resumir: Patxi López aspira
a gobernar unha sociedade
que maioritariamente non
simpatiza coa súa opción política. Todo un experimento”.

XORNALISMO E POLÍTICA. Hai dous
anos visitou Santiago para unha 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 político, o económico e o mediático 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 banqueiros, ou son banqueiros que
exercen de xornalistas. Todos
sabemos de directores de periódicos que pasaron directamente 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 político e empresario ou un empresario político e xornalista?G

? UERE SABER MÁIS?
www.javierortiz.net/
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SERGIO PEREZ / REUTERS

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, Ginés López, Carlos Clemente, José Galeote, Ricardo Galeote e Tomás Martín, imputados no caso de corrupción que salpica o PP, o “Caso Gürtel”.G

EU NON QUERO
ESQUECER

AS CARAS DA CRISE

Agnes Marquès

Un millón de estranxeiros sen traballo
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 traballador camiña ao lado dun cartaz do plan do goberno para o retorno voluntario de inmigrantes desempregados, no
metro de Madrid.
JUAN MEDINA / REUTERS
Charina Giráldez

O desemprego no conxunto
do Estado superou por primeira vez na historia a barreira psicolóxica dos catro millóns. A
última Enquisa de Poboación
Activa (EPA), elaborada polo
Instituto Nacional de Estatística, 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 taxa do paro alcanza o 17,4% da
poboación activa, un índice
que reflicte as consecuencias
laborais dunha recesión económica que, segundo a maioría dos expertos, aínda non tocou fondo.
Neste contexto de crise, os
residentes de orixe estranxeira
preséntanse coma un dos colectivos máis vulnerábeis. Os
datos son contundentes. Dos
catro millóns de parados estatais, un millón procede doutros países, polo que a taxa de
desemprego deste grupo se sitúa no 28,4%, fronte a do
15,2% relativa os españois
maiores de 16 anos. Nos últimos doce meses, 552.800 inmigrantes ficaron desocupados, o que supón un incre-

’’

Ocolectivoestranxeiroéun
dos grandes prexudicados
porque ten maior presenza
nos sectores con máis paro”
[Ana Mª Corral]
Responsábel do departamento de
Migracións da UGT.

’’

Osemigrantessóretornan
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]

Ana María Corral, responsábel do departamento de Migracións da UGT, considera lóxica esta desproporción pola
maior presenza de traballadores estranxeiros nas actividades máis castigadas. “As primeiras insercións laborais dos
non comunitarios (cunha taxa
de paro superior o 30%) adoitan producirse no sector Servizos e na Construción”, onde se
destruíron 600.000 e 450.000
empregos respectivamente no
prazo dun ano. “Dentro deste
segmento, o paro incrementouse de xeito especial entre os
marroquís, ecuatorianos, bolivianos e peruanos”, subliña a
representante sindical. En relación aos inmigrantes da Unión
Europea, os romaneses e búlgaros levan a peor parte.

RETORNO VOLUNTARIO.Para facer

mento do 109%, case 36 puntos por riba da variación rexistrada pola poboación estatal
con respecto ao primeiro trimestre de 2008.

fronte a esta situación, o Goberno central decide incentivar o retorno voluntario. A primeira medida deste tipo, dirixida a desocupados de países
alleos á UE, púxose en marcha
no mes de novembro de 2008.
Ademais, estes días o ministro
de Traballo, Celestino Corbacho, estuda a posibilidade de

ofrecerlle axudas económicas
os romaneses parados que desexen regresar a súa terra. “Os
emigrantes só volven cando
están seguros de que van topar
mellores condicións no seu
país e, segundo os comentarios que nos chegan deste colectivo, polo de agora prefiren
quedar aquí para tentar buscar
unha nova oportunidade”, comenta Ana María Corral. Dende o seu punto de vista, o Executivo debería evitar este tipo
de iniciativas “discriminatorias” e poñer en marcha solucións dirixidas a todos os desempregados, “independentemente da súa orixe”. “Moitos
deles viñeron para ocupar os
postos que ninguén quería cubrir 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 asistencia e os servizos públicos de
emprego. Deste xeito, o sindicato estima que os inmigrantes, en clara desvantaxe pola
falla de apoio familiar e social,
poderán afrontar mellor esta
recesión, a primeira dos últimos quince anos.G

P

or se non había suficiente coas rinoplastias e os
peiteados de moda, agora
din que nuns anos poderemos, 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 encollen o estómago e hainas aínda peores, esas que nos cambian definitivamente, pero
que indubidabelmente nos
fan medrar. E esquecelas sería como unha especie de
morte, unha morte íntima,
unha derrota individual sen
comparación, un retroceso
aos anos tenros da infancia.
Aos científicos que conseguiron atopar en que parte
do labirinto cerebral se agochan as nosas dores e como
anulalas, apláudoos. É un logro, sen dúbida. Acostumo a
celebrar ese tipo de avances;
os nosos futuros vivirán moito mellor, seguro, grazas a
eles. Vivir mellor non significa, necesariamente, unha vida máis lixeira. Imaxinen unha 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 negativas porque, se as ten, poderei borrar o recordo, o remorso de conciencia, a responsabilidade, e pasar páxina… A insoportábel levidade
do ser. “Que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender 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 esquecer. G

’’

Vivirmellornonsignifica,
necesariamente,
unha vida
máis lixeira”
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X.L. Franco Grande

É

Un afgán posa diante da cámara na presenza dun soldado francés pertencente á misión da OTAN ao sur de Kabul.

JACKY NAEGELEN / REUTERS

Os afgáns acabarán por gañar a guerra
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

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 Times de 1839 ou de 1880. Outra
vez Kandahar, Jalalabad ou
Mazar-e-Sharif. Nomes e situacións que non só resultan
familiares para os afeccionados 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, están moi presentes aínda na
imaxinación popular e na ficción literaria da Gran Bretaña.
Aquelas guerras formaban
parte do Gran Xogo, o enfrontamento estratéxico entre o
Imperio Ruso e o Británico para protección da xoia deste último, 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 independizado, unha nova entidade, Pakistán, está entre Afganistán e a India. Pero os patáns
descoñecen esa fronteira e hainos en Afganistán e no Pakistán. O presidente Barack Obama ten nese escenario un dos
problemas máis difíciles da súa
administración.
Hoxe como onte, soldados
occidentais apoian un goberno
central en Kabul que é impopular e que as tribos ven como
boneco do Occidente. Sha
Shuja onte ou Hamid Karzai
hoxe. Tanto ten.

DE PATÁNS A PASHTÚN. O grupo étnico máis destacado naquelas
guerras, e aínda máis na de hoxe, son os pashtun. Este é o nome fino dos que antes eran
chamados máis xeralmente
patáns. O patán pasou a ser sinónimo de incivil, brutallán, e
así sigue sendo en moitas linguas europeas. Vén do nome

’’

Aschamadasguerrasafgás,
as de 1839-42 e de 1878-80,
están moi presentes aínda
na imaxinación popular e
na ficción literaria
da Gran Bretaña”

’’

Agoraospatánsteñen
o apoio dos talibáns e,
desde máis atrás, desa
multiforme entidade que é
Al Qaida”

en hindi, pero cargouse de senso pexorativo. Inxusto, porque
esa etnia distinguiuse en moitas 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 certo que os pashtun, é dicir os falantes de pashto, son unha sólida 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 Afganistán.
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 falta quen pense que todo iso
acabará por pasar e que o que
quedará serán os afgáns, e entre estes, en primeira fila, eses
patáns que dan mostras inesperadas de talento táctico frente aos exércitos máis modernos de cada época.

UNHA GUERRA DESIGUAL. Este século vai sendo o das guerras
irregulares, aínda que casos como 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 xeracións. Non sabemos nin se virá
unha transformación, nin ónde
nin cómo. Pero polo de agora
estamos vendo aínda a repetición de moi vellos modelos. G

ben coñecido que epidemias como as que xurdiron nos últimos anos, tal a gripe aviar entre 2002 e 2003, ou a
síndrome respiratoria aguda
(SARS) xeraron negocios de
escándalo para compañías como Roche Holding AG , da que
é filial Gilead Sciences Inc, na
que Donald Rumsfeld é directivo e accionista.
Moitos gobernos constituíron, como medida preventiva,
almacenamentos de medicamentos por importe de miles
de millóns de dólares, entre os
que figura o Tamiflu, recomendado pola OMS como eficaz contra a gripe, produto sobre o que ten os dereitos Gilead Sciences Inc.
En Perote (Veracruz, México), e antes de haber noticias
da epidemia actual, producíronse denuncias contra grandes granxas produtoras de
porcos, propiedade de empresas multinacionais, porque o
60 por cento da poboación padecía das vías respiratorias. O
resultado foi o encarceramento dos denunciantes.
Nada máis lóxico que a xente pregunte de onde vén ese virus, e aínda tamén a quen beneficia. As dúas preguntas, por
agora, non teñen ningunha
resposta segura. Pero, se temos en conta os fabulosos beneficios das empresas farmacéuticas ditas, e outras, tamén
é lóxico que a xente faga preguntas e que teña sospeitas.
Porque unha cousa é consecuencia da outra: grandes
epidemias producen fabulosos negocios. Isto si que non se
pode poñer en dúbida. Sabemos que hai investigacións en
camiño e que moi ben puidesen relacionar a epidemia con
experimentos de guerra bacteriolóxica do Pentágono. Por
agora é só unha tese cunha
certa lóxica. Agardemos e veremos. G

’’

Grandesepidemias
producen
fabulosos
negocios”
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Martinelli, o Berlusconi panameño

XOGOS DE GUERRA / XEORXIA

AUMENTA A TENSIÓN ENTRE
RUSIA E A OTAN
Despois de
que o goberno de Xeorxia, que preside Mikheil
Saakashvili,
denunciase
que o servizo
secreto ruso O presidente de
estaba detrás Xeorxia, Mikheil
dun intento Saakashvili.
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 soviético perto de 1.000 soldados
para unhas prácticas militares
no bordo da fronteira xeorxiana con Osetia do Sur e Abkhasia. Moscova respondeu afirmando que non permitirá tales movementos na zona.

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

REUTERS

16-18 mundo.qxd

REPRESIÓN /PALESTINA

INTERROGATORIOS A
CAMBIO DE ASISTENCIA

Ollando cara ao espello italiano, de onde naceu o seu pai, o
fenómeno do político do multimillonario que asume as
máis altas responsabilidades
políticas de Estado tomou corpo en Panamá na persoa de Ricardo Martinelli.
Ao igual que noutras fortunas latinoamericanas que aterran na política, non precisan
dun programa coherente coa
súa traxectoria empresarial.
Tampouco dunha hecatombe
na xestión económica dos gobernantes precedentes.
Panamá levaba medrando
por riba do 8 por cento desde o
2005. Autodenomínase paraíso económico (non fiscal), onde a transmisión de bens inmóbeis en primeira compra
están exentos de tributación,
onde IVE e IBI son exóticos.
Paraíso económico perimetrado 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 residencia moitos empresarios
que desconfían de gobernos

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

’’

Zona Libre de Colón
converteuse
en distribuidora
de produtos asiáticos
que asolagan os mercados
informais de medio
continente”

’’

Na ampliación da canle
precisaranse
investimentos de 5.000
millóns de euros
e xeraranse empregos
para 80.000 persoas
durante sete anos”

no espectro da esquerda que
dominan a rexión.
MENSAXES SIMPLES. Políticos magnates que tan só precisan un
vangardista equipo de publicistas que sintonicen cun par

de temas que xeren inquedanza colectiva ou provoquen
alarma social. No caso panameño a temática elixida foi o
incremento da violencia civil, a
anguria pola inflación alimentaria ou a crise mundial.
O tema da inseguridade repítese como tema de gran preocupación transversal para o
que o progresismo non atopa
discurso ou adoita inhibirse,
deixando o campo baleiro para
forzas conservadoras que prometen man dura.
No catálogo de promesas
sempre levan como emblema
acabar coa corrupción, o combate á pobreza ou ter especial
sensibilidade cara á educación
e a sanidade. Non gustan ser
etiquetados como conservadores pero fan bandeira en renegar 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, modernizadores ou aforradores
en custos burocraticos innece-

MARIANA BAZO / REUTERS

sarios. Velaí a súa promesa de
retirarse do parlamento centroamericano por ser inútil.
Presume de ter financiado a
campaña cos seus aforros tirados da cadea de supermercados da que é propietario.
AMPLIACIÓN DO CANAL. Cando Martinelli 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 para 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 seguro 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 enquisas de Bachellet non impide a derrota do candidato da
Concertación que auguran as
enquisas. G

Moitos palestinos de Gaza deben prestarse a un interrogatorio se queren recibir permiso de asistencia médica por
parte de Israel. Así o denuncia
a ONG israelí Médicos polos
Dereitos Humanos, que afirma que as presións están demostradas e denunciadas
diante das autoridades internacionais. 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 Silvio Rodríguez non poderá participar nun concerto en homenaxe ao
tamén músi- O cantautor cuco Peter See- bano Silvio Roger, amigo dríguez.
seu e gran
popularizador de cantigas de
Cuba no mundo enteiro, caso
de “Guantanamera”. As autoridades migratorias estadounidenses achan que a súa ideoloxía é contraria aos intereses dos EE UU. O caso de Rodríguez é o último dunha longa lista de persoeiros internacionais aos que non se lles
conceden visas.G

CARLOS BARRIA / REUTERS

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)
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A mafia italiana finánciase con parques eólicos. Os xuíces pensan
que existe unha trama composta por funcionarios, empresarios e mafiosos para a construción subvencionada polo goberno deste tipo de
instalacións en Sicilia, que logo venden a compañías multinacionais do
sector.G
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O FUTURO DO CAMPO EN XOGO

A Juárez sóbralle leite
O conselleiro de Medio Rural
propón volver subvencionar o abandono
de explotacións leiteiras.
Os sindicatos e cooperativas opóñense
Xurxo González

O pasado 28 de abril Samuel
Juárez, novo conselleiro de Medio Rural, reuníase por primeira
vez cos representantes dos sindicatos 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 explotacións en Galicia ás que non lles
queda outra opción que pechar
ou quizais queren abandonar o
sector porque hai un relevo xeracional. A súa saída pode beneficiar o conxunto”.
O responsábel do agro galego na Administración autonómica opinaba que “hai moita
xente no sector que pensa que
os plans de abandono deberían
continuar. O Ministerio [de Medio Ambiente e Medio Rural e
Mariño] interrompeunos porque considera que xa pecharon
suficientes explotacións. Non
facilitar o abandono non me parece moi intelixente, pero analizarémolo nos próximos días”.
Os sindicatos agrarios opóñense a favorecer abandonos
masivos. De feito, ao día seguinte da reunión co conselleiro
presentaban unha análise conxunta do sector e unha batería
de medidas urxentes para manter a viabilidade da maioría das
explotacións. O documento
conta co apoio do Sindicato Labrego Galego, Unións Agrarias,
Xóvenes Agricultores e AGACA e
non fai referencia a plans de
abandono. Os asistentes á reunión con Juárez indican que
nela non se falou de incentivar o
peche de explotacións.
AMEAZA DE DESERTIZACIÓN DO RURAL.
Algúns representantes dos gandeiros coinciden en sinalar que
hai que diferenciar entre as explotacións que van pechar nos
próximos anos porque os gandeiros se van xubilar e as que o
farán por dificultades económicas. Francisco Bello, secretario

xeral de Xóvenes Agricultores,
afirma que “incentivar o abandono non é a solución neste
momento, de feito temos potencial 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 permanencia”.
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 optarían polo peche subvencionado, o que sería darlle o toque
de gracia ao interior do país”. De
todos os xeitos o voceiro desta
unión de cooperativas considera que non habería recursos
financeiros para cubrir a demanda que se produciría. Os
plans de abandono de cota láctea, iniciados nos anos noventa
e cuxa última convocatoria tivo
lugar en 2006, son unha iniciativa do Goberno central. Mougán sinala que “a participación
da Xunta neste tipo de iniciativas foi até agora moi minoritaria. A maior parte do capital provén 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 aumento da información ao consumidor sobre a orixe do leite.
O NÚMERO DE EXPLOTACIÓNS REDUCIUSE 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 Administración non promove medidas 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 gandeiros alertan de que “o ritmo
de desaparición de explotacións
en Galicia é de 2.000 explotacións pechadas cada ano”.
A análise dos gandeiros coincide 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 leiteiras en Galicia, mentres que a
día de hoxe o número é de menos de 15.000. Polo tanto o sec-

tor xa está reestruturado. Se pechan máis explotacións a razón
será que as Administracións políticas non lle dan o soporte necesario”.
Tareixa Paz, voceira de Medio Rural do BNG, presentou, o
30 de abril, unha proposición
non de lei na que pide axudas
para o refinanciamento da débeda dos gandeiros. O grupo
nacionalista criticou tamén que
os grandes distribuidores empreguen o prezo do leite como
produto de reclamo ao vendelo
por debaixo de custe.G

’’

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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DIA DOS TRABALLADORES
Manuel Cao

O

agromar da gripe porcina mexicana e a súa propagación polo mundo adiante revela o pulo que reciben as enfermidades co proceso de globalización económica e social debido á mellora dos transportes en frecuencia e rapidez o que se traduce nun aumento dos intercambios 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 desenvolvidos que sempre acaban por detectar a natureza e causas 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 sanitario derivada normalmente da asignación de recursos
a un servizo básico para o benestar social sen exclusións
por crenza, nacionalidade ou renda. O grao de desenvolvemento inflúe decisivamente pero existen casos de países 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 dispares mediante a emigración legal e ilegal trasvasando poboación de xeito relativamente incontrolado (En España
están a reaparecer enfermidades antes erradicadas pola
chegada de individuos non vacinados).
Os grandes grupos farmacéuticos de carácter multinacional 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 aparición, 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 reaccións ante a gripe mexicana co sacrificio da cabana porcina (Exipto), límite ás importacións (Rusia) ou controis
no tráfico de viaxeiros (varios países) é ilustrativa. Pero tamén 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. G

’’

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

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

PACO VILABARROS

Aumenta a participación
no 1º de maio
Xurxo González

As mobilizacións do 1º de maio
tiveron este ano na crise económica e, en especial, no incremento do paro o seu eixo central. 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 lugar 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 secundaron 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 Sánchez Aguión, lamentou a falta

’’

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.

de unidade sindical e “a ausencia da CIG na manifestación
central”. Xesús Seixo respondía na súa intervención que “a
partir deste 1º de maio vanse
iniciar contactos coas demais
organizacións sindicais na procura das alternativas e as medidas de presión necesarias para

acadalas”. O dirixente da CIG
afirmou que “non descartamos unha folga xeral se a situación o precisa”.
Xosé Antonio Gómez, secretario xeral galego de UGT,
lembrou que o seu sindicato
convocou folgas xerais con diferentes 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 xeral, 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 “permitir o despedimento libre produciríase unha grave conflitividade social”.
SEIXO ANIMA A ACUDIR Á MANIFESTACIÓN DO 17 DE MAIO. O secretario
xeral da CIG rematou o discurso en Vigo lanzando un
chamamento á participación
masiva na manifestación do
17 de maio, co obxecto de demostrarlles “ao PP e aos poderes fácticos que tentan aniquilar o noso idioma, que hai
amplos sectores da sociedade
que non están dispostos a
que se dificulte máis o proceso de normalización lingüística”.G
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Os ministros de Finanzas da zona euro pensan que o paro comeza
a ser inquietante. Jean Claude Juncker, primeiro ministro de Luxemburgo, considera que os gobernos deben “dirixir todos os seus esforzos
a combater esta situación”. Pediu tamén responsabilidade social ás empresas, que “no contexto actual deberían evitar recorrer aos despedimentos masivos”.G
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AS MEDIDAS DO NOVO GOBERNO

O PP cederá Dependencia aos concellos
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
Xurxo González

Alberte Núñez Feixóo detallou
no seu discurso de investidura
como presidente da Xunta os
seus principais obxectivos para
desenvolver a Lei de Dependencia, cuxa xestión polo goberno bipartito criticara cando era líder
da oposición. O presidente da
Xunta comprometeuse a crear
unha rede de atención primaria á
dependencia, de ámbito municipal. O BNG considera que esta
apelación aos concellos esconde
unha estratexia do novo goberno
para trasladar toda a responsabilidade á Administración local.
Carlos Aymerich, parlamentario e responsábel do BNG da
Área de Servizos Sociais, afirma
que “un dos problemas é que
dous meses despois das eleccións o PP aínda non se puxo a
gobernar, e por iso non sabemos
se o novo Executivo vai continuar co Consorcio de Servizos
de Igualdade e Benestar ou o vai
eliminar”. O político nacionalista considera que se se desmantela este organismo, “volverase á situación anterior onde os
fondos da Xunta se repartían discrecionalmente. O Consorcio
supuña un marco regrado e estábel, no que se eliminaba a
compoñente partidista”.
TEMORÁ PRIVATIZACIÓN.O BNG considera que á chamada á austeridade do novo goberno dificulta
á axeitada aplicación da Lei de
Dependencia, ao reducir o gasto
social público. Aymerich lembra
que “darlles a iniciativa aos concellos pode supoñer unha volta
á situación anterior ao Consorcio, na que as entidades locais
deixaban a cobertura de servizos como as residencias de anciáns en mans privadas. En moitos casos os concellos pequenos
non dispoñen dos recursos nin
do coñecemento necesario para
ofertar prazas públicas”. O BNG
considera que antes da lexisla-

’’

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

tura do bipartito, as corporacións 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.
POUCAAMBICIÓNDAXUNTA.Aymerich
ironizou tamén cos obxectivos
declarados por Feixóo. “O presidente amosa pouca ambición ao
prometer que 16.000 persoas dependentes cobrarán a final de
ano as axudas que estipula a lei,
porque a día de hoxe xa as reciben 14.500”, sinala o nacionalista.
Outra das promesas de Feixóo na investidura foi a da creación dunha rede de centros de
día en todos os concellos de
cando menos 1.500 habitantes.
O pasado 28 de abril o BNG rexistrou unha pregunta no Parlamento na que instaba o goberno a explicar o plan para a
creación de 204 novas instala-

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

mación nacionalista incide en
que o goberno dos conservadores baixo a presidencia de Fraga

non creou ningún centro de día
público, mentres que o bipartito promoveu 57.G
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A selección galega de fútbol sub14, subcampioa de España. A selección
galega de fútbol sub14 proclamouse subcampioa de España de seleccións territoriais, 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 eliminaran a Andalucía, tras gañarlles por un gol a cero.G

O FUTURO DA LIGA

Barça, Madrid...
e a 20 puntos o terceiro
César Lorenzo Gil

O Madrid-Barça do 2 de maio á
parte dunha dorosa celebración do Día da capital española
foi a confirmación de que a liga
española está nun intre de cambio. Como é posíbel que os merengues, cuns números que os
farían líderes destacados en varios campionatos europeos,
acaben goleados na casa?
Para algúns, a explicación
hai que buscala no poderío estratosférico do Barcelona, unha
especie de conxunto extraterrestre que aumentou espectacularmente 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
average é de máis 10, 28 tantos
por debaixo da marca do Madrid e 62 por tras da do Barça. A
partir dese punto as estatísticas
son moito máis parellas. De haber extraterrestres, hai dous, incluamos o Madrid.
SEN CARTOS NO PETO.En realidade, a
liga BBVA vive no céspede o que
leva vivindo nas tesourarías desde hai algunhas tempadas. A
crise económica que comezou
no 2003, cando se esgotou o diñeiro das televisións, mantén o
campionato dividido entre os
clubs con crédito ilimitado pola
súa rendibilidade (os dous primeiros) e os demais, entre os
que se encontran grandes xigantes como o Valencia, que

non lles paga aos xogadores
desde hai varios meses. A débeda levantina é tan avultada (fálase 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 segunda división daquela tiñan un orzamento 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, Vilarreal, Sevilla, Valencia... reciben cada mes ofertas de até unha ducia de clubs para que lles
cedan os seus novos talentos.
Estas cifras contrastan co investimento de 300 millóns de
euros que fixo Ramón Calderón
nos seus case tres anos como
presidente do Madrid.
CANTEIRA E PÚBLICO.A queda competitiva da liga afecta desigualmente a presenza de público
nas bancadas da primeira división. Curiosamente, a crise económica logrou darlle á canteira
un protagonismo que en moitos 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 caída de público (por exemplo, en
Riazor).
Nos últimos anos a penuria

FÉLIX A. ORDÓÑEZ / REUTERS

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.

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

’’

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

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

en todo o Estado. Os castellonenses, cun investimento moito menor que calquera fichaxe
internacional, lograron revalorizar os seus xogadores dun xeito espectacular. O pasado agosto, os “amarelos” rexeitaron unha oferta de 36 millóns de euros
do Madrid por Santi Cazorla.G

Primeira división de 18 equipos?
Ante as dificultades económicas,
cada día soa con máis forza unha
proposta para reducir os equipos
da primeira categoría. Os máis interesados, xustamente os grandes,
que aliviarían un campionato sobrecargado 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 selección 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 combinados indican que con menos partidos os xogadores están máis frescos e renden mellor nestes torneos de final de tempada.

REESTRUTURACIÓN DE TODAS AS CATEGORÍAS. No despacho do presidente da RFEF, Ángel María Villar,
descansa unha ambiciosa proposta 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 redución hai que buscalo en Portugal. A Súperliga ten 16 equipos e
aínda así son moitas as dificultades
para que todos sexan profesionais
ao cento por cento. As enormes diferenzas de orzamento e a dependencia deportiva de todos os clubs
da troika Porto-Spórting-Benfica
fan inviábel aumentar o campionato. Sóalles a situación de antes? G
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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 segundos ao catalán Francesc Godoy, despois de facer un tempo de 1 hora 6
minutos e 27 segundos.G

Máis perto de Escocia que de Inglaterra
C. L.

Afirmaba o xornalista británico John Carlin en maio do
2008 que a liga española estaba condenada a parecerse
á escocesa, aínda que o seu
soño sería achegarse á inglesa. 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 combinados “privilexiados” só
pensan na propia liga cando
toca partido entre eles; o resto 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 finais da década do 1990 converteu as tradicionais institucións futbolísticas do reino
en empresas transnacionais,
con investidores multimillonarios e exóticos: rusos, árabes, estadounidenses... todos
querían un club no que deitar
cartos como quen estra un
palleiro.
O fluxo de capital, unido á

total liberalización do mercado de fichaxes estranxeiras,
colocou na Premier League
os mellores xogadores ao servizo dun modelo de fútbol
que gardou a esencia da rapidez, verticalidade e axilidade
do balompé británico. Enriqueceuse coa frescura táctica
de adestradores de fóra (Arséne Wenger, Rafael Benítez,
José Mourinho...). Espremeu
a enorme capacidade de sacrificio e espectáculo de futbolistas sen complexos que
poden presumir de competir
na gran liga só a base de vontade e descaro (Cristiano Ronaldo, Cesc Fábregas ou Fernando Torres, entre moitos
outros).

O ÉXITO INGLÉS. O reparto de diñeiro nivelou o campionato
pero tamén atraeu aos campos a afección en masa (é raro non ver un cheo nun campo inglés). O espectáculo é
hoxe internacional. Houbo
partidos da liga inglesa televisados en España que tiveron maior audiencia que outros 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 Xanghai.

REPARTO DA RIQUEZA. Expertos en
Medios de Comunicación
consideran que se a liga española quere subsistir economicamente debe optar por un
destes camiños: superar os límites estatais comandando o

’’

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

O final das ligas Estado

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

Real Madrid e Barcelona
son promotores dun ambicioso 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 esbozo pero xa se busca o xeito de dotala de financiamento suficiente talvez sen
o paraugas da Uefa.
A iniciativa dos clubs
máis poderosos das grandes ligas europeas ten de
entrada dous grandes desafíos: quen entra nese
campionato? Haberá descensos e ascensos? É compatíbel cos campionatos
estatais? En segundo lugar,
o final da liga propia como
esquelete das seleccións

’’

A liga española, se quere
subsistir, deberá
comandar un novo
campionato europeo ou
repartir a riqueza dos dous
grandes”

deportivas podería abrir
novos interrogantes sobre
a posibilidade de que nacións sen Estado participen en competicións internacionais. De haber unha
súper liga continental,
quen lle reclamará a Catalunya que poña o Barça a
xogar contra o Palamós para poder optar a ter combinado oficial?
Á parte dos grandes españois, os máis interesados
na proposta son os mellores
clubs das ligas pequenas,
caso de Portugal, Escocia,
Holanda e Rusia ademais
dos italianos, cansos de xogar un Scudetto cada vez
máis deslexitimado polos
escándalos e a falta de público nos campos.G

Nun intre de enorme convulsión na paisaxe dos medios
de comunicación, especialmente nos audiovisuais, o
fútbol volve ser cabalo de batalla na captación de audiencia e ingresos.
A chamada II Guerra do
Fútbol, que enfrontou os grupos PRISA e Mediapró, rematou coa vitoria dos segundos
grazas á compra de dereitos televisivos 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 directivos televisivos. Como no
conto da galiña de ovos de ouro, La Sexta pensa que a vaca
pode dar máis leite se os partidos se venden en pacotiños a
18 euros a tempada.
A experiencia ditou que só
os partidos nos que xogan
Barça, Madrid, Atlético e Athlétic eran rendíbeis ao cobrarse. Non compensa cobrar por
un Valladolid-Mallorca.
Noutros deportes, como o
motociclismo ou a fórmula 1,

ensaiouse o modelo estadounidense: canto máis se
coñece un deporte, máis espectadores ten e maior interese terán os anunciantes
por pagar para aparecer ao
lado das estrelas. O experimento 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 nótase menos se o Almería-Betis
é gratuíto.G

DOMINIC EBENBICHLER / REUTERS

Do fiasco do pay per view á TDT de pago

Fotógrafos de prensa na final da Eurocopa 2008 en Viena entre España e Alemaña.
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O FUTURO INCERTO DUN SECTOR ESTRATÉXICO

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
Lara Rozados

A

incerteza suscitada
polo cambio de goberno, común a outros sectores da industria cultural, coma o das artes escénicas ou o do libro, vén
dada polo suspense arredor do
Plan de Apoio e Potenciación
da Produción Cinematográfica Galega, que o anterior presidente da Xunta anunciara en
xuño do ano pasado, cun orzamento 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 compromiso de habilitar fondos
para que a TVG cumprise coa
Lei 25/1994, pola que se aplica
a directiva europea que estabelece a obrigatoriedade, para
as canles de televisión públicas e privadas, de dedicar o 5%
dos seus ingresos ao financiamento anticipado da produción de longas, curtas e filmes
para televisión, de produtoras
independentes europeas.

O CUMPRIMENTO DO 5%, UN PROCESO LONGO E CUSTOSO. Nunha xuntanza de Touriño coa presidenta da Asociación Galega
de Produtoras Independentes, (AGAPI) Dolores Ben, o
presidente do Clúster Audiovisual Galego, Antón Reixa, e
o presidente da Asociación de
Empresas Galegas do Audiovisual, (AEGA) Ramón Domínguez, amais do daquela
secretario xeral de Comunicación, Fernando Salgado, e o
director xeral de CRTVG, Benigno Sánchez, sentáranse as
bases deste plan. Daqueles 13
millóns, 7 achegaríaos a Xun-

’’

Haiunacordonoaire
para financiar 34 películas
para cine e televisión
e miniseries e máis de cen
horas de documentais
e curtametraxes”

’’

Oplanaprobadoxeraría
un impacto económico
total de máis de 50 millóns
de euros e miles
de postos de traballo”

’’

OsgalardónsMestreMateo
deste ano demostraron que
a produción é potente e o
obxectivo inmediato era
internacionalizala”

ta e 6 a CRTVG, o que daría
para financiar 34 proxectos de
películas para cine e televisión e miniseries, e máis cen
horas doutros tipos de producións (documentais ou curtametraxes). Prognosticábase
que xeraría un impacto económico total de máis de 50
millóns de euros e miles de
postos de traballo.
A presidenta da AGAPI, Dolores Ben, sinala que valoraron
moi positivamente este plan,
mais achegaron certas propostas de modificación ao seu
desenvolvemento por parte da

TVG, “que, na súa meirande
parte, foron atendidas”. Entre
outras cuestións, formulaba
“un maior equilibrio do investimento nos diferentes formatos: tanto nos telefilmes coma
na produción cinematográfica
(películas destinadas a ser proxectadas en cines) de ficción
ou de animación”, afirma Ben.
Dende AGAPI tamén se solicitaba “unha maior coordinación entre a TVG e a convocatoria anual de axudas da Xunta
de Galicia, co fin de conseguir
o máximo beneficio do investimento público en audiovisual”. Neste ámbito, consideran “fundamental” o estabelecemento “dunha política coordenada de participación financeira e de coprodución entre a TVG e a convocatoria
anual de axudas da Xunta de
Galicia; coordinación que garanta o éxito dun proxecto na
súa fase máis crítica de procura de financiamento”, para o
que subliñan a necesidade de
“acompasar os prazos de presentación de proxectos na
TVG e as datas das convocatorias de axudas”.
Xa no 2008 a Xunta achegara un millón para botar a andar proxectos que ficaban estancados (en concreto, cinco
filmes para cine e tres para televisión, e seis documentais),
e dous a CRTVG, para a coprodución e a compra de dereitos de emisión de longametraxes, películas para televisión e documentais. Para
cada unha das seguintes
anualidades (2009 e 2010), estaban previstas achegas de
tres millóns por parte da Xunta e dous por parte da TVG.
Pero dos cinco millóns que se
agardaban para este ano non
se sabe nada aínda.

UN ‘STAND BY’ PERIGOSO. “Neste
momento, a Administración
atópase en pleno cambio de
Goberno. Destacamos a importancia de que se produzan
canto antes os nomeamentos
pertinentes e que os novos responsábeis en materia audiovisual e da TVG lle dean a máxima 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 someter a aprobación do Plan ao
Consello de Administración
da CRTVG, onde teñen presenza os tres grupos parlamentarios. Era necesaria a
unanimidade, pero os representantes 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 posición. “Indicámoslle á Dirección Xeral da TVG que non
había incompatibilidade ningunha entre que se desenvol-

vesen 30 proxectos que estaban en marcha e a aprobación unánime do Consello”,
indica Antón Reixa, presidente do Cluster. “Hai contratos
que reúnen todos os requirimentos para ser asinados. Isto é un pau: están en xogo
moitísimos postos de traballo, e conseguíramos, logo
dun proceso moi lento de regulación 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 pena, viñamos de estabilizar o
sector. Os Mestre Mateo deste
ano demostraron que a produción é potente, e o obxectivo inmediato era internacionalizala. Agora estamos pendentes do que decida a nova
Dirección Xeral”. Explica que
o Cluster leva dende as eleccións solicitando xuntanzas
do novo goberno co sector.G

Galiza, só por tras de Madrid
A suspensión, por parte da TVG,
“da tramitación dos proxectos
aprobados ao abeiro do Plan de
Apoio e Potenciación da Produción Cinematográfica Galega
2008-2010 causa graves prexuízos, máxime na actual conxuntura económica, para numerosas
empresas do noso sector”, salienta Dolores Ben. “Esta parálise
suporá, se non se arranxa, o peche 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 euros en perdas para a industria audiovisual 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 Madrid e Barcelona”.

Vicente Montoto, presidente
da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, fala da posíbel perda de 500 ou 600 profesionais da
interpretación. “Sería moi lamentábel que por problemas dun
cambio na administración, algo
que xa está decidido, aprobado e
outorgado, polo cal as empresas
teñen proxectos xa orzamentados, se paralizase”. Afectaría especialmente a un sector dado ao
traballo en diversos formatos, como é o dos actores e actrices, que
depende tanto dos proxectos audiovisuais 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”, afirma Montoto. “Pensamos que
cómpre chamar a todas as portas,
e que xa pasou tempo abondo
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Presentación da gala 2009 dos premios Mestre Mateo.

CULTURA.25.

PEPE FERRÍN / A.G.N.

de Madrid e Barcelona
dende o cambio. O novo goberno xa nos debería ir recibindo”.
Tamén a Asociación dos Técnicos de Galicia do Audiovisual
cualifica a situación de “dramática”. Xoán Morgade, presidente
Equipo de Os mortos van ás presas.

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 moitos deles. Unha produtora non
traballa cos mesmos prazos que

’’

Aparálisepodesupoñer
a destrución de máis
de 2.000 empregos directos
e máis de 50 millóns
de euros en perdas”

’’

VicenteMontoto,presidente
da Asociación de Actores,
fala da posíbel perda
de 500 ou 600 profesionais
da interpretación”

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

ción”. Morgade afirma que se
esa parálise do Plan non se desbloquea, non se poderá rodar
nada nos próximos meses. “Se
as produtoras teñen que presentar 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 traballo. “Non podemos permitir
que o feito de que cambie o goberno poida paralizar un sector
do que dependen miles de familias, e que, por outra parte, se
consideraba un sector estratéxico. Non se pode asumir como
normal unha situación irregular: estábase a cumprir a demanda do cumprimento da lei
do 5%, desbloqueárase grazas ás
asociacións. Non pedimos nada
extraordinario, só que se cumprise a lei”.G
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O álbum de Avilés
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

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.
Despois de percebeiro furtivo,
emigrante retornado, psicólogo
e mesmo contrabandista agora
estréase nun papel ao que non
ten acostumado ao público.
Juan Martínez contactou comigo a raíz de ver Entre bateas,
unha película de Xurxo Coira,
na que actúo de contrabandista. Propúxome interpretar un
tenente de policía ao cargo da
investigación dun crime. Dalgunha maneira é unha peza
fundamental para que o thriller
funcione. Pensa que é un caso
doado pero complícase.
A historia ten base real?
O director inspirouse nunhas
noticias de crimes que recollera
hai vinte anos coa idea de abordar o xénero. Un deles cometérase nun campus universitario
galego, entre académicos. Por
atípico escolleuno e púxose a facer 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)
Case ao mesmo tempo que Un
home bo rodouse Os Crebinsky,
da que vostede é guionista e actor. En que fase se topa?
Estrearase despois do verán. Ten
un carácter máis artesanal, con
moitos efectos dixitais que está a
realizar Juan P. Etcheverry.
Díxose que o filme quere ser un
paso máis no camiño da renovación do audiovisual galego.
Queda moito que andar?
Afortunadamente. Tamén é
certo que xa temos bastante recorrido. Temos capacidade para 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.G

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 natural porque el tiña esa natureza, 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 editora 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, estudoso da traxectoria do poeta,
autor da biografía de Taramancos publicada en 2003 e da edición comentada do seu poemario Cantos caucanos (2003). Está
estruturada en seis apartados e
complétase con dous compactos nos que se recolle, por un lado, a voz de Avilés de Taramancos 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 compromiso político e na súa entrega á literatura galega e en galego”, sinala Veiga, así como na capacidade que tivo para “crear plataformas culturais que vehiculasen as inquedanzas creativas
da xente máis nova”.
Ao seu ver, “Avilés pertence
á xeración vital e literaria do
galeguismo que medrou nunha sociedade traxicamente
marcada polos efectos da Guerra Civil. O papel desta xeración fundaméntase no feito de
que tentaron ofrecer unha resistencia, máis ou menos activa e organizada, dende posición nacionalistas. Así se deben interpretar os anos coruñeses de Avilés”, que transcorreron na década dos 50.
Ademais deste compromiso, Martín Veiga retrata neste
volume a infancia e mocidade
do poeta en Taramancos, os
seus inicios na poesía na Coru-

Avilés cos seus fillos Santiago Luís e Guillermo en Cali.

’’

Avilés en 1974.

ña, debulla a súa estancia en
Bogotá “que vai determinar para sempre a súa vida e poesía” e
o traslado a Cali, afonda no regreso 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 posterior non lle permitiu deseñar
un proxecto literario de continuidade sostida no tempo e
con abondosa presenza editorial”. “Iso si, a súa experiencia
americana proporcionoulle
unha riqueza de valores persoais e culturais que redefiniron a
súa identidade”.
Algunhas das imaxes que se
inclúen no volume xa foran
publicadas en distintos medios, pero, a maior parte das
imaxes que integran o libro estaban inéditas até agora. Como
explica Xosé Aldea, director
executivo de Ouvirmos, o libro
“achega a visión humana do
poeta a través do seu álbum familiar e a súa voz”. “Foi o poeta
do seu tempo”, “capaz de contactar coa intelectualidade galeguista no exterior e no interior e de desenvolver un papel
aglutinador ao seu regreso”.

A VOZ DO POETA E A PALABRA FEITA
MÚSICA. Ana Romaní, coordinadora do compacto Poemas, incluído no volume, explica que
este disco está composto polas

Paraentenderafigura
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.

’’

Comomoitosartistas,
Avilés de Taramancos
era un músico frustrado”
[Rodrigo Romaní]

“gravacións artesanais do poeta: un magnetófono, un tocadiscos 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

de Cantigas da Terra. O compacto incorpora ademais os poemas Chachauí e De como Reimundo 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 compacto do volume, Música, unha reedición do traballo que publicara en 2003 e que recolle toda
unha serie de poemas musicados. “A escolla musical non é
representativa da obra de Taramancos, pero é significativa
da faciana musical que en Avilés era moi destacadas”, sinala.
“Como moitos artistas, imaxino que era un músico frustrado”, comenta Romaní, “ao mellor non tivo tempo pola súa
azarosa traxectoria, pero sempre vivía coa música”. A pesar
de que Romaní coñecía persoalmente a Avilés non foi até
despois da súa morte cando
descubriu o seu “talento excepcional”. Por iso esta obra quere
ser tamén un acto de “reparación” 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 Avilés de Taramancos (Taramancos, Noia 1935- Noia 1992), pero, como destaca Xosé
Aldea “todo o potencial creativo e poético de Avilés aínda
está por descubrir
e dará moito máis
de si no futuro”.G
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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 humanidade era hai só unhas décadas unha das actividades 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 importancia e presenza na vida cotián.

O pan, o alimento básico para millóns de persoas no mundo, era elaborado en case todas
as casas galegas até a chegada da industria panificadora, tendo unha longa historia e presenza 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 cereais 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 PAN
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 aumento da poboación.
O nome de millo tomouno a nova planta do xa existente 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, habendo así o temperá ou de cedo e o serodio ou restrebeiro, 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, arrimando a terra a planta. Entre fins de agosto e setembro facíase a seitura, apañando as espigas só ou cortando toda a planta.
Logo viña a esfolla, chamada tamén escasula ou espluga. Mozos e mozas ían quitando as follas que rodean 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 montaña, polo que foi abondoso en Lugo e Ourense.
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. Arábase varias veces, e aló por abril ou maio empezaba a espigar o centeo.Polos meses de
xullo ou agosto facíase a seitura, cortando a
planta cos fouciños e xuntandoa en mangados que formaban feixes ou mollos.
Na malla, o centeo estendíase na eira, e familia e veciños participaban nela. Os homes ba-

Planta e mazaroca de millo

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 tullas ou arcas.

A malla

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

Planta e espiga de trigo

a finais do outono (grandal ou temperán) ou na primavera (serodio, tremesiño, ou marceño), segundo as zonas.
Facíanse unhas canles para a auga sobrante, xa que esta planta non quere
moita humidade.
A malla adoitábana facer os da casa, por
ser as colleitas de menor contía.

A seitura

Os Muíños
Os primeiros muíños eran manuais, 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 manifestacións da nosa cultura: contos, chistes, cantigas. 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, deron lugar a estas historias. Xa se sabe: “Unha
noite no muíño, unha noite non é nada...”
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O muíño podía ser de propiedade comunal, e daquela cada familia do lugar mercaba 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, normalmente emparentados entre eles.
Tamén había muíños de propiedade privada 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 moitas das beiras dos ríos galegos, fixeron tamén que a xente deixara de achegarse a
estes, e que se acabaran por arruinar.
A pesar desta desfeita, aínda quedan moitos nun estado aceptable, e ademáis, cos
anos, a xente tomou conciencia do seu valor, 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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CRÍTICOS E
CRITICADOS
An Alfaya

lgo que nace do noso
sentir máis profundo
nos serve de termómetro,
cronómetro e barómetro
das nosas emocións cando
recibimos parabéns ou descrédito de terceiros. Case todos nalgún intre experimentamos decepción ao non
atopar loubanzas nos comentarios alleos a aquilo
que se nos antolla singular,
orixinal e especial, polo único 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 desexable, mais somos vulnerables e egocéntricos, e adoitamos criticar ao crítico cando
a súa tese non nos é favorable, e pola contra, coincidimos 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 tamén funciona no caso dos
diabéticos. Porén penso que
as claves dunha boa crítica
non están nas empachosas
adulacións, nin nas confrontacións viscerais que ás veces trascenden o contido do
criticado, senón na obxectividade e a capacidade de
análise do crítico. Hai quen
afirma que ante o silencio,
mellor unha mala crítica,
respondendo á vella máxima de que se non se fala dun
é como se non existise. Eu
teño as miñas dúbidas. Entre nós, fáltanos autocrítica,
tanto aos criticados como
aos que critican. Polo visto
aínda non medramos, somos como nenos.G

’’

Fáltanos

autocrítica,
tanto aos
criticados
como aos
que critican”

Atopa o camiño para chegar á gorentosa piruleta.

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 cinematográfico máis famoso. 4Estas tres letras, xuntas, forman o segundo nome da
“Terra ___”, comarca da provincia de Lugo. 5- O que vemos nunha foto, nun debuxo, ou en calquera representación gráfica. 6- Un
ruminante africano, plato favorito dos leóns. Pronome
persoal da terceira persoa. 7Maneira 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 señas. 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.

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.

A

A metamorfose das cores
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 tenrura 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 privilexiada 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 caderno de pintura amais dunha caixa
de acuarelas, fose un dos máis importantes da súa curta existencia. Pero a
ledicia primeira axiña se converteu en
desilusión ao caerlle, de xeito fortuíto,
a prezada caixa ao río. Este, conmovido polo seu abatemento, prometeulle que na vindeira primavera lle devolvería as acuarelas. Erea, mentres
agarda impaciente a estación do renacer da natureza, vai gozando do en-

canto
das outras estacións
marcad a s
coas diferentes tonalidades lumínicas e plásticas. Cando remata o prazo de cumprirse a promesa, esta será un
abraiante espectáculo de cores xamais visto, pero que se repetirá, a partir de agora, cada nova chegada primaveral. G
Alba Piñeiro
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Adolfo Caamaño, escritor

‘Santiago Mariño puido ser
o Libertador en vez de Bolívar’
Xurxo González
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

É en Pontevedra onde comeza
Cris Canalla (Edicións A Nosa
Terra, 2009) e é tamén este lugar o que une, desde a distancia, os destinos dos dous aventureiros cuxas vidas esboza a
última novela de Adolfo Caamaño (Barro, 1959). O autor
vive na cidade do Lerez, no barrio de Monteporreiro, onde
nos recibe para afirmar que
“quizais o único que nos queda
aos que queremos un mundo
mellor é a defensa da Revolución Francesa e dos seus valores, que comezan a verse cuestionados pola relixión e a ideoloxía”.
Como xorde a idea dunha novela que conecta a Guerra de
Independencia española e a
americana?
O século XIX gústame moito. A
miña anterior novela [O paxaro
do mel] ambiéntase tamén
nesa época, e sempre tiven ganas de tratar eses momentos
de cambio profundo. Comezaba a fundarse o mundo contemporáneo mediante as ideas
ilustradas, e a guerra de independencia non está moi novelada, nin en Galicia nin en España. Tamén quería tratar a
aventura duns rapaces que
mandaron a América para facer unhas vacinacións brazo a
brazo contra a varíola. Sacáronos 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 rapaces como protagonistas, por
resucitalos dalgunha maneira.
A verdade é que foron uns pobres diaños que fixeron, obrigados, un gran labor.
Que canles de documentación
empregou?
Houbo un bicentenario no
2003 sobre a expedición vacinaria. Eu sobre todo fixen procuras en internet, e conseguín
moita información, suficiente
para a miña intención. Non
obstante formulo o tema desde
unha perspectiva un pouco diferente. Non me centro en que
a expedición foi unha marabilla da ciencia española senón
no aspecto humano de que
uns rapaciños que estaban

nun orfanato fosen obrigados a
facer iso.
Vostede é profesor de historia
na secundaria. Dáme a impresión de que o libro ten certo
afán didáctico...
Evidentemente, moitas das
cousas que fago teñen a intención 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 ambientación histórica, non
dunha novela histórica.
Non obstante, Cris Canalla
non se formula como unha novela xuvenil como a anterior,

aínda que pode ser lida por públicos de diferentes idades...
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 exemplo, as novelas de Verne non
estaban pensadas para un público xuvenil. Tratábase dunha
novela de aventuras á que se
podía achegar todo o mundo.
Nos últimos anos foise encadrando a novela de aventuras
para o público xuvenil, pero
este é un tipo de obra á que se
pode achegar calquera.

’’

Ásveces,amocidadeestá
obrigada a cambiar un
pouco o mundo, suponse
que para ben”

’’

Aaquelesrapacessacáronos
do hospicio da Coruña e,
concluída a misión, nunca
máis se soubo deles”

CULTURA.31.
Na novela aparecen bastantes
galegos en momentos importantes.
A Guerra da Independencia en
Galiza e a súa achega á loita
contra os exércitos napoleónicos foi dunha magnitude moi
importante. Moitos galegos
combateron tamén noutras
partes de España, mesmo logo
de levas de emigrados en Portugal. A inmensa maioría dos
datos que aparecen na novela
son históricos, como os batallóns de franceses desertores
ao servizo de España. Mesmo o
deputado galego nas Cortes de
Cádiz Agustín Vaamonde existiu, eu teño un documento del,
que atopei nun moble, e onde
fala dos galegos como os “Brigans do Poñente” ou “Rusos de
Occidente”, expresións que recollo na novela. Tamén está
documentado que é el quen
defende ao “Batallón dos Bispos”, formado por galegos e
que se rebelan cando os mandos non cumpren o pactado,
que tiñan que ter un xefe tamén galego. As discusións sobre este tema alongáronse varios días de 1812 en Cádiz.
Segundo a novela, os galegos tamén xogaron un papel importante na independencia das colonias españolas en América, en
especial unha familia chamada
Mariño. Iso tamén é histórico?
Aquí é un feito bastante descoñecido, non así nos países latinoamericanos. Na rede pódense atopar páxinas arxentinas, venezuelanas ou colombianas con moitos datos. Temos que aprender moito destes países sobre os bos resultados que pode dar internet á
hora de internacionalizarnos.
É unha carencia importante de
Galicia. Non deixa de ser curioso que non coñezamos o
caso de Concepción Mariño e
da súa familia, xa que toda a
épica da independencia venezuelana 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.
Que tipo de influencia recibe
do xénero da novela histórica?
A novela histórica ten uns esquemas bastante simples en
moitos sentidos, pero eu trato de
romper algunhas tendencias ao
poñer o pasado na boca dos
seus protagonistas, que o conten en primeira persoa, en presente, indicando o que pensaban e o que sentían. O meu interese pola historia vén pola miña
dedicación como profesor desta
materia, pero tamén porque se
lle presta moi pouca atención. G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Do que estou a falar... Haruki Murakami. Galaxia.
Memoria de cidades sen luz. I. López Silva. Galaxia.
M
 A clase. François Bégaudeau. Xerais.
 O xardín das pedras flotantes. M. Lourenzo. Xerais.
 De vivos e mortos. Xulio Alonso. Ir Indo.

A LINGUA SECRETA

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

Marga Romero

N

o 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 terras, nin os mestres na escola,
nin o cura na catequese, que non
viña nos libros e na que non había contos. A lingua dos homes e
das mulleres da aldea. Lingua
para o neno secreta, cuxas palabras poñía na boca dos personaxes que saían nos contos,
(re)construíndoa, con ela no seu
poder faríase home antes ca ninguén. No campo de concentración o pai recuperaba só, en secreto, a lingua dos seus irmáns,
na que non aprendera poemas,
na que nunca escribira unha
carta nin pronunciara unha palabra de amor. Lingua, como arma de resistencia contra a barbarie, talismán ou menciña que
lle axudaría a sobrevivir. O neno
agranda o mundo, domestícao,
atopa amigos para falar na lingua 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 agarda. Lean este magnífico libro,
achéguenllo á mocidade. Eu crecín nunha aldea na que todos os
homes e mulleres falaban na lingua secreta, só algunha rapazada pequena, para ir mellor na escola, falaba noutra lingua, mais a
que posuía a lingua secreta coñecía 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 talismán ou menciña para sobrevivir. Nunca máis. 

’’

Aqueposuíaalingua
secreta coñecía o canto
dos paxaros
e os seus niños”

crítica

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

POESÍA.

O sal
da memoria
Vento de sal
Autor: Xosé María Álvarez Cáccamo.
Edita: Galaxia.

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 incombustíbel
que segundo
Risco constituía
a esencia do ser
humano, e que
en Castelao resucitou para escarnio das mentes de razón porcina e avellentada. Pensa unha miga en ti e no
guieiro dos teus pasos. Así convida Xosé María Álvarez Cáccamo,
logo da propia reflexión e escritura en avalo e devalo, que sempre avanza sen deixar de mirar
atrás, verquida en versos ou ánforas verbais, serenas, inquedas,
un tanto estrañadas, doídas,
conscientes. Sen pedilo expresamente, cada poemario é un convite 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 retorna sen saber nin querer do
acontecer exterior. Aquela vella
poesía, alindada nos prados da
admiración da sublime idea
vehiculizada na palabra sorpresiva e calculada, deixou lugar a
unha arte poética que xa non
pretende o fascinio do lector senón que o transcende.
Vento se sal é fiel á fotografía
da poesía actual, atormentada

Xosé María Álvarez Cáccamo.

PACO VILABARROS

na súa forma inconstante e ta- do seu propio evoluír social semén no contido vomitado, que- nón tamén das implicacións
rido e expulso. Conta cun dese- que se revelan desde a direccioño editorial que indica dúas nalidade das tendencias que
partes. “Sombra do meu cor- guían os acontecementos sopo”, na cal a viaxe introspectiva ciais. Puidera semellar, a prialudida será certidume, imposi- meira vista, mais esta xuntanza
ción e exposición que chegan, de perspectiva introspectiva e
para proxectarse na diperspectiva extrovertisección do po do temda, verso e anverso,
po acumulado. E “Desnon resulta nada forzade dentro da única zo- Ventodesal é da nin demanda meina de luz”, moito máis fiel á fotografía rande explicación.
breve este feixe de oitos
Na primeira parte, a
da poesía
poemas nos que se dá
máis extensa, o protaconta da actividade do actual,
gonismo, o obxecto e
eu poético en relación, atormentada obxectivo poético é o
da actividade do eu po- na súa forma mundo próximo, o
ético social que o mes- inconstante” mundo familiar ou famo autor lembra en
miliariazado por unha
palabras conclusivas.
voz poética que se reEstas notas, que a miúcoñece ao borde do
do pasan moi desaperabismo, do abismo encibidas, lémbrannos, porén, a tre a memoria do pasao e a esnecesidade que a sociedade ten peranza de futuro, do abismo
d@s poetas, como seres cons- entre o pasado revisitado e non
cientes ou preocupados non só doado de comprender e o futu-

’’

ro, aínda menos doado de enxergar. Xustamente isto provoca que as ansias de rachar, as
ansias de ruptura se dirixan cara ao pasado, do cal se coñecen
ben as repercusións ou consecuencias, e doen, e doen ou fannos 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 primeira 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 poética desdóbrase, porque o desdobramento 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 fronteira da lectura. Non se explicita tal
convite, mais existe nunha xenerosa parte d@s poetas actuais
o convencimento de que a poesía non debe ser só estática memoria de reflexións e sentimentos, 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 poema sexa accesíbel a quen o le.
E estes poemas, lembremos
que vivimos tempos nos que
muda o xeito de pensar, pois estes poemas, fiel retrato da poesía actual, aínda serán percibidos polo lector común non afeito 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 dentro a fóra, de cando era fóra unha envolvente sucesión de fragmentariedades e instatáneas
evocadoras a este agora de catástrofes social (Prestige, Irak…)
que non permite a impasibilidade nas boas conciencias, o poema gaña en corpo, faise >>>
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Ramón Lorenzo, galego egrexio
do ano. O xurado do Padroado da
Fundación Premios da Crítica, presidido por X. González Martínez e integrado por B. Montero Prego, Carlos
Varela, L. García Mañá, C. Núñez Pombo e X. Ferro Ruibal como vogais, e M.
González González como secretario,
escolleu por unanimidade ao catedrático 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.

>>> máis denso e máis descritivo cando recupera a Alexandre
Bóveda, a Antón Avilés de Taramancos, a Camus, Sartre ou
Voltaire, voces de ilustres mortos que non morreron porque
non morreu a súa loita nin morre nunca a voz de quen loita polos demais, quen ergue a voz polos que non a teñen, que non
morren nunca os corazóns xenerosos pois seguen a latexar
nas verbas de quen ten ollos activos 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 domingos e a Praia, os agarimos
dos avós, o frío ou setembro,
que xa nada signifique, que vaiamos 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

OURASLINGUAS.

A carnalidade
do mundo
interior

7-13 DE MAIO DE 2009

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

Maude Hutchins.

au roman. O cal demostra unha valentía moi digna de valorar 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 interioridades da familia L’Hommedieu: o patriarca é un rico industrial casado cunha muller
medio inválida que ignora os
deslices de sedutor do seu home, obsesionado coa acumulación de capital e de mulleres.
Tanto Victorine, a filla mediana, coma o seu irmán maior
entraron na idade en que o sexo comeza a ser un problema
e a novela céntrase, precisamente, nas consecuencias

Victorine
Autor: Maude Hutchins.
Edita: New York Review Books, 191pp.

Editada por primeira vez en
1959 e agora recuperada pola
editorial de The New York Review of Books, esta espléndida
novela conta
–entre os alicientes que a
converterán
nunha peza
predilecta para
os amantes da
boa literatura–
coa rara característica de ser
unha das escasas obras norteamericanas que emprega as
técnicas narrativas do nouve-

CULTURA.33.

Maude Hutchins co seu home,Robert.

que ese cambio orixina nas argumentais do relato. Por
súas vidas interiores e, xa que unha banda, presentásenos
logo, na adquisición das súas como unha novela de aprenpersonalidades adultas.
dizaxe na que as vivencias de
Esta é unha desas novelas Victorine son un exemplo de
que demostran que un delga- como a incerteza da primeira
do fío argumental pode tecer puberdade sente enormes deun entramado narrativo de sexos de se internar nos segreenvergadura. O relato do trán- dos do mundo adulto aínda
sito da nenez á puberdade da que, simultaneamente, tema
protagonista confordesvelalos, sospeitanma unha especie de
do algo lóbrego e impuro neles. Neste senbildungsroman á
tido, lembra á protaamericana na que as Éoerotismo
peripecias máis ba- o que marca gonista de A voda de
Carson McCullers
nais se transforman a liña
(Xerais) na súa dubi–grazas ao valor signi- condutora
tativa busca de resficante que adquiren entre a
na percepción da raprotagonista postas aos misterios
que, de súpeto, lle
pariga– en fitos na fore o mundo,
manifesta o mundo
mación dun carácter.
que a arrodea. Por ouMais Hutchins non se o que revela
conforma con debu- a disonancia tra banda, o sarcástico retrato do grupo
xar o nostálxico adeus que existe
familiar expón unha
definitivo ao paraíso entre
descarnada visión da
da infancia, senón natureza
que constrúe un ela- e conciencia” hipocrisía dunha sociedade acovardada,
borado artificio que
un auténtico cúmulo
deixa en evidencia as
de falsidades que Vicrepresións dunha sotorine deberá ir desciedade cínica na súa
cubrindo ao tempo
abxección a través da
mirada dunha nena que, pou- que lle pon nome aos seus deco e pouco, vai reconstruíndo- sexos. E a autora liga estes
se a si mesma á luz dos seus dous motivos cunha pericia
absolutamente exemplar, renovos anceios de muller.
Dúas son as principais liñas correndo a unha prosa barroca que atrapa pola carnalidade con que revela o mundo interior da protagonista.
Porque, sen dúbida, o
grande achádego desta novela é a súa escrita, composta de
vizosas imaxes inseridas en
construcións longas e reviradas 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 percepcións, de xeito que crea
unha interioridade penetrante que distorsiona a realidade
segundo os sentimentos e as
sensacións da personaxe. E
así, logra que o interese da
lectura obteña unha modulación por completo allea ás oscilacións do argumento, un
ritmo que require de certa
morosidade para se deleitar
nel. Un exemplo: Victori- >>>

’’

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 autor reflexiona
sobre a súa
propia
relación co
atletismo. O
literato ten ampla experiencia
como atleta e chegou a facer a
carreira Atenas-Maratón e outras 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, neste conxunto
de oito relatos conta con
humor bastante escuro como
era a vida da burguesía de Hungría no período de entreguerras.
Traduce Jairo Dorado.

Éxito póstumo
John Kennedy Toole viviu, como moitos outros, o éxito
unha vez morto. Esta súa
novela que agora aparece en
galego traducida 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 mmilagres de Ignatius Reilly, un
“repoludo hipocondriaco”
que vive fóra da sociedade. 
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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 modalidade de Investigación foi para Letras primeiras. O Foral de Caldelas. A emerxencia da escrita en galego e os primordios da lírica trobadoresca, de Henrique
Monteagudo; e o de ensaio e pensamento, para Europa, o Continente pensado, de Camilo Nogueira Román. Outorgáronse tamén premios nas categorías 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.

crítica
CONTADELIBROS.
Cabanillas, guía turístico
Eduardo Baamonde publica
Polo Salnés con Ramón Cabanillas, con textos e debuxos
propios, editado pola Consellaría de Medio Rural. O autor
toma a figura
do poeta de
Cambados
como punto
de partida
para dar a coñecer 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. Letras para o Lois Antón:
recoñecemento a un
nacionalista galego de base une
nun só volume os textos
de até 22 persoeiros da
política, a investigación e
a literatura
–Anxo Quintana, Xosé
Manuel Beiras, Marica Campo,
Bieito Iglesias, Francisco Rodríguez 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 Cultural e Xuvenil de Ramirás.

Intercambio de culturas
Toxosoutos publica O alleo é
noso. Contribución para a historia da tradución en Galicia, de
Xosé Manuel
Dasilva, que
serve de
resumo
histórico dos
traballos de
intercambio
cultural e lingüístico que permitiron a
versión en galego de textos
foráneos e a exportación das
nosas letras.

>>> ne acelera o paso ante un
cadelo que lle ladra co mal humor típico dos cans pequenos
e pensa que “se arriscaba a
non correr porque aprendera
o medo que a carreira en si
provocaba, como intensificaba as aprehensións propias;
coñecía o pánico da desbandada solitaria, a multiplicación de imaxes medorentas
atrás dela, os latidos do perseguidor nos seus ouvidos, o
alargamento do seu propio
corazón e o peso do pesadelo
nos seus tacóns, a conxelación 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, Hutchins carga as escenas cunha
electrizante enerxía erótica:
un esmerado reflexo das contradicións nas que vive inmersa 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 provoca nos demais. De facto, é o
erotismo –a combinación de
pudor inflexíbel e sensualidade espontánea– o que marca a
liña condutora entre ela e o
mundo, o que revela a disonancia que existe na insólita
inserción da natureza na conciencia. As súas relacións con
amigos e familiares, especialmente co seu irmán maior, están tinguidas dunha audaz
ambigüidade sexual que traspasa todo o libro e que impulsa o relato de principio a fin.
Porque mesmo no final, o xogo literario coopera en manter
o equívoco: Hutchins apunta
sempre cara a un enigma irreductíbel, pero deixándolles
aos lectores a tarefa do seu
desciframento.
Concisa e suxestiva, dura e
emocionante, esta novela
constitúe unha gran obra dunha autora (cunha vida, por certo, apaixonante) esquecida
polas historias da literatura.
Victorine demostra a inxustiza
desa omisión.
Manuel Xestoso

Manuel Barros Fernández coa dona e o fillo en 1949.

AUTOBIOGRAFÍA.

Historia
de vida
e de Vigo
O rapás de aldea. Memorias
dun traballador (1918-1976)
Autor: Manuel Barros Fernández.
Edita: Fundación 10 de marzo.

Son cincocentas as páxinas
que ocupan
no libro as memorias manuscritas que
día a día foi escribido Manuel Barros logo de terse que
retirar do seu traballo no estaleiro Barreras. Suxeridas polo
seu fillo, o historiador e outrora dirixente do Partido Comunista de Galicia, Carlos Ba-

rros, o traballo é posíbel que mezo. Manuel Barros conta a
supuxese para o autor un ver- historia dun rapaz de aldea, o
dadeiro exercicio psicolóxi- mesmo que ollamos asomco, ademais dun impoñente brados aos ollos de hoxe, desesforzo de memoria e
calzo, apañando piintrospección. Con
ñas ou indo ao porto
todo o lector que o
a recoller as sardiñas
Nonsonas
colle na man sorque quedaban soltas
memorias
préndese da fluidez
na descarga do peixe
dun texto que atrapa dun militante, para completar a esdesde a primeira liña, son un
casa alimentación ou
un mérito enorme desplegue
para trocar por unhas
porque non hai un de dignidade, poucas moedas, e
propósito literario de conciencia moitas veces escapero si unha narrati- de ter feito
pando dunha escola
va que conta, como as cousas que á que lle faltaba vida e
diría Rafael Dieste, lle ditaba
liberdade. É unha
coa vontade de estilo
a honradez e historia achegada aos
da fala popular.
limiares da probeza e
o bon sentido” tamén ao acontecer
As memorias que
escribiu Manuel Badunha cidade como
rros abarcan só o seu
Vigo, que iniciaba o
período vital até a xuseu despegue poboabilación anticipada,
cional, o que muda o
de 1918 a 1976. Polo abano texto nunha verdadeira guía
histórico que percorren xa te- histórica da cotidianidade.
ñen un grande interés, pero
As décadas que percorre
como sinala o seu fillo, un au- atravesan a convulsión históriténtico defensor da historia ca do século XX, a esperanza
das mentalidades, é a vida da República, a mobilización,
cotiá expresada sen pexas o agromar da conciencia polínen advertencias ou guías tica e son lembradas por Baprevias a que flúe desde o co- rros desde a súa propia >>>

’’
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Preséntase o V Imaxina Sons.Do 25 de xuño ao 5 de xullo, Vigo acollerá unha 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], Jacobo de Miguel & Tom Risco, a homenaxe a Pink Floyd de Rita Marcotulli, Josetxo Goia-Aribe, Anouar Brahem, a Orquestra de Música Espontánea, Miroslav Vitous, Fred Frith & Lucia Recio, Agustí Fernández, Marc Ducret, Colina-Miralta-Sambeat, Pepe Evangelista, Santiago de la Muela Jazz Orchestra, Lucas
Niggli, Carlos López, Omar Sosa, Abe Rábade ou a Vienna Art Orchestra..

>>> 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 familia sen cesar na defensa dunhas conviccións pero procurando non poñer en risco aos
seus. Todo o libro está armado
desde a capacidade de narrar
do autor, que ensarilla as peripecias e o acontecementos
cunha capacidade tamén alimentada pola súa querencia
polo cine, da que dá conta no
prólogo Carlos Barros.
Un prólogo que un pensa
que podía mediatizar ao lector, pero que é finalmente
unha especie de programa de
man denantes de erguerse o
pano. Alí nos alerta sobre algúns aspectos do que imos
disfrutar coa lectura, como
cando fala da lingua das memorias, “nacer pobre e non
saber desenvolverse en castelán, na Galicia de Franco, ser
un ‘rapás da aldea’ nunha ci-

Asemblea en Barreras.

dade como Vigo, cunhas clases media e burguesa maiormente castelanizadas e elitis-

tas, era todo un estigma, un
atranco absoluto para a mobilidade social e cultural (...)

Manolo sofríao acotío, tiña
unha clara conciencia de tamaña 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 sobrancean en detalles nas memorias: sobrevivir fisicamente
á orfandade, á fame, ao golpe
militar e á guerra; conseguir
un bon posto de traballo; casar coa ‘única rapasa que eu
quería pra formar matrimonio’: Carme Guimeráns; ter un
fillo e contruír unha casa.
Como ben apunta Carlos
Barros non son as memorias
dun militante que alguén podía 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 vontade de contar e contar ben.
Xan Carballa

TELEVISIÓN.

Acompáñenos,
o café
requentado
de cada tarde
Acompáñenos
Directores: Vanesa Grela e Xosé Manuel Piñeiro.
Produce: Faro.
Emite: TVG, de luns a venres á 16h45.

A pesar de ser “Acompáñenos” un programa xa veterano na grella da TVG, a súa deriva dos últimos meses fai
deste formato de magazine de
tarde un novo modelo de televisión que paga a pena analizar. Xa nada queda daquel espazo pensado para os maiores de hai anos pero tampouco dun programa que >>>
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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 Plataforma. A través de 11 temas, mesturan pop electrónico e vontade de experimentar 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 Valcárcel de Projecto Mourente, Martin Wu de The Homens, Alex Charlón de Ataque Escampe e o hammond de Banin de Los Planetas.

crítica

>>> pretendía combinar ter- ben armados e veteranos: Fitulia e cámara na rúa para del Fernán, Manuel López
competir cos contedores de Prado (ambos os dous teñen
corazón e as novelas das can- unha longa experiencia e foles estatais. O “Acompáñe- ron presentadores de éxito no
nos” de arestora é un produto seu momento. Alguén esquebaleiro, improvisado, con tan- ceu aquel “Arestora” de Ferta profundidade como unha nán que tiña os galegos pegacanción de Carlos Baute e a dos á pantalla a finais da década do 1980?), Xosé
mesma imaxinación
Lois “O Carrabouxo” e
dialéctica que unha
máquina expendedoIsrael Pita (que partira de tabaco.
Acompáñenos cipou na primeira ediE aínda así, é un
ción de “Gran Hermade arestora
no”). E ao seu carón
programa perfecto.
Explícome: o espazo é un produto novos valores, mozos
e mozas de poucos
que conduce Xosé baleiro,
Manuel Piñeiro con- improvisado, anos cuxas primeiras
segue unha media do con tanta
táboas son o estudio
15 por cento da au- profundidade vigués de “Acompádiencia, unha boa ci- como unha
ñenos”. E algúns xa
souberon aproveitar a
fra se temos en conta canción de
que compite contra Carlos Baute” oportunidade. María
Mera, de 22 anos, co“Amar en tiempos remezou no programa
vueltos” (TVE-1), uncomo modelo aspiha novela ambientarante a reporteira. Hoda na década do 1950
xe é Vanesa Viaño na
que congrega máis de
dous millóns de españois ca- serie “Matalobos”. E faino moi
da día; “Tal cual lo contamos” ben, por certo.
Piñeiro completa a tertulia
(Antena 3), a gran revelación
dos magazines que mesturan insubstancial ao redor de tecorazón con sucesos con co- mas lidos nos titulares dos
nexións en directo e “Sé lo que xornais e dos informativos tehicísteis...” (La Sexta), o espa- levisivos con reportaxes un
zo de humor de Patricia Con- tanto infantís que parecen
de e Ángel Martín que xa cum- máis ben tiradas das prácticas
priu 500 programas.
dunha Escola de Imaxe e Son.
A resistencia conséguese Enquisas na rúa perfectas paademais dun xeito simple e so- ra que Alba Lago expoña nas
bre todo barato. Velaí a clave entradiñas e saídas o seu perfil
de “Acompáñenos”, o real máis relambido.
motivo de que encaixe na greNon sei se na nova TVG calla da Galega e se estenda du- be “Acompáñenos”. Xosé Marante dúas horas: o seu orza- nuel Piñeiro foi estandarte da
mento é moi axustado. Faro época Fraga co seu xa mítico
ofrécelle á canle autonómica “Supermartes” pero soubo saun programa que conta co ca- ír dos clixés que lle apuña a
risma dun presentador moi oposición daquelas amosancoñecido polo público que a do en programas coma este
esa hora acende o televisor, a parte da súas conviccións soparticipación de tertulianos ciais. Perdoaralle a nova di-

CINEMA.

Os netos de
Pedro e Heidi
Ponyo no acantilado
Director e Guionista: Hayao Miyazaki.
Studio Ghibli.
Música: Joe Hisaishi.

’’

Xosé Manuel Piñeiro.

rección popular que dedicase
parte dun seu programa a criticar duramente a Galicia Bilingüe? 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 cariño 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

PACO VILABARROS

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 sobremesa chea de competencia na
que, durante moito tempo, a
receita dos directivos da TVG
era simplemente traducir algún culebrón peruano ou repetir antigas series norteamericanas.
C. Lorenzo

Lembro perfectamente o día en
que mirei un debuxo animado
xaponés, era a serie de Heidi
que tanta sona colleu na televisión, xeración tras xeración.
Sorprendérame daquela a novidade de que había unha alternativa 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 papel, e o talento, que non falte.
A animación xaponesa que
foi raíña e señora durante anos
das series de televisión, mesmo das que se concibían e producían en Europa, ten o mérito
nos novos tempos de dominar
un eido do cómic que conta
con lexións de adictos, o manga, e, polo que respecta ao cinema, a produción de películas que, novamente dan un xiro 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 >>>
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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 dirección artística e música orixinal. A actriz Tamara Canosa levou o premio á mellor protagonista por Pradolongo.

PODER VERBAL
Xelís de Toro

H
ñecen, onde o mar podrece de supernena, e esta… Estoutra
contaminación e onde un ne- política, de crecemento lento,
no atopa unha nena-peixe con de traballo artesán, de lapis e
papel, demostra que
poderes máxicos, a
hai sitio para todos,
partir dese punto todo
pero só o verdadeiro
está supeditado aos xiMiyazaki,
talento pode trunfar
ros da fantasía.
Miyazaki, unha vez unha vez
onde o resto é técnica
e marketing.
máis, busca camiños máis, busca
de artista en troques camiños de
PROPOSTA: So para
de andar por vieiros xa artista en
interesados neste eiasfaltados por onde
do cinematográfico,
troques de
circulan ducias e dupara os afeccionados
andar por
cias de produtos
ao Club Miyazaki: ver
asombrosamente per- vieiros xa
todo sobre o autor e
fectos dentro do mun- asfaltados”
os estudios en interdo na animación, pero
net. Realmente ten
que se pisan uns aos
interese a traxectoria
outros, saturando as
desde o pai de todo:
posibilidades do merIsao Takahata, o
cado cinematográfico.
amigo autor de Heidi
Aínda non ben sae á carteleira e Marco, onde empezou a
un can, cando xa está superado cousa.
J.A. Xesteira
por un robot, e este, por unha

’’

Ponyo [á dereita] e un deseño da película.

>>> sorpresa que anos atrás
pasara con Heidi: unha novidade, aquí ábrese un camiño. E
ben que se abriu; por el pasaron Chihiro e Mononoke, e as
historias eran como trípticos
ou frescos sixtinos, nos que fadas, deuses, guerreiros, seres
fantásticos como o gatobús,
personaxes con poderes especiais, mesturábanse con nenos, sempre con nenos, bos,
felices e riseiros.
Para esta película, que competiu no festival pasado de Venecia, o director dá un paso
atrás, en contra da animación
universal, cada vez máis perfecta en canto a técnicas e deseños case corporais dos debuxos, que xoga coas posibilidades 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 prerrafaelita (por favor, sen ese no
medio) que a el lle gusta contemplar na Tate Gallery: “A Dama de Shalott”. E a partir de aí
constrúe un conto infantil, onde 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 unha obra mestra; resulta sorprendente a axilidade que posúen os personaxes, que se
comportan con personalidade
propia, coma se fosen actores
redebuxados. O conto, recomendado para nenos, revélanos un mundo surreal metido
nunha caixa real, unha illa do
Xapón, onde os veciños se co-

ai un par de semanas
nun suplemento cultural dun sinalado xornal estatal tratábase dos escritores
non recoñecidos, que escriben libros para personaxes
de sona, que son os que lle
poñen a sinatura. Como é
tristemente normal, o escritor do artigo chamaba estes
escritores de autoría non recoñecida “negros”. Máis
adiante facía unha listaxe de
xente famosa que utilizou estes “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 “negros”. Encontro asombroso
que un xornalista, o redactor
xefe, o director do xornal lean
algo así e non se pregunten:
Será ese un término adecuado para referirse a este tipo de
persoa? Non será un pouco
bastante racista? Non menos
me chama a atención na linguaxe corrente a naturalidade coa que moita xente se refire a cousas de pouca valía
ou calidade ou mesmo parvadas como “mariconadas”. A
cousa continúa, deixemos de
lado que a coches de pouca
potencia se lles chame coches 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 home non lle chamames mono,
senón para duplicar o insulto, 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 homofobia e o machismo están
tan enraizados na nosa cultura que non nos decatamos
nin sequera cando sae das
nosas propias bocas. Raramente nos decatamos de que
nos tamén exercemos poder
coa nosa linguaxe. 

’’

Serunhamona
é moito peor que ser
un mono”
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LENDAS DA PASTORIZA
ENXEÑOS E CRIATURAS

TRIBUNA I Xosé Vázquez Pintor.
Escritor..

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 marchaba da casa. Na seguinte casa o bebé volvía aparecer. (María 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 matou o corvo. Ese mesmo día, pola tarde, púxenme moitísimo
peor e marchei para o hospital de Lugo. Os médicos dixéronme 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 casa. 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 morreu. (Maikel)
Un veciño meu contoume que un home estaba moi enfermo. Viuse unha luz que baixaba do ceo e naquel mesmo momento 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 Rodríguez Luaces. Contoullo Manuel Rodríguez Pérez, de 43 anos.
Engade “Esta lenda ocorreu en Abadín”)
Meus avós dixéronme que na nosa familia, antes de morrer alguén, canta un corvo moi forte, enriba dun carballo, e
ao día seguinte morre o propietario do carballo. (María, contoullo 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 vermello, 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 caían luces, dicían que era que ía morrer o dono do prado. (Vanesa Castelo)
Unha vez un home ía nun cabalo vendendo xamóns e o
cabalo colleu medo porque se lle pousou un paxaro por diante. 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 para toda a súa vida. (María do Carme, 42 Anos, Ardulfe. Recolleuno Andrea Campo Fernández)
Continuaremos outro día. G

’’

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

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

OS DOUS SEMPRE HONRADOS
Na Casa de Rosalía,
pedrón de ouro somos.
Cando eu era un neno das aldeas 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, catorce anos de andadura polo entrecosto 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 paxaros, que eran regalía.
Naquela nosa infancia, ao
abeiro dos últimos anos cincoenta do pasado século,
Concha Piquer, Machín, Molina 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, fornecedores dos guateques.
Nesta trashumancia queriamos o traxe dos músicos das
Bandas Populares e a vasoira
era unha bata de cola para
acompañar a danza de aprendices acheghados. Por esta garatuxa do maxín atravesaba eu
en tempo récord os cols d´A
Paradela e de Gharlín, as avenidas 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

’’

ConAQuenlla,escoito
un buxo, cantan de nós,
son sintonía de menceres”

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 todas / todos entendían. E velaí
ao pepiño do xastre de Quian
tentando o alcance, que nunca puido ser. É memoria en
firme, asinada na infancia (a
credencial das nosas vidas).
Quere a historia de cadaquén cumprir coas obrigas e
arestora a Música está ao meu
carón de xeito humanizado,
en biografías que baixan ao tallo de sentar na lareira primixenia para sermos amigos /
amigas sempre. Teño así o cariño de algún dos músicos daquelas Bandas que aínda viven; dos outros que son concertistas de prestixio; dos refundadores do canón de buxo
para que a gaita ecoe máis alá
de noso e sermos así individuo e colectivo de gaiteiros do
profundo, coma os grilos, o
ouriol, o xílgaro, o merlo e a laverca...en confraría sinfónica
do noso Tempo e Terra.
Porén gardo unha especial

atención para o canto das palabras da Gallaecia en compango coa música das antropoloxías, ese casorio, ese convívio da fonética e a voz dos
pentagramas que nos corresponden. Velaí a memoria dos
rueiros de antigo, das carballeiras de sempre, das prazas e
alamedas, dos cinemas multiuso, dos espazos de andar e
ollar as liberdades, todas.
E digo aquí, sen esclusións
dos que foran antes ou despois, A Quenlla. Escoito un
buxo. Cantan de nós. Son sintonía de menceres, madrugueiros. 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 exercicio sen destempo.
O percorrido da Historia
Humana e Humanista desta
Terra nas voces e no son do
vento que pronuncian: chairego, ribeirán, antropozoico,
ceibe. Hoxe están comigo na
anunciada desta solporecida
de abril, en Cangas, cando escribo, e venta morno do surés.
En pouco chove sobre as flores e nace o silencio na Fraga
de Coiro. E chove tamén na
gándara de Melide e n´Agolada; encarrapucha o Faro e o
trovador de Requeixo alúgase
na Capela das paxariñas das
alturas. Mero e Mini, ou viceversa, empurran do alalá dos
corpos coma os bois de outroras: Habemus sempre a Lingua e as Herdanzas.G
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Festival do Norte, a escena indie no Salnés
Consolídase no
calendario cun
cartel
que combina
propostas arriscadas
co indie máis
comercial
Cecilia Novas
Rebeca Quintillán Tilve [FOTOS]

Rematou unha nova edición
do Festival do Norte de Vilagarcía de Arousa, cita ineludíbel
da música indie en Galiza e o tiro de saída para o grande furor
festivaleiro de todo o Estado: o
Primavera Sound de Barcelona, sen ir máis lonxe, abrirá as
súas portas a finais deste mesmo 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, Delorean ou Nacho Vegas... e un aumento considerábel do público
edición tras edición. Ademais, a
propia organización gábase de
ser plataforma para bandas noveis que proxectan deste modo
a súa carreira cara ao futuro, e
facendo especial fincapé na inclusión de grupos galegos no
cartel. Este foi o caso de Triángulo de Amor Bizarro ou os vigueses The Blows, que tocaron
o pasado ano, ou de Ragdog,
Nouvelle Cuisine e Noise Project, que o fixeron nesta edición.
Os concertos do festival celébranse no recinto exterior de
Fexdega, onde a organización
dispón dous escenarios: unha
carpa cuberta (escenario Caixanova / 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 concertos de maior proxección (Herman 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 plenamente nesta edición (cerca de
7.000 persoas de distintos puntos da península se achegaron
esta fin de semana a Vilagarcía)
e garante deste xeito a súa continuidade cara ao ano 2010.

Russian Red no Festival do Norte deste ano.

’’

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

’’

HermanDunesemellan
granxeiros de Arkansas,
mais defínense como
banda parisiense e
incorporaron o toque
romántico musical ao acto”

A TRIBO INDIE. O ambiente indiefestivaleiro non defraudou os
asistentes: o público congregábase no recinto Fexdega, nas terrazas e bares de Vilagarcía ou
na Finca Douro habilitada como acampamento a uns 200
metros do festival. O recinto
principal onde se emprazaban
as carpas Caixanova e Estrella

Galicia era ademais punto de
venda de comida, bebida, discos, roupa ou demais accesorios
propios dunha tribo urbana, a
indie, que vive un dos seus momentos de maior popularidade.
E, como en todo festival con
acampada que se prece, a maior
congregación de público tivo lugar a partir das horas da noite,
sendo os concertos da tardiña
asistidos por aqueles máis melómanos ou música-adictos. Un
dos concertos con máis tirón do
Escenario Caixanova foi o da
banda madrileña Russian Red,
liderada por Lourdes Hernández, quen se estreou musicalmente no Festival Primavera
Sound, salón Myspace 2007, repetindo ao ano seguinte en sinal
do éxito acadado. Russian Red
defínense como banda acústica
de música folk e a propia Lourdes Hernández escribe as letras
das súas cancións. Como dato
curioso, un dos seus temas, “Cigarettes”, forma parte da banda
sonora da última película de Javier Fesser, Camino, triunfadora
da pasada edición dos Premios
Goya. A súa actuación no Festival do Norte tivo lugar como colofón das actuacións do Escenario Caixanova.

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 Vilagarcía adoita mesturar apostas máis arriscadas musicalmente falando con outras que
responden ao chamado “indie
comercial” que, por outra banda, é aquel que reúne a un
maior número de seareiros.
Foi o caso do concerto de Vetusta Morla, grupo madrileño
de grande tirón mediático que
constituíu o prato forte do festival grazas ao arroupamento
dos seus seguidores.
A actuación de Herman Dune, última banda en incorporarse ao cartel tras a caída de
Los Planetas como súper-banda do FdN ’09, rachou un pouco 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 granxeiros de Arkansas mais defínense como banda parisiense
e, sen lugar a dúbidas, incorpo-

raron o toque romántico musical ao evento do Salnés.
As notas máis bailábeis das
dúas noites do festival tiveron
aos portugueses X-Wife, aos
británicos The Whip e aos vascos Delorean como protagonistas, incorporando os sons
máis electrónicos e a tónica
máis moderna do festival.
O público presente puido
continuar a festa logo dos concertos na propia Carpa Caixanova, bautizada para a ocasión como “Escenario FdN Dance
Club”. Alí se deron cita, no que
duraron as dúas noites do festival, catro Dj’s que animaron a
festa e prolongaron a noite, cun
cadro de pinchas maioritariamente galego: Isra Dj da Sala
Karma de Pontevedra, co seu
particular estilo electrónico hiperactivo, Onurb Blows Dj, residente do pub vigués El Monstruo de un Solo Ojo e membro
de The Blows, e Rober Bodegas
Dj, que incorporou o seu peculiar humor monologuista á pista
de baile. Só un dos Dj’s xogaba
fóra da casa: Florent y Yo, guitarrista do grupo mítico do indie
español Los Planetas, que rematou a súa sesión cun tema da
clásica banda. G
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Que siga o espectáculo!
Verbena nas festas do barrio de Coia, en Vigo.

PACO VILABARROS

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
Antonio Cendán

G

razas a estas orquestras e a moitas outras,
os galegos coñeceron
ritmos doutras terras,
especialmente sudamericanos
e caribeños. Ao son das moitas
organizacións orquestrais, puideron bailar os ritmos máis insospeitados 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 agora “máis espectáculo”.
“Hoxe é a festa do patrón.
Hai alegría en Galicia. O pobo
réndelle homenaxe a xente da
comisión”, di unha fermosa estrofa das moitas composicións
que ao longo da súa dilatada
traxectoria elaborou o máis ce-

Satélites.

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 dedicatorias aos emigrantes e as ins-

titucións galegas do exterior.
Practicamente ningunha quedou sen a súa composición, xa
fose con letra e música ou tan só
con esta última. Até o presidente da SD Compostela, Xosé María 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 calquera lugar, dende un gran centro
comercial, pasando por unha
gasolineira, até a tradicional taberna rural na que se podía
mercar tamén un fermoso quilo de pementos de Padrón.

OUTROS CANTANTES. A celebridade
das interpretacións compostas
por Muñíz traspasou barreiras
infranqueábeis para moitos solistas considerados de éxitos. As
súas populares cancións non só
foron cantadas polo músico berciano Miguel, senón tamén por
Ana Kiro, que a mediados dos 70
popularizaría por todo o Estado
“Galicia, Terra Meiga”. Do mesmo 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 Galicia débelle moito a este compositor, moito máis celebre en >>>

’’

Atéopresidente
da SD Compostela,
Xosé Mª Caneda,
ten un pasodobre adicado
por Manuel Muñíz”

’’

Acelebridadedas
composicións do director
da Compostela traspasou
barreiras infranqueábeis
para moitos solistas de éxito”

’’

Houbountemponoque,
se dentro dun programa
non se incluían os Satélites,
a festa non gozaba do creto”

’’

En1968OsTamaraactuaron
varias semanas
no Olimpia de París”
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Disco homenaxe a Pucho Boedo.

Trovadores.

Sintonía.

Pucho Boedo e [abaixo] caricatura de
Prudencio Romo.

>>> 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 incluían os Satélites da Coruña, a festa
non gozaba do creto que se me-

recía. A popular organización
orquestral herculina foi a encargada de popularizar durante varias décadas composicións tropicais, 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 orquestras coma Os Españois ou
Os Trovadores, estes últimos
acadarían unha gran sona coa
súa composición “Cantade galegos”. De igual xeito Os Breogáns, xurdida dunha escisión
doutros conxuntos editaría varios casetes nos que temas coma “O banqueiro”, “Estou cavilando” ou “Amoriños” serían logo interpretados en todas as festas e romarías.
Non embargante, tampouco
pode quedar á marxe a figura do
desaparecido músico noiés Prudencio 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 internacional. En 1968 o conxunto
estivo en cartel durante varias
semanas no Teatro Olimpia de
París. A música do grupo que tomaba o nome latino do río Tam-

bre traspasaría moitas barreiras
e as súas composicións eran
cantadas todos os veráns, non
só polos galegos senón polos cidadáns do resto do Estado. Ademais, grazas a Romo moitas
composicións dos máis celebres
poetas galegos de todos os tempos, entre eles Curros, Rosalía
ou Añón serían coñecidas por
moita xente, aínda que non souberan realmente a quen correspondían. Así, musicaría “O vello
e o sapo”, “Adiós ríos, adiós fontes”, “Negra sombra” ou “Himno 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 convértese en inacabábel. Así, en Vigo acadará sona a “Sintonía”,
mentres que do Rianxo saen dúas famosas organizacións musicais que son das máis reclamadas todos os veráns, a “Gran Parada” e a “Xente Nova”. Pero
non son tan só os grupos do occidente os que triunfan polas
festas, tamén hai outros, moitos
deles de ámbito exclusivamente
familiar que se unen. Así, en Vilalba resiste até finais dos oitenta
unha antiga formación creada
nos anos 30, “Nova Lira”, composta por oito membros, cinco
deles irmáns e dous cuñados.
Tan só un dos participantes era
alleo a familia Guntín.G

Os preparativos antes da función.

PACO VILABARROS

As novas discotecas
ambulantes
Coma todas as cousas neste
mundo, as orquestras tamén
cambian. Xa non son as de toda a vida as que máis chaman
ao auditorio. Ademais, para
evitar que as verbenas se convertesen en reunións exclusivas reservadas aos máis veteranos, as novas orquestras
ofrecen o que se comunmente se chama “espectáculo”.
Un amplo complexo composto por un vehículo artellado no que non falta palco nin
tampouco esas luces de cores

que converten calquera festa
nunha especie de discoteca
ambulante contémplase cada verán por todos os lares de
Galicia. A orquestra en cuestión xa non só pode ofertar
música. Teñen que ir acompañados de showman ou tamén doutros artistas que lle
poñan esa “salsa” festeira que
reclaman as novas xeracións.
Todo para darlle máis sabor a
calquera concentración veciñal festiva. Todo para que siga
o espectáculo.G

O esplendor chegou nos 50
Aínda que a cultura orquestral
está amplamente enraizada
por toda Galicia, non sempre
foi así. Os esplendor destas formacións non chegaría até a segunda metade dos cincuenta,
consolidándose nas décadas
posteriores. As nosas festas e
romarías non sempre estiveron amenizados por estes conxuntos musicais, malia que na
Galicia de preguerra e na posterior ao conflito bélico non
faltaba a ledicia e o bo humor.
Nesas épocas triunfaban os
chamados “cuartetos” formacións integradas por un máximo de catro compoñentes e
que interpretaban as composicións máis tradicionais do
folclore popular. Os cuartetos
eran totalmente alleos á música que logo viría da man das

’’

Antesdasorquestras
había os cuartetos
que interpretaban
o folclore popular”

orquestras. Aquelas interpretacións, a dicir dos nosos antergos, eran máis fermosas.
Non se trata de entrar en valoracións de que fosen mellores
ou peores, o que ninguén pode negar é que eran máis humanas e facíanse co corazón.
As grandes cidades e vilas
foron as encargadas de darlles
a expansión as orquestras xa
mediada a década dos cincuenta. Posteriormente, nos

anos seguintes o espallamento destes grupos sería practicamente total. Coa súa chegada
esmorecía para case sempre o
xeito máis tradicional de facer
música e de divertirse dos galegos. A canción popular, aínda que non marxinada, quedaba reducida a grupos que se
adicarían a recoller o máis tradicional do noso folclore. Así
nos anos setenta xurdían Milladoiro, Fuxan Os Ventos, O
Carro, A Roda, Mareira, Campana 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 Manuel Muñiz tamén contribuíron coas súas respectivas orquestras a este labor.G
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Xanela da igrexa de sta. Eufemia de
Ambía –século IX– con influencias
suevas e restos de lápidas romanas
adicadas ás ninfas termais.

COMARCAS DE GALIZA

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
M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

O

s concellos de Allariz e Paderne de
Allariz, que integran, xunto con Baños de Molgas, Maceda, Xunqueira de Ambía e Xunqueira
de Espadañedo, a comarca de
Allariz-Maceda, foron declarados Reserva da biosfera. O Consello Internacional de Coordinación do Programa Home, da
Unesco, acordou protexer en
2005 esta zona, á que tamén
pertencen A Bola e Vilar de Santos, por combinar importantes
valores culturais co uso sostíbel
da terra, atendendo especialmente á conservación da flora e
da fauna.
Neste sentido, a comarca de
Allariz está a desenvolver toda
unha serie de actividades agrogandeiras e forestais, que pretenden ser respectuosas co
medio, e outras de carácter
cultural e etnográfico para preservar e poñer en valor o patrimonio. Con esta intención púxose en marcha a festa da malla, que se celebra anualmente
en Queiroás da Igrexa (Allariz),
o ecoespazo de Rexo, que acolle unha intervención pictórica
e escultórica de Agustín Ibarrola 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, repasa toda a riqueza natural e
cultural desta demarcación
atravesada, de leste a oeste, polo río Arnoia, aglutinador dos

principais valores naturais e etnográficos 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 arqueolóxicos 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 construírse no século XI no Penedo
da Vela, atalaia natural que
permite unha ampla panorámica do val do Arnoia, con Alfonso VI. Sufriu unha importante modificación a principios do XV, pero a mediados
do XIX desaparece por efecto
da desamortización de Madoz.
Na Idade Media, época na
que tamén se construíu a ponte de Vilanova e o primeiro trazado da muralla defensiva (da
que aínda se poden ver restos),
producíronse os primeiros
asentamentos xudeus e o inicio do curtido.
Ademais do convento de
Santa Clara, destaca entre a arquitectura relixiosa a igrexa románica de Santa Mariña de
Augas Santas, construída a finais do século XII. Nas proximidades atópanse os Fornos
da Santa, un templo sen rematar levantado sobre un con-

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

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

xunto de fornos crematorios
prerromanos.
Coa intención de integrar os
numerosos elementos etnográficos púxose en marcha o
Parque Etnográfico do río Arnoia, formado polo Muíño do
Burato, o Museo do Tecido ‘O
Fiadeiro’ e o Museo do Coiro.
Todos eles son mostras representativas do que noutro tempo significaron na vida e a economía da zona, que chegou a
ter 40 fábricas de curtidos.
Cabe destacar, ademais, a
posta en marcha do Ecoespazo
de Rexo, situado na pa- >>>

En Zorelle, a carón da estrada a Maceda, hai unha eira con sete hórreos e dous castiñeiros monumentais.
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Ola
de Niñodáguia.

observarse o Canón do Sil e facer ala delta e parapente. Ademais de Maceda, nesta serra
conflúen os concellos de Montederramo, 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.

Acea Rica, unha agradábel zoña de baño do Arnoia en Allariz, que conserva os restos de varios muíños, algún de gran tamaño.

A fábrica de curtidos Nogueiras, do século XVIII, foi restaurada polo concello
de Allariz para museo do coiro.

’’

Allarizchegouater
40 fábricas de curtidos”

’’

Macedafoilugar
de residencia do rei Afonso
X na infancia”

>>> rroquia de Requeixo de
Valverde. Acolle unha intervención pictórica de Ibarrola
así como unha minihidráulica,
unha explotación piloto de
ovino de leite e unha queixería.

BAÑOS DE MOLGAS. Á beira do Arnoia nacen dous mananciais de
augas termais. Trátase da Burga
e a Fonte Quente, de augas untuosas ao tacto, bicarbonatadas-sódicas, con calcio e silicatos cunha temperatura entre 28
e 49 graos centígrados. Estas termas foron usadas polos romanos e agora son aproveitadas

As rás e as lentellas de auga medran en
lugares tranquilos, protexidos da corrente.

polo balneario que se levantou
no concello. Polas proximidades pasaba a Vía Nova que comunicaba Braga con Astorga.
Tamén pode verse a ponte medieval 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 centenarios dende o que se contemplan
boa parte da comarca.

MACEDA. O rei Afonso X tivo como lugar de residencia na súa
infancia un dos lugares emblemáticos do concello de Maceda
e da comarca. Trátase do castelo de Maceda, convertido hoxe
en hotel, despois de que o concello 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 máxima de 1.620 metros. Préstase
para a práctica de sendeirismo
e montañismo e, dende os os
seus puntos máis altos, pode

PADERNE DE ALLARIZ. Eminentemente rural, o concello de Paderne 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, numerosos exemplos de gran valor 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 cultivan nas hortas, como as fabas.

Pormenor dun dos antigos fornos de cerámica en Niñodáguia.

lenda popular conta que foi partido por un raio e que, ao rachar,
esmagou un pastor e dúas vacas
que estaban ao carón.
Entre o patrimonio histórico destaca o Mosteiro de Santa
María a Real, que tivo a súa orixe no século X, aínda que a
igrexa actual é románica con
engadidos posteriores. Hai varias 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 AMBÍA. A paisaxe
deste concello está asociada ao
paso do río e a espectacularidade dos seus penedos. O traballo
erosivo dos axentes xeolóxicos
durante centos de miles de anos
deixou ao descuberto e modelou as masas rochosas que formaban o cerne das montañas
dando lugar a formas monumentais e curiosas. Tópanse
numerosos exemplos na parroquia de San Xillao. Dun deles, a

XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO. O
mosteiro de Santa María da
Xunqueira foi fundado con anterioridade ao século XII pero
non foi até o 1170 cando se comeza a construír a igrexa románica. Coa desamortización
do XIX pasa a propiedade municipal. Foi declarado monumento histórico-artístico en
1981. Na actualidade alberga
oficinas municipais.G

Terra de oleiros
Na comarca de Maceda
houbo moita tradición de
oleiros asociada á riqueza
de arxilas no terreo. Eran
coñecidos na zona co nome de cacharreiros ou xerreiros. En Tioira (Maceda)
chegaron a traballar cincuenta obradoiros entre
1920 e 1930. O último pechou en 1965. en Niñodaguia (Xunqueira de Espadañedo), houbo cen obradoiros e o tratamento do
barro converteuse na principal actividade do lugar.
Na actualidade funcionan
varias instalacións máis
modernizadas que se
adaptaron as novas demandas do mercado, pero
tamén conservan as formas tradicionais que se
poden visitar.G

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

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.

New York.

After Hitchcock - micro relatos

D

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 voyeurista e 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”.G
Tomás Ochoa
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Vivenda na Requeixida, da reportaxe ‘Rehabilitando Seixalvo. Propostas
para recuperar a vida dunha aldea’.

CONSULTAR.

Casa Nova,
a decoración
en galego
Nos andeis dos quioscos proliferan as revistas de decoración e
arquitectura cada vez máis especializadas. Merece a pena sinalar entre estas numerosas
publicacións, unha en concreto, fácil de localizar polo seu tamaño reducido, apto para levar
no bolso. Trátase de ‘Casa Nova’, unha publicación feita en
Ourense pola Asociación Viadazaoito Comunicación, que
leva case dous anos na rúa.
De carácter trimestral –publícanse catro números ao ano
–a liña editorial está “centrada
na difusión de contidos que teñen que ver coa decoración, interiorismo, arquitectura e urbanismo dentro do ámbito galego” tratados con gran calidade
fotográfica e de deseño. O aspecto 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

REGALAR.

EXERCICIOESAÚDE.

Futbolín para
coleccionistas

Actividade física
e madurez

O humilde futbolín, contedor do
deporte nacional, xa ten unha
versión de ‘alta gama’. O coñecido deseñador de mobles holandés Piet Hein Eek, fixo a súa particular visión deste obxecto que
moitos quixeran ter nos seus fogares 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 xogadores, lonxe de levar a equipaxe dalgún equipo coñecido, preséntanse espidos e moi estilizados, con forma de pinza, nada
que ver co modelo estándar ideado por Alexandre Finisterre.
Esta peza de coleccionista,
cun prezo que ronda os 5.000
euros, enmárcase nas últimas
tendencias en deseño contemporáneo holandés das que
Hein Eek, é abandeirado. De
feito os seus mobles, que xa se
expuxeron no Museo de Arte
Moderno de Nova York (MOMA), na Feira de Mobles de Milán e no Cïbone de Tokio, contrapóñense 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 información en www.roomservicebcn.comG

Que teñen en común Julián
Bernal, Bernarda Angulo, Dean
Smith, Manuel Rosales, Manolo
Ramero, María Jesús Sanguos,
Luis Nogueira, Aurora Pérez, Jesús Borrego, Didier Auriol, Chus
Lago ou Soidade Castro?.
Que todos superan os 40
anos e ademais teñen no seu haber algún record do Mundo
e/ou campionatos nacionais en
modalidades diversas. Pero tanto 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 vontade de practicar deporte e ter
este como filosofía de vida. Ademais, no seu caso incluso vemos
como se poden conseguir resultados extaordinarios.
Na sociedade actual esténdese a mensaxe de que o deporte é para unha idade, a partir de
aí o habitual é que a xente abandone por considerar que xa non
ten capacidade para continuar.
As probas que indican o contrario 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

Eva Estévez

tres partes diferenciadas. A primeira delas amosa vivendas
singulares do país; a segunda
inclúe artigos e reportaxes con
consellos prácticos para construír, reformar ou decorar unha
vivenda; e a terceira, ‘Vivir na aldea’, aborda a arquitectura e
decoración no rural.
A revista, que se pode atopar con facilidade en quioscos
e librarías de toda Galiza, ten
unha tirada de 3.000 exemplares 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 correo electrónico suscripciones.avc@mundo-r.comG
E. Estévez

Julián Bernal é un fenómeno do
deporte e iso que empezou a correr
aos 76 anos, cando finou a súa muller.

marathón de Nova York e noutras como Londres, Boston,
Rotterdam, Auckland, Durban,
Milyazaqui, Atenas, etc. Bernarda Angulo, con 97 anos, ten o
record mundial de natación na
proba de 200 metros libres. Dean Smith, con máis de 80 anos,
ten o record mundial en remoergómetro. María Jesús Sanguos, Luis Nogueira, Jesús Borrego e Soidade Castro comparten 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 condicións físicas, que o seu corpo
non está preparado para facer
deporte, adestrar ou competir?
O deporte pode practicarse

Futbolin do deseñador
holandés de mobles
Piet Hein Eek
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até morrer, pode facerse de miles de formas pero o recomendábel é practicalo con licenciados en Educación Física que coñezan a modalidade deportiva.
Se seguimos as indicacións e
respectamos os principios, estaremos en condicións de practicar toda a vida. O noso corpo
gozará de maior saúde, autonomía e capacidade para afrontar
as inclemencias da vida.
Moitas persoas que fixeron
deporte de alto nivel abandonan os adestramentos e nunca
volven practicar. Dalgunha forma 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 articulares e doenzas cardiovasculares.
Isto é demasiado común e di
pouco dos adestradores e do
propio sistema. Evidentemente, algo non funciona e ninguén
fai unha análise ao respecto, pasando do tema e esquecendo
aqueles cos que un día quixeron
fotografarse.
Tamén hai mozas/os que
cando chegan a adultos abandonan e nunca voltan. Que pasa con eles/as? Por que abandonan? Isto é algo que non se valora 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 menores de 30 anos. Só nos ximnasios cambia esta cifra pero esta
non se computa en ningún lado, quizais porque non dá rendemento 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 idade “intelectual”, aquela na que
se traballa en empregos máis
ben sedentarios. Por suposto
hai excepcións e traballos fisicamente activos.
Sería moi recomendábel que
os medios de comunicación desen a coñecer as persoas que,
como os aiquí mencionados,
amosan outra forma de entender o deporte, que o teñen como
parte da súa vida e que ensinan
que os límites son os que nós
mesmos nos poñemos.G

MAGAZINE.47.
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Fusión
coruñesa
VIÑOTECA.

Quinta do Ramo
Atopar viños tintos no Rosal
non é unha tarefa doada. O representante máis famoso desta
zona, o da etiqueta coa flor vermella, parece que pasou a mellor vida, peor para os seguidores 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 para a casa de turismo rural do
mesmo nome que se atopa na
parroquia de Forcadela do concello de Tomiño. Elaborado coas castes propias destas terriñas
da denominación de orixe Rías
Baixas que miran cara ao sur no
tramo final do rio Miño, ás portas do Atlántico, e que non son
outras que o sousón, o caíño, o
castañal e a engadida mencía.
Os seus bagos proveñen das dúas 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 distribución non se estenda máis alá da
zona sur da provincia de Pontevedra. Este foi tomado no restaurante Don Pelayo de Tui.
Quinta do Ramo 2007
Sousón e outras castes.
DO Rías Baixas

Xurxo G. Ledo

A finais do inverno ensinounos
a primavera que xa está coa froita negra, a vermella máis radiante e unhas pintas florais sobresaíndo do atractivo trasfondo especiado, mestura dos recordos do azafrán cos do pau de
regaliz. Máis adiante o floral
apodérase da primavera.
No padal maniféstase o través dun corpo sedoso sustentado por unha firme acidez, facendo 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 bocado sólido a risco de que o frescor penetre no corpo.G

jgledo@mundo-r.com

Antonio Portela

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 comer fóra dar cunha unha boa casa de comidas nunha vila ou pequeno 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-

guindo consellos, nas nosas cidades atópanse ofertas tan
distintas como complementarias. En pleno centro da Coruña
sitúase o Restaurante Marisquería “A La Brasa” no que se aporta
unha clara vocación de manter
unha carta de cociña tradicional
galega, con pratos como os mariscos, as zamburiñas ao forno, as
cocochas de pescada ou o peixe
sapo con patacas. Tamén a panadeira 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”, ensaladas italianas e gregas ou o fígado de parrulo con mollo de ameixas doces.
Como non podía ser doutro
xeito, agradecida adega, boas
sobremesas, unha coidada decoración interior e un trato exquisito para completar a carta
de presentación deste recomendábel local herculino.G
Xosé Rey
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1.358 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

O impactante film e documental sobre o holocausto xudeu Shoah
(1985), do francés Claude Lanzmann, proxéctase en tres partes no
Centro Galego de Artes da Imaxe
(CGAI).
Coordenado por Gonzalo Vilas
AMES
¬TEATRO. Tristán, cara de can.
Unha comedia xestual interpretada
ao estilo dos debuxos animados,
polo grupo Elefante Elegante Teatro. O domingo 10, ás 17:00, na Casa
da Cultura de Bertamiráns.
BAIONA
¬MÚSICA. Cornelius. Unha acertada mestura de estilos ofrece a
nova visión do rock, funk e soul interpretada con gusto e impecable
factura. O venres 8, ás 23:30, no Pub
Marrucho.

Maio
das letras
Nestas datas previas á celebración
do Día das Letras Galegas, son
moitas as corporacións municipais, institucións e asociacións culturais 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 Pontevedra, donde se celebra ao longo
do mes o chamado Mes da Língua, 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 Galega do CEIP de Parada-Campañó,
ou unha representación do grupo
de teatro Argallada, no Centro Cultural de Monte Porreiro. O sábado
teremos unha obra de teatro polo
grupo Arume, no mesmo escenario, e outra obra en Campañó. O
luns, un programa especial de radio desde o CEIP de Parada, e o
martes unha charla sobre Ramón
Piñeiro e a língua galega, na Asociación cultural O Burgo. E o mércores unha mostra teatral no Teatro Principal, máis un debate sobre
a represión do galego no século
XX, na Escola Oficial de Idiomas.
Estas actividades están promovidas ou coordenadas, no seu
caso, polo departamento de normalización lingüística do concello
pontevedrés.
Maio, mes da Língua, concello de
Pontevedra, ao longo deste mes.

O BARCO
¬ CINE. Vals con Bashir. Unha
coproducción entre Israel, Francia e
Alemania, que conta a vida dun
adolescente tras da guerra dol Líbano en 1982. Proxectada polo Cineclube 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 representación teatral nun centro de acollida. Pola compañía Talía Teatro.
Este venres 8, ás 21:00, no Teatro
Municipal Lauro Olmo.
CEE
¬TEATRO. O Club da calceta.Exitosa 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 pontevedrés de rock e metal, que dará un
concerto o sábado 9, ás 21:30, entradas a 5 euros, no Pub Aturuxo.
¬TEATRO.Un Agasallo para Xaquín. Obra de títeres para o público máis novo, polo experimentado grupo Os Monicreques de
Kukas. O venres 8, ás 20:00, na Casa
da Cultura Ramón Martínez.
BURELA
¬TEATRO. Boas Noites.Un espectáculo para nenos e maiores do
grupo Berrobambán, sobre os temores infantiles e sobre cómo vencelos. 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 comedia americana sobre a ansiedade). Nova producción do
Teatro do Morcego, sobre un texto

¬ 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 reflexionar sobre cal é o lugar actual da
pintura e cales foron os máis recentes avances teóricos e formais
que experimentou a pintura nos
últimos anos. Reflexión que non
ven mal facerse, como espectadores do común, á vista dalgunhas
exposicións que se ten a sorte ou
infortunio de contemplar actualmente, e para as que non se reparten libros de instruccións.
Así, o comisario da mostra David Varro, dinos: “Unha vez asumido que falar de pintura xa non é
o que era e que debemos achegarnos a ela máis como tradición

de Steven Berkoff, na conmemoración dos 25 anos do grupo. Vai estar
o venres 8, sábado 9 e domingo 10,
ás 22:30, noAuditorio Municipal.
¬MÚSICA. Swingpool. Temas orixinais en inglés e en galego e revisión novidosa de standards, neste
grupo santiagués. O venres 8, ás
23:300, na Salason.
CARBALLIÑO
¬MÚSICA. 4º Festival Orcellón
Fala e Canta. Programación cultural da Asociación Cultural Avantar,
que se desenvolve ao longo deste
mes, e que nesta semana contará
con unha actuación teatral do grupo
Tiruleque por 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, actuación 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 Rosas, ou cando menos de dúas Rosas
que somos todas as demais. Un espectáculo cómico-crítico da compañía Mariclown. Este sábado 9, ás
23:30, na Sala The Star.
CEE
¬TEATRO. O rei dos mares. A

Obra de Federico Herrero.

que como técnica, entenderemos
que a pintura é unha idea, unha
forma de pensar, seguramente,
sobre a propia pintura na súa posibilidade de aprehender o mundo.
Poderíase dicir que da pintura só
nos queda o propio termo “pintura”, case até o punto de que todo
o que se di ao redor dela sería pintura en si mesma en tanto que

Quintiño gústalle pasar a fin de semana co seu avó e navegar no seu
barco O rei dos mares. Teatro para nenenos polo grupo The Pinga Teatro,
o sábado 9, ás 19:00, no Salón de Actos do Concello.
CELANOVA
¬EXPO. O Maio. Mostra de escultura de Toño Monteiro que rememora a poesía do escritor Manuel Curros Enríquez. Ao longo do mes a Fundación Curros Enríquez desenvolve
outras actividades culturais relacionadas co esgrevio poeta. Até o 31 de
maio, naCasa dos Poetas.
A CORUÑA
¬ ACTOS. O galego medra contigo!. Este programa dirixido aos rapaces 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 espírito do bosqueda compañía de teatro
de monicreques Falcatrúa. 17:30 , Teatro infantil: Ramoncito vai á feira, da
compañía CasaHamlet. 18:15,Actuación 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

manifestación dunha actitude,
dun posicionamento que implique ao artista estar continuamente repensando o seu lugar”
Estas e outras cuestións teóricas están presentes nesta mostra dunha manchea de artistas
destacados do actual panorama
pictórico.
Macuf, até o 15 /09/09, A Coruña.

Claude Lanzmann: Shoah.
20.30 h. Shoah (Primeira época)
Claude Lanzmann, 1985. 270´. Subtítulos en castelán. Entrada gratuíta.
Venres 8
Claude Lanzmann: Shoah.
20.30 h. Shoah (Segunda época)
Claude Lanzmann, 1985. 290´. Subtítulos 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 Fantastique, 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 exposición do museo holandés, con
obras da escola de pintura da Haia,
naturalistas e precursoras de pintores coma Van Gogh. Até o 29 de
xuño, no Pazo de Exposicións e Congresos (Palexco).
¬EXPO. Alberto Datas. Un pro-
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Apartado 1.371 - 36200. Vigo

O guitarrista irlandés Gary Moore.

Gary Moore
Este guitarrista irlandés (Belfast,
1952), é un dos músicos de maior
proxección das illas británicas.
Tocou con igual éxito diversos estilos 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 colaboracións de B.B.King e Albert
Collins, colocouno como un dos
músicos de blues máis importantes 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 escenarios españois coa xira de
presentación do seu novo álbum
“Bad for your baby”. Ademais de
percorrer cidades coma Valladolid, 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 outros, á súa etapa de TVE en Si yo
fuera presidente. Polas súas colaboracións 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 panorama do seu traballo posterior
aos anos do mítico trío madrileño, no que destacan as súas interpretacións 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 sábado 9.

A obra A Pensión, de Redrum Teatro, estará en Culleredo.
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A Asociación Cultural Avantar
do Carballiño, organiza unna extensa programación cultural ao
longo deste mes, na vila do Arenteiro.

O escritor Ramiro Fonte é homenaxeado o vindeiro mércores no Teatro Jofre de Ferrol.

¬ MÚSICA

ANOSATERRA

xecto expositivo que mostra as últimas obras do pintor galego, un dos
artistas máis importantes da segunda metade do século XX en España. Até o 28 de xuño, na Fundación
Luis Seoane.
¬EXPO. Antonte e pasadomañá; ou o que pode ser pintura hoxe. Exposición pictórica
dunha serie de destacados artistas
contemporáneos, que inciden na
inovación e cambios sobre o concepto clásico de pintura. Até o 15 de
setembro, no MACUF.
¬EXPO. Gravura. Título da exposición do artista José Pedro Croft, que
estará até o 30 de maio na Galería
Ana Vilaseco.
¬EXPO. Luz instantánea: fotografías, itinerarios e saudades de Andrei Tarkovski. A F.
Luís Seoane acolle, por vez primeira
en España, a colección completa de
polaroids que o cineasta ruso fixo entre 1979 e 1984 nas proximidades da
súa dacha rusa e diversas localizacións en Italia. Até o 31 de maio, na
Fundación Luís Seoane.
¬EXPO.Fotógrafos da Natureza
2009. Caixanova presenta no Aquarium Finisterraeesta exposición de fotografías de natureza, unha das máis
consolidadas internacionalmente.
Até o 30 de xuño.
¬EXPO.Miradas. Dende o informalismo ao multicolor. Retrospectiva de obras mestras da Colección Caixa Galicia, pertencentes a
épocas e movementos artísticos moi
distantes entre si. Até o 31 de maio,
naFundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. 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 & Burgas Beat. Magín leva gravando discos desde finais dos 80 tanto co seu
grupo La Rosa como en solitario. Burgas Beat é a continuación doutro
grupo clásico da escea nacional, Cosecha Roja. Estevenres 8, ás23:00, no
pub Garufa.
¬MÚSICA. Alberto Pérez. O incombustible baladista e bolerista vai
estar este venres 8, ás 23:00, noJazz
Vides.
¬ MÚSICA . Pachamama. Actuación o sábado 9, ás 00:00, no
Playa Club.
¬MÚSICA.The Telephones Rouges . Concerto para este sábado 9,
ás 22:30, noGarufa.

no Edificio de Servizos Múltiples.
FERROL
¬ACTOS. Presentación de publicación. 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. Actividade que se desenvolve permanentemente todos os mércores, ás 18:00,
no Ateneo Ferrolán.
¬ CINE. Marcado polo odio. Somebody Up There Likes Me (Marcado
polo odio, 1956 ) é a primeira longametraxe protagonizada por Paul
Newman, dirixido por Robert
Wise, adaptación cinematográfica
da vida do boxeador Rocky Graziano. Proxéctase este luns 11, ás
18:00 e 20:30, en V.O.S.E., na Sede
Fundación Caixa Galicia.

Burgas Beat é a continuación do
grupo Cosecha Roja. Este xoves 7,
ás23:00, no Run Rum.
¬MÚSICA. Noneto Checo. Acreditada 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 homenaxe ao escritor finado hai un ano,
que contará coa actuación da
Banda de Música Municipal. O
mércores 13, ás 20:30, entrada gratuita, no Teatro Jofre.
¬TEATRO.No Coment: Obra.
Obra do grupo Pt. Excéntricas,
conta coa presencia de Víctor Mosqueira, Marcos Orsi, e a dirección
de Quico Cadaval. O venres 8,
ás20:30, no Teatro Jofre.
¬TEATRO.Giseliña. A ollada contemporánea de Cisco Aznar detívose sobre o ballet Giselle ou as Willis como base do proceso creativo
da nova produción do CCG. O sábado 9, ás20:30, no Teatro Jofre.
LALÍN
¬ TEATRO . As vingadoras.
Show do dúo feminino Maquinaria pesada, que parodia aquela
serie inglesa dos anos 60, Os Vingadores. O venres 8, ás 21:30, no
Novo Salón Teatro.

O dúo Bellón Maceiras actúa en Ferrol.

¬ 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 Zigzigland(2006), con entrada de balde.
O sábado 9, ás 12:00, e dentro do ciclo de cinema infantil, A Balea
Branca. Ambas, noSalón de Actos do
Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. Éufrates, un río de historias. Traballo fotográfico de Eloy
Taboada no que se recollen as tarefas de investigación dun equipo de
arqueólogos no val medio do Éufrates, coordinado pola Universidade da
Coruña e o Ministerio de Cultura de
Siria. Até o 31 de maio, na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. 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.
CULLEREDO
¬TEATRO. A pensión. A compa- ¬ MÚSICA . Magín Blanco &
ñía Redrum Teatro presenta esta Burgas Beat. Magín leva graobra para este venres 8, ás 20:30, vando discos desde finais dos 80.

LUGO
¬EXPO. Rexistros Abertos. Baixo
a epígrafe Rexistros abertos. Materias, narrativas e visións na arte galega actual, un proxecto expositivo
que amosa unha serie de percepcións sobre o panorama da plástica
actual en Galicia a través de creadores e obras ligados á arte galega
contemporánea. Até o 31 de maio,
no Museo provincial.
¬EXPO. Manuel María : A Palabra Viva. A Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG) organiza esta
mostra, que consta de 25 paneis nos
que se reflicten diversos aspectos da
vida de Manuel María, poeta lucense da Terra Chá. Até o 15 de
maio, no Salón de actos do complexo
xuvenil LUG II.
¬EXPO. Galicia até 1975. Segunda mostra do proxecto expositivo Miradas. Unha revisión dos fondos da Colección Caixa Galicia, coa
que se perciben as principais viraxes
da plástica galega ao longo de máis
dun século de historia, desde o XIX
ata 1975. Até o 7 de xuño, no Centro
Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Moscow Art Trio.O ciclo Espazos Sonoros é un programa de música que celebra concertos en espazos de interese cultural.Neste caso é no Pazo de San
Marcos, o venres 8, dende as 20:30.
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Cool Hand Luke (titulada en español “La leyenda del indomable”) é
un dos filmes definitorios da personalidade de Paul Newman na
pantalla, e un dos que forma parte
do ciclo adicado ao actor americano, programado por Caixa Galicia.

¬MÚSICA. Miguel Costas. Concerto para este xoves, ás 23:00,
entradas a 8 euros, no Club Clavicémbalo.
¬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 Semana do Corpus. A soprano internacional Birgid Steinberger e o
pianista que a acompaña na interpretación, Julios Drakeinterpretan
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 Fundación Caixa Galicia, Homenaxe a
Pau Casals, Thomas Piel violoncello, conm temas de Halffter, Finzi e
Cassadó.
¬MÚSICA. Ballet folclórico nacional de Cuba.A formación nacida en 1962 recolle as tradicións
musicais da illa, adaptadas ás modernas coreografías. Estarán o martes 12, ás 20:30, no Auditorio Gustavo Freire.
MELIDE
¬MÚSICA. Phantom Club. Actuación 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-

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.

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

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 nenos 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 Shiozawa 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 Newman. Proxéctase este martes 12, ás
20:00, en V. dobrada, na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actuacións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Meta4. O grupo finés de
música de cámara ofrece un concerto, dentro do ciclo musical Sen
batuta. O xoves 7, ás 20:30, no Paraninfo do Instituto Otero Pedrayo.
¬MÚSICA. A Tuna Rastafari. Ac-

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

Aló Django actúa no Porriño.

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 galegos van actuar este venres 8, ás
22:00, entradas a 4 euros, no
Café&Pop Torgal .
¬MÚSICA. Hestia + Hybris. Doble concerto para o sábado 9, ás
21:00, no Rock Club.
¬MÚSICA. Os Fonocontos. Dentro 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

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

PONTEVEDRA
¬ ACTOS. Maio, mes da Língua.
Unha serie de actividades por diversos escenarios e parroquias do concello, promovidas polo departamento de normalización lingüística,
ao longo deste mes.
¬ CINE. O Gran Salto. The Hudsucker Proxy (O gran salto, 1994) é
unha das máis brillantes películas
dos irmáns Coen, un filme falcatrueiro, complexo e cheo de homenaxes 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 Viñolas. Coleccións MAPFRE. García Viñolas é un dos grandes coleccionistas españois de debuxo, cuns
fondos que percorren a meirande
parte da arte española do século XX.
Cincuenta e sete desas obras, doadas á Fundación MAPFRE, son as
que chegan agora ao Museo Provincial de Pontevedra.
¬EXPO. Alejandro de la Sota
e o Pavillón Municipal de
Deportes. O Pazo da Cultura
amosará até o 14 de xuño a historia da súa instalación deportiva máis importante: O Pavillón
Municipal de Deportes, destacado pola súa xenialidade construtiva, a importancia do seu arquitecto Alejandro de la Sota, e
a importancia social e deportiva
do edificio na cidade.
¬EXPO. Os gaiteiros. O pintor
Xabier Dopazo inaugura o espazo expositivo, até o 25 de maio,
dun recén inaugurado novo local
e espazo cultural, o Rumore
Lounge pub (Virxe do Camiño, 9).
¬EXPO. X Bienal Internacional
de Gravado de Caixanova. O
Centro Cultural Caixanova expón
unha selección cos mellores gravados presentados á décima edición
do seu certame. Até o 31 de maio.
¬MÚSICA. Abe Rábade Trío e o
Moscow Art Trio. O ciclo Espazos Sonoros é un programa de música que celebra concertos en espa-

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 nacional de Cuba.A formación nacida en 1962 recolle as tradicións
musicais da illa, adaptadas ás modernas 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 . Poderemos ver estas obras:
Hide(Oculto), a partir da obra de R.L.
Stevenson, pola Aula de Teatro
Universitaria de Ourense, Maricastaña. O xoves 7, ás 20:30, no Teatro 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, dirixida por Miguel Narros e interpretada por Sancho Gracia, entre outros. Un tenente ten que recurrir a
cociñeiros “rojos” para organizar
unha cea que Franco dá aos seus xenerais. O sábado 9, ás 21:00, no Centro Cultural Caixanova.
¬TEATRO. Museo do teatro
Obra do grupo Teatro del Norte. O
ciclo de teatro da Vicerreitoría do
Campus de Pontevedra, Campás teatro bota o peche con este espectáculo. O venres 8, ás 21:00, na Casa
das Campás.
O PORRIÑO
¬MÚSICA. Aló Django. Este grupo
de músicos, partindo do jazz, do claqué e do swing acústico, rende homenaxe musical a Django Reinhardte 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 acertada mestura de estilos ofrece a
nova visión do rock, funk e soul interpretada con gusto e impecable
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Danilo Zolo. Especialista en temas relacionados con intervencións militares 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, este xoves 7. Ao día seguinte estará na Facultade de Direito da Universidade da Coruña. Os actos están organizados porla asociación Esculca, observatório para a Defensa dos Direitos e as Liberdades.

factura. O sábado 9, ás 00:00, no Vagalume 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 Sociocultural.
¬TEATRO. Jesus, que Cruz Me
Caeu Contigo. A compañía viguesa 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 palestino. Conferencia do profesor e xurista 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 experiencia 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 italiano Ermanno Olmi (I fidanzati,1963), que vai ser proxectado
polo Cineclube Compostela, o vindeiro mércores 13, ás 22:00, entrada
de balde con aportación voluntaria
de 1 euro, noCentro Social O Pichel
(Rúa Santa Clara).
¬ CINE. O incríbel home min-

guante. O clásico de Jack Arnold
proxéctase o venres 8, ás 22:30, no
Centro Sociocultural do Ensanche.
Forma parte do ciclo Os meus terrores favoritos, donde se proxectan outros títulos no mesmo local.
¬EXPO.Exposicións de pintura. 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 Patiño, na galería SCQ.
O libro das viaxes imaxinarias,
ilustracións de Xosé Cobas, na Biblioteca Pública Ánxel Casal, até o
31 de maio.
A mancha humana, nova exposición no Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), até o 31 de
maio.
¬EXPO. Entre amigos. Eexposición é bianual na que participan os
socios e socias afeccionados a fotografía. Esta é xa a 5ª edición desta exposición 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 RadioMostra de obxectos, gravacións, textos,
que comemoran os 75 anos da radio no noso país. Na Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. 17 de maio: as nosas
letras.A mostra amosará unha colección dos libros máis sobresaíntes
de todos/as os homenaxeados nos
17 de maio até agora, facendo especial fincapé na figura de Ramón
Piñeiro. Até o 31 de maio, na Biblio-

teca Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Ramón Piñeiro na
lembranza. Exposición de debuxos de Siro López, ao socairedo ano
das letras adicado a Ramón Piñeiro.
Na Fundación Torrente Ballester.
¬ MÚSICA . Festa da primavera. Dentro das actividades
programadas con este título, o xoves 7 actúa o mago Romarís, ás
22:00, entrada a 4 euros, e o venres 8 estará o tamén mago Brandariz, ás 22:00, entrada a 2 euros,
ambos no Pub Ultrramarinos.
¬MÚSICA. Snatch. Grupo galego
que fai composicións propias e versións 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 Bakin' 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 + Darren Hayman. O ciclo Vangardas 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 dirección de Frans Brüggen, interpretando unha cantata de Johan Sebastian Bach e a sinfonía número 5
de Mendelssohn. Estevenres 8, ás
21:30, no Auditorio de Galicia.

Javier Vargas, que ao frente da súa Vargas Blues Band actuará na Sala Capitol santiaguesa.
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A obra do CDG As Dunas, con texto de Manuel Lourenzo e dirección de Quico Cadaval, prosegue
a súa singladura polos escenarios
galegos, recalando esta fin de semana en Tui.

¬MÚSICA. Gary Moore. O guitarrista irlandés de Belfast comparececoa xira de presentación
do seu novo álbum Bad for your
baby. Actuará de teloneiro Otis
Taylor. O luns 11, ás 20:30, no Multiusos 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 comunicación e toma de consciencia
da realidade. Este xoves 7, ás 21:30,
na Sala NASA.
¬TEATRO. Ringorrango. Circo,
ritmo, música, humor; todo mesturado nesta hora de diversión asegurada 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 expresión, a peza reflexiona sobre o
feito de as aparencias non só se referiren a unha realidade senón que se
converten na nosa realidade. O sábado 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 versións 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 power & funk, estilo aberto e ecléctico
que recupera os sons do rock e funk
dos 70 sen deixar de soar contemporáneo. 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-Sanxenxo. Será o sábado 9, ás 10:00, con
saída no Punto Limpo de Sanxenxo.
Duración aprox: 3 horas. É unha actividade gratuita.
TUI
¬TEATRO. As dunas. Unha viaxe
pola Mariña luguesa da man dunha
tropa estrafalaria. Músicos, danzantes e cantores concentrados nunha
vella nave industrial en desuso.
Montaxe do Centro Dramático Galego, con texto de Manuel Lourenzo e dirección de Quico
Cadaval. O venres 8, ás 21:30, e sábado 9, ás 20:30, no Teatro Municipal
Edificio Área Panorámica.
VIGO
¬ CINE. Veredicto final. Dentro
do ciclo de Paul Newman, The verdict (Veredicto final, 1982 ) é un excelente drama sobre procesos xudiciais, soberbiamente narradopor
Sidney Lumet. Proxéctase este
martes 12, ás 18:00, en V. dobrada, e

¬ CONVOCATORIAS
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 presenten narracións en banda deseñada inéditas,
e non premiadas con anterioridade, e que estean 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 tratarse dunha historia única ou dun conxunto de
historias.
Os traballos presentaranse por duplicado e
en exemprares separados, numerados, grampados 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 máximo 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 formato TIFF.
A extensión mínima será de 48 páxinas e a
máxima de 64.
Para a súa valoración enviaranse copias encadernadas en DIN-A4 con calidade láser.
O prazo de admisión de orixinais finaliza o día
30 de maio de 2009 e deberán enviarse á De-

putación da Coruña, Avda. Alférez Provisional,
2, 15006 A Coruña, indicando no sobre "V Premio 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 caracteriza aos nosos escritores, así como de homenaxear 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 persoas, 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

Moon Crestaactúa na Serra de Outes.

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

dotado con 25.000,00 euros, estando suxeita
esta cantidade ás retencións legais que sexan
de aplicación.
A Deputación publicará a obra premiada, directamente ou a través doutra editorial, reservándose durante dezaoito meses os dereitos
de edición da mesma.
As obras serán de tema e extensión libres, podendo presentarse novelas, relatos e conxuntos 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 exterior 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, teléfono de contacto e correo electrónico. Ademais 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 Deputación 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 Cultura, Educación e Patrimonio Histórico-Artístico, cinco persoas de recoñecido prestixio do
ámbito literario, nomeados polo Sr. presidente
da Deputación e o gañador dunha das anterio-

xica, será este venres 8, ás 20:30, no
local da Asociación Veciñal "A Unión"
de Matamá.
¬EXPO. José Afonso. Seremos muitos, 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 artística 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, Museo de Arte contemporánea.
¬EXPO. Entre liñas. Pinturas de
Luis Davila. Até o 30 de maio, na Galería Chroma.
¬EXPO. Tesouros de papel: libros, xogos e xoguetes. Colección Quim Corominas.

res edicións do premio. Actuará como secretario 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 Solidariedade convídavos a participar neste Certame Galego de Creadores Novos, que inclúe
as especialidades de teatro, artes plásticas,
moda, música, relato breve, poesía, videocreación, banda deseñada, graffiti, carteis e deseño
de xoias.
Poderán solicitar a participación os mozos ou
mozas galegos ou residentes en 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 documentación específica de cada especialidade,
que se atopa nesta web, en cada unha das súas
seccións.
Cada participante poderá presentar unha
obra por especialidade ou por modalidade, establecéndose os seguintes premios por especialidade (teatro, artes plásticas, moda, música,
relato breve, poesía, videocreación, banda deseñada, graffiti, carteis e deseño de xoias):
-Un primeiro premio de 3.000 €
- Un segundo premio de 1.500 €
-Un terceiro premio de 1.000 €
O prazo de presentación de solicitudes estará
aberto até o día 5 de xuñode 2009.
Poderanse outorgar mencións de honra, que
carecerán de dotación económica, nas diferentes especialidades.
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Anuncios de balde.
Unha exposición, acompañada de
charlas e concertos, lembra en Vigo
a figura de Zeca Afonso, o cantor e
poeta portugués, símbolo involuntario da Revolución dos Cravos lusitana e referente moral e musical de
varias xeracións.

Mostra de todo tipo de xoguetes
antigos feitos con papel, até 1930.
Até o 14 de xuño , no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Scriptorium Verbumdiense. Mostra do laborioso proceso de creación dun códice, e a importancia que tivo Galicia neste
campo. Até o mes de xuño, no museo Verbum, Casa das Palabras.
¬ EXPO . Naturnova. A pretensión deste espacio para a educación medioambiental é tratar de
axudar a concienciar á sociedade
da importancia do mantemento
do entorno, enfocando esta actividade principalmente hacia os sectores 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 lugar. A mostra analisa as relacións
entre artes visuais, cinema e literatura.
Puntos de Encontro/Meeting
Points. O portugués Pedro Barateiro inaugura esta serie que traeráa 5 artistas neste ano 2009.
¬MÚSICA. The Fishfuckers.
Este trío/banda de rock galego estará este xoves 7, ás 22:00, na Fábrica 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

O cantautor Alberto Pérez.

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

Poden facelos chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com .
Poden adxuntar unha foto.
Prégase avisar da desactualización dos anuncios.

¬MÚSICA. Alberto Pérez. O incombustible 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 grupos Crave + Malkeda.
¬ TEATRO . Testosterona.
Unha obra do grupo Chévere
que cuestiona a división normativa da sociedade en dous sexos
e plantexa a posibilidade dun xénero 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, dirixida por Miguel Narrose interpretada por Sancho Gracia, entre outros. 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.

VILAGARCÍA
¬EXPO. Polo Salnés con Ramón Cabanillas. Exposición
con ocasión do Ano Cabanillas.
Fotografías colectivas do Salnés
na obra do cambadés. Inauguración y presentación do libro homónimo, 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, dirixida por Miguel Narros e interpretada por Sancho Gracia, entre outros. Un tenente ten que recurrir a
cociñeiros “rojos” para organizar
unha cea que Franco dá aos seus xenerais. O venres 8, ás 21:00, no Auditorio Municipal.
VIVEIRO
¬TEATRO. Babiliglub. Nova producción infantil da compañía Galitoon. A tranquilidade,e a normalidade do fondo do mar verase interrompida por un pequeno peixe e a
súa peculiar forma de falar.O sábado
9, ás 18:00, no Teatro Pastor Díaz.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Aluguer de apartamento en
Lira(Carnota), Portocubelo. A carón
da praia. Equipado para catro persoas. Terraza, vistas ao mar e ao cabo
Fisterra. 2ª 15ª de xuño, 500 euros. 1ª
15ª de xullo, 550 euros. 2ª 15ª de xullo, 600 euros. 15 días -agosto, 600
euros. 15 días-setembro, 500 euros.
981 76 11 44 / 666 84 39 97
 Alugo piso 3 hab. 2 baños, exterior. Amoblado. Moi bo estado. Santiago de Compostela.
Tfno: 679 236 477
 En Ribadeo, véndese apartamento 2 cuartos, garaxe e rocho. 54
m2. Con calefacción eléctrica, mobles de madeira maciza e roupeiros
encaixados. Zona Parque de San
Francisco. Impecábel. Prezo 97.500
euros. Teléfono 672434757.
 Asturias. Tapia de Casariego.
Alugo casa nova de campo con xardín, asador, horta, cenador. Fins de
semana de venres a domingo por
110 euros para todos. Tel.: 667 293
752.
 Gostaría coñecer muller galega
para compartir sensacións. Cumprín
os cuarenta e son tan tenro coma
combativo na defensa da cultura do
noso país. Da zona de Compostela,
(desprázome). Manda unha mensaxe a: ventoserodio@yahoo.es

 Vendo piso en Vigo: Dúas habitacións, salón/cociña, con calefacción
e dobre ventanal. Zona García Barbón. Aparcamento privado.130.000
Prezo Fixo. Teléfono: 667083719.
Chamar de 20 a 22 horas.
 Casa para aluguer de fin de semana ou vacacions, situada á beira
do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63
 Vendo Seat 600. Tel: 610 205 247

 Alúgase casa en Ribadeo, amoblada, meses de xullo, agosto e setembro. Tel. 676 727 518.
 Licenciado en Xeografía e Historia imparte clases particulares a domicilio en Santiago e cercanías.Todas as materias de letras. Telf: 687
5811 37
 Véndese trompeta “Júpiter SI b
410” lacada. Por 240 €.
Teléfono: 656 26 23 85

 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 persoa na zona de Santiago de Compostel. Razón: Xabier. Teléfono:
664754764. 18 horas a 20 :00.gallaecia2008@hotmail.com.
 Clases de Xadrez. O Club Xadrez
Algalia imparte clases de xadrez (iniciación e avanzado) nos Centros Socioculturais Cidade Vella e Aurelio
Aguirre en Santiago. Información Tel:
664 387 133 /981 93 82 63

 Vendo Guitarra Electrica Fernandes, de 24 trastes, dúas pastillas
Humbuckers, mastro palorosa, cor
azul "Oceanburst", en impecable estado. Prezo: 525 €.
David , Tel: 610 63 38 82.
 Castelao. Compro libro "Sempre
en Galiza"(Akal Editor), edicións entre 1981-1993, galego ou español.
Tamén agradezo información sobre
as edicións mencionadas. Desprázome. 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

 Vendo Buxus Suffruticosa. En terra: 30 ou mais cm. , 15-20 diámetro,
4 anosm, 2500 unidades. Prezo: 1 €.
En maceta de 1 litro: 15 cm. ,500 unidades. Prezo: 0.50 € . Tamén buxus
semprevirens e camelias. En Lestedo, Boqueixón. Tlf: 690 020503
 Vendo saxofón alto Yamaha
YAS275, perfecto estado. Inclue maletín con interior acolchado. O motivo da venta é que vou mercar outro, o estado é perfecto. O prezo son
700 € (negociables). Tel: 675.223.59.
Mail: rubentroitinho@hotmail.com

 Busco relación cunha muller que
lle goste falar galego, de 38/43 anos.
Preferibelmente da comarca de Ordes. Chamar ao 650 930216.
 Vendo sillón e dúas butacas(tresillo), coa armazón de madeira. En
Moi bó estado e económico. Tel: 986
290219, preguntade por Conchi.

 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

 Ofrécese rapaza para coidar anciáns e nenos. Experiencia e título.
Mañás e fins de semana. Santiago e
comarca. Tel: 617 407 697.
 Mércanse cacharros de barroda
antiga olaría de Samos.
barraxe@mundo-r.com
 Véndese Mercedes BenzMB100
D; Ano 1995; Bo estado. Renovados
recentemente: dirección, embrague,
sistema eléctrico, rodas, freos, chapa
e accesorios en bo estado, con radio
cd novo. 3500 €.Tlf: 650485043
 Rapaz de 26 anos gustaríalle coñecer a rapaza de esquerda e nacionalista de entre 18 a 30 anos para
amizade ou algo máis. 666730096.
 Ofrécese moza para coidado de
anciáns e nenos ou limpeza de calquera tipo polas mañás ou por horas e festivos. En Santiago e comarca.
686924339.
 Vendo casa de 90 m2, finca cercada de 1000 m2, a tres quilómetros
de Betanzos. 130.000 euros. Teléfono 617 135836.
 Alugo piso céntrico en Berlínde
xuño a setembro completamente
amoblado. Datas a convir, pero mínimo 2 meses. 400 €. Email: yolanda.avz@googlemail.com
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Xosé Valiñas

Escena de Star Trek XI.

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, condenado 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 cores que se lle pasan pola cabeza,
calquera indicio de interese nas
sagas galácticas con pedigrí haberá que buscalo no agradado
aggiornamento na lonxeva creación 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 televisivas Perdidos, Alias ou Fringe,
fan confeso da saga orixinal que
retoma a tripulación primixenia
da USS Enterprise nunha precuela que narra a súa primeira
misión facendo especial fincapé
no primeiro choque de personalidades arquetípicas entre o
Capitán Kirk e o Señor Spock,
interpretado por Zachary
Quinto, o Sylar de Heroes. No
resto do reparto podemos atopar a Simon Pegg e a Karl Urban
rexuvenecendo a Scotty e o
Doutor McCoy.

nova coas súas dúas fillas. Despois 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 etérea 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 automobilístico enfrontado á todopoderosa e oligopolística industria de Detroit, Coppola e Lucas
crearon, a finais dos 80, unha estupenda 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, responsábel de títulos como Air
Force One ou Children of Men,

escolleu ese universo para debutar como director. Se Tucker fracasaba unha e outra vez na loita
como independente polas innovacións de seguridade e deseño,
agora presenciamos a loita posterior –anos 60– doutro enxeñeiro emprendedor –interpretado por Greg Kinnear– que inicia 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 Coppola-Lucas, nin Kinnear ten o carisma de Jeff Bridges.

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

García Roure debuta oficialmente como realizador con este
filme sobre a vida diaria dos pacientes dun Hospital de Saúde
Mental, pero o seu nome está
presente como axudante de dirección nalgúns dos documentais máis interesantes do cinema
español recente, películas como
En construcción, de José Luis
Guerín; O ceo xira, de Mercedes
Álvarez; ou Cravan vs Cravan de
Isaki Lacuesta. No debut en solitario, Roure afonda nese discurso do fecundo documental
de autor que tantas ledicias está
a deparar para o sufrido espectador do cinema estatal nos últimos anos.

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

Seguindo o exemplo de Angelina Jolie, Colin Firth –Bridget Jones, Love Actually, Mamma
Mia– busca credibilidade da
man do seu compatriota Winterbottom nun novo capítulo da
teima británica por atopar a
clave da supervivencia emocional nas soleadas terras italianas.
Firth é un viúvo sentimentalmente fracturado que trata de
reiniciar a vida viaxando a Xé-

Imaxe de Unha certa verdade.

Fotograma de Séraphine.

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 conseguiu un premio, o de mellor
guión adaptado. A fita que aparece en todas as listas de indispensábeis do ano pasado,
Palma de Ouro en Cannes e candidatura aos Oscar incluídas, foi
a gran derrotada fronte a esta Séraphine que, con moito menos
eco mediático, deixou pouca
marxe de manobra ao obter sete
premios. Martin Provost –O ventre de Juliette– dirixe esta fábula
tráxica con ambientación de
época na que asistimos á tortuosa existencia dunha pintora
visionaria e descoñecida e á súa
relación cun marchante de arte
que a coñece cando está a traballar como empregada do fogar.

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

Na liña do antolóxico estoxo adicado á obra documental de JeanLuc Godard nos anos guerrilleiros do Grupo Dziga Vertov, Intermedio 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 Vague e
dos activistas do Cinema Verité.
Filmes como Moi, un noir, a revolucionaria achega ao cinema
etnográfico, figura xa en todas as
historias do medio. A caixa editada agora inclúe outras xoias en
16 mm como A pirámide humana. A única pexa é a ausencia
da fundamental colaboración
co sociólogo Edgar Morin, Crónica dun verán, obra á que adebeda moito o mellor Guerín.G

Greg Kinnear e Lauren Graham en Faíscas de xenio.

Fotograma de Xénova.

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

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Parella de bispos.
Do 15 ao 29 de abril disputouse o cuarto torneo da serie do Grand Prix da FIDE na cidade de Nalchik, na República Rusa de Kabardino-Balkaria. Participaron 14 xogadores, 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 sacrificio 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 momento 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 protexido 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] Diagrama 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.

SUDOKU
difícil

Horizontais:
1- Arrecendo. Sinala, de xeito que o sinalado se vexa. 2- Investigadores, homes de ciencia. 3- Asamblea Nacional. Mortífero.
Nome de consoante. 4- Andar “á ....” é andar sen pensar as cousas. 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 prominente da cunca do ollo, cuberta de pelo. 7- Dise así do terreo sen
vexetación nin cultivo. Incursión militar rápida en territorio inimigo. 8- Famoso poeta e novelista norteamericano, rei do misterio. Claridade, iluminación. Prefixo que significa “igual”, e dá
nome a un coñecido certificado de calidade, con diversas numeracións. 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 Italia. 11- O que non é terrestre nen marítimo. De certa illa mediterránea 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 prominente corno no fuciño. 3- Escoita. Charamela, frouma, folla do
piñeiro. Elemento gasoso que nos rodea. 4- Movimento Nacional 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. 7Desexo 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 convertela en táboas ou outros elementos.

SOLUCIONS
doado

Horizontais:
1-AROMA.AMOSA.2-CIENTÍFICOS.3AN.LETAL.CE.4-TOA.OEN.VIR.5-ACRO.M.TEAR.6LEUCO.CELLA.7-ERMO.R.RAID.8-POE.LUZ.ISO.9SN.LALÍN.TI.10-ITALIANIZAR.11-AÉREO.CORSO.
Verticais:
1-ACATALEPSIA.RINOCERONTE.OE.ARUME.AR.4MNL.OCO.LLE.5-ATEO.O.LAIO.6-ITEM.RULA.7AFÁN.C.ZINC.8-MIL.TER.NÍO.9-OC.VELAÍ.ZR.10SOCIALISTAS.11-ASERRADOIRO
Crucigrama

difícil

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

AUTODEFINIDO

doado

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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Xan Carballa

A

lgo está pasando no
PP vigués. O extraño
parto da quinta delegación da Xunta, montada sobre unha rara estrutura de concellos, da que quedan excluidos o Condado ou o Baixo

SÍNDROME
LÓPEZ-CHAVES
Miño, forma parte dunha operación de calado que albisca no
horizonte a toma do concello
de Vigo. Obxectivo lexítimo,

pero argallado dunha estraña
maneira. Os concelleiros electos van saíndo un por un a outras misións, Lucía Molares e
Corina Porro a zonas de poder
e relumbrón. Figueroa quédase
no concello, pero non será candidato. 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 porque a maioría en Santiago é
dun único votoG

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.

Amando I. Moure,autordunmaiotradicional
‘Agora aos nenos non lle interesa esta festa
porque xa teñen de todo’

PACO VILABARROS

Alberte Rivero

Ten oitenta e sete anos. Na Peroxa, de onde é orixinario, recolle todo o necesario para a
elaboración do cruceiro. Ao
longo do mes de abril, este xubilado de correos emprega
dúas horas ás tardes para darlle forma ao único maio individual 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 pequenos 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 conservación 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 xanela de correos, lugar no que traballou máis de cinco décadas.
Son xa sesenta e cinco anos facendo o maio?
Estou canso pero é unha tradición que non quero que se
perda. Polo que se ve cada vez
hai menos. Eu fago o tradicional sen estragar a natureza, carrabouxos, xestas carqueixas e
toxos. Sempre me gustou máis
construír o cruceiro, a pesar de

que durante a década dos noventa tiveron moito éxito os
maios artísticos, imitando figuras ou personaxes.
Sempre foron iguais?
Os tradicionais apenas variaron.
Houbo ocasións en que se introduciu máis o brión, pero
tanto en cruceiros coma en pirámides, os de agora son semellantes 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 tradición. Nas coplas si que hai agora
moita máis liberdade, antes había que fiar máis fino para que
chas deixasen cantar, imaxinate
as coplas de agora en tempos de
Franco.
É unha festa na que participan
poucos pequenos?

Até hai un par de anos viñan colexios 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, incluso debemos potenciar máis
o disfrazarnos con produtos da
natureza, chapeos, colares, saias
ou cinchas.
A defensa das tradicións non é
exclusiva dos maios?
Tamén teño loitado moito
polo recoñecemento do que
queda do castelo da Peroxa.
Agora adecentouse todo o entorno. 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 parroquial, 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 lembranzas da xente e das costumes
que vivin e defendín.G
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Belén Regueira

C

oma unha dor moi forte fai
esquecer outra menos intensa, así a ameaza da apocalipse cochona vén aliviarnos da
neurose causada pola crise económica. A posibilidade de ir á
pataqueira mete aínda máis
medo que a de quedar sen traballo, abofé.
Mentres atroan as trompetas contemporáneas da paranoia, as sociedades antes opulentas e agora medoñentas van
adquirindo un aquel medieval,
inseguras e anguriadas ante as
diversas ameazas que se abaten
sobre o noso benestar. Esperamos con ansiedade cada parte
médico dos doutores da ortodoxia 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, mascariñas e figas. A desinformación
tamén se contaxia, eis o famoso
marketing viral.
O medo é a máis animal das
nosas emocións, a máis primaria. Pero ten unha función innegábel na construción e no control social: as sociedades con
medo son dóciles e submisas,
dispostas a espirse nos controis
aeroportuarios, a xustificar o uso
da tortura, a confinar os apestados, 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 dignidade como individuos, foron os
nosos temores. O medo é libre,
pero fainos os seus escravos. G

’’

Adesinformación
tamén se contaxia,
eis o famoso
marketing viral”

