
Periódico semanal
Fundado en 1907
Nº1.359

22  EEUURROOSS
(CON LIBRO 4,90)

1144..MMAAIIOO..0099

ESPECIAL. PIÑEIRO, A ESPERANZA IDENTITARIA NO FRANQUISMO..  88  PPÁÁXX..
POLÍTICA. A DEREITA NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 1144--1155..
CULTURA. ENTREVISTA A ELENA PONIATOWSKA. 2244--2255..

PONTEVEDRA, UN NOVO LIBRO
DAS COMARCAS DE GALIZA CO

N
 E

ST
E 

N
Ú

M
ER

O
 Á

 V
EN

D
A

anosaterra 
ARTIGO 5 DO ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA

1.– A lingua propia
de Galicia
é o galego

4conselleiros
de 10non saben
galego

56 contra e portada 2.qxd  13/5/09  01:05  Página 3



1.359
14 DE MAIO DO 2009

GALIZA. ANOSATERRA
14-20 DE MAIO DE 2009

sumario
GALIZA.
¬LINGUA

Amplo apoio á manifestación
do 17 de maio
en defensa  do galego>7

¬REPORTAXE

Emerxencia branca:
‘A crise do leite paraliza
varias comarcas rurais>8-9

ECONOMÍA.
¬TERRITORIO

O PP contrapón
as Deputacións ás Areas
Metropolitanas>19

CULTURA.
¬ENTREVISTA

Clemente Padín, por que non
poesía experimental?>31

¬FESTIVAIS

Cine en Cans e títeres
en Redondela>26-38

¬EXPOSICION

Tarkovski , o ruso que puxo
a lírica dentro das imaxes >39

MAGAZINE.
O alalá, o sentir dun pobo
>42-43

A
G

N

fortes críticas por unha estrata-
xema para conservar o posto de
secretario do concello de Cam-
bados. Sen ningún cargo de re-
presentación pública cando
asumiu a secretaría xeral do PP
de Galicia, Rueda comezou a tra-
ballar na sede de Santiago, pero
foi contratado pola Deputación
de Pontevedra como asesor,
porque iso lle permitía solicitar
unha excedencia en Cambados.
Coidouse de renunciar ao salario
para que non o culpasen de co-
brar por un traballo que non rea-
lizaba, xa que non acudía á De-
putación. En troques, o PSOE si-
nalou que podería incorrer en
fraude á Seguridade Social por-
que a institución non pagou as
correspondentes cotas á SS e pe-
diulle a Feixóo o seu cesamento.

Respecto ao novo superdele-
gado en Ourense, Roxelio Martí-
nez, a reapertura dunha causa
xudicial contra el por supostas
irregularidades na xestión de
fondos europeos permitiulle á
oposición reclamar a súa desti-
tución. Nos tres casos, PSOE e

BNG lembraron o compromiso
de rexeneración enunciado por
Núñez Feixóo e exemplificado,
xusto antes de comezar a cam-
paña, no fulminante cese do
candidato que encabezaba a lis-
ta popular por Ourense nas elec-
cións autonómicas, Luís Carre-
ra, do que se soubo que tivo pro-
blemas con Facenda ao cobrar
240.000 euros nun paraíso fiscal.

SEN CRISE DE GOBERNO. As peti-
cións da oposición para que Fei-
xóo encete unha crise do gober-
no menos dun mes antes da súa
investidura e que destitúa a Her-
nández, Rueda e Martínez te-
ñen nulas posibilidades de pros-
perar e parecen máis destinadas
a desgastar o novo presidente. O
revés político que implicaría ad-
mitir que non actuou con pre-
caución para non ofrecer pun-
tos febles á oposición sería
maior que encaixar as críticas e
agardar a que amainen. Cando
todo, arríscase a que se abran
procesos xudiciais e que se pro-
longuen ao longo da lexislatura.

O analista político Roberto
Blanco Valdés intúe que “Fei-
xóo está convencido que non
hai elementos de fondo nas de-
nuncias; Rueda é un colabora-
dor seu moi estreito e coñece
moi ben a Roxelio Martínez”.

En calquera caso e alén das
razóns íntimas para Feixóo no-
mear altos cargos sen arestas
que puidesen dar bazas á posi-
ción, o Partido Popular xa insi-
nuou que contraatacará. A pri-
meira medida é un exame a fon-
do da documentación no poder
da Administración á procura de
posíbeis irregularidades duran-
te a xestión do Goberno biparti-
to. O novo secretario xeral do
PSdeG-PSOE e ex conselleiro de
Medio Ambiente, Pachi Váz-
quez, sitúase no primeiro lugar
do punto de mira do PP.�

H. Vixande
Precipitación e prudencia,
transparencia e irregularida-
des constitúen as marcas dos
primeiros pasos do goberno de
Alberte Núñez Feixóo. Con es-
ta traxectoria, tivo lugar un
congreso do partido do que sa-
íu fortalecido.

O novo presidente, que
ofrecera unha imaxe enérxica
ao propor medidas contun-
dentes en canto chegou ao Pa-
zo de Raxoi, escudouse na pre-
caución para dar volta atrás
aos anuncios como a autoriza-
ción para construír nos 500
metros da costa ou na derroga-
ción do decreto 124/07 do ga-
lego. Ao tempo, tras desfacerse
antes das eleccións do candi-
dato por Ourense Luís Carrera
polos seus problemas co fisco,
mantén no seu posto varios al-
tos cargos e conselleiros acusa-
dos de irregularidades, como o
titular de Infraestruturas, Agus-
tín Hernández, ou o delegado
en Ourense, Roxelio Martínez.

A oposición está a aprovei-
tar os flancos que deixou des-
cubertos Feixóo para pasarlle
factura. Mais neste contexto
xorde a pregunta de por que un
político experimentado como
o presidente permite erros e dá
bazas ao PSOE e o BNG?

As presuntas irregularida-
des que sinalan ao conselleiro
de Infraestrutura por certificar
o fin dunha obra que non co-
mezou e que está adxudicada a
unha empresa para a que tra-
ballou, a contratación do con-
selleiro da Presidencia por par-

te da Deputación de Ponteve-
dra para non perder a súa pra-
za no concello de Cambados e
a suposta malversación de fon-
dos europeos na que tería in-
corrido o novo superdelegado
en Ourense representan a
principal fonte de controversia
entre o Goberno e a oposición.

CASO DE IRREGULARIDADES. A con-
selleiro de Medio Ambiente, Te-
rritorio e Infraestruturas, Agus-
tín Hernández, o bipartito
abriulle un expediente tras a súa
derrota electoral, nun aceno
que algúns cualificaron como
“vendetta”. Acusábano de inco-
rrer en incompatibilidades por
aceptar un posto de traballo
nunha empresa que se benefi-
ciara dunha recente adxudica-
ción súa, cando se atopaba en
funcións no último goberno de
Manuel Fraga. O propio Feixóo
admitiu que esa conduta non
fora “o máis elegante” dos actos
de Hernández, mais o confir-
mou no posto de conselleiro.
Posteriormente, a oposición de-
nunciou que como funcionario
da Deputación de Pontevedra
certificou a finalización dunha
obra que practicamente non
comezou e que fora adxudicada
á mesma compañía na que el
traballara tras marchar da Xunta
en 2005. Hernández defendeu-
se lembrando que estas certifi-
cacións son habituais, aínda
que a novidade neste caso con-
sistía en que só tiveron lugar os
traballos preliminares.

O novo conselleiro da Presi-
dencia, Afonso Rueda, soportou

A volta atrás nos seus anuncios e
as denuncias de irregularidades
no Goberno sorprenden nun presidente
con experiencia política que consolidou
o seu liderado no congreso do PP galego

Feixóo complícase
os primeiros pasos
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’’O conselleiro
de Infraestruturas,
o de Presidencia e
o superdelegado
en Ourense están
implicados en supostas
irregularidades”

’’Intúo que Feixóo
está convencido de que non
hai elementos de fondo
nas denuncias” 

[Roberto Blanco Valdés]
Politicólogo.
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N ingún goberno ten re-
medios máxicos para

xestionar a crise. O gober-
no galego atópase na obri-
ga de manter a austeridade
interna e de relearlle ao Es-
tado un mellor financia-
mento, algo que non se en-
contra, neste momento,
entre as súas prioridades.

Ao sector do automóbil,
Feixóo dille que chame na
porta de Madrid; ao lácteo
adiantaralle  70 millóns de
axudas da UE, despois das
importantes mobiliza-
cións da última semana,
pero, en última instancia,
remite os gandeiros a He-
lena Espinosa, ministra de
Medio Rural.

Tras unha campaña elec-
toral anunciadora de tan-
tos milagres, o presidente
da Xunta sentiuse na obri-
ga, o pasado sete de maio,
de proclamar a descuberta
inesperada dun burato de
600 millóns nos orzamen-
tos, un burato deixado polo
bipartito. O argumento se-
ría máis críbel se non fose
xa utilizado en numerosas
ocasións por gobernos de
variada cor nas distintas
administracións.

Noutros casos é o cam-
bio de mans o que disimu-
la a parálise. A lei de de-
pendencia pasará a ser ad-
ministrada polos conce-
llos... que carecen de me-
dios para facelo.

O candidato popular
prometera en campaña
acelerar o pago ás empre-
sas por parte da adminis-
tración. Haberá que velo,
pero semella un obxectivo
difícil de cumprir.

Non embargante, xa se
apuntan algúns negocios a
medio e curto prazo. O se-
gundo ciclo de medicina
podería ir parar ás mans
do Opus, á Coruña, men-
tres en Vigo se anuncia a
derivación de máis enfer-
mos ao hospital de Povisa,
coa bendición da conse-
lleira do ramo, Pilar Farjas,
que non para de reivindi-
car o papel da medicina
privada.�

anosaterra

’’editorial

Tan pronto como soubo que
contaba coa maioría absoluta
do Parlamento, Alberte Nú-
ñez Feixóo comezou a exercer
de presidente electo e a recla-
marlle a Emilio Pérez Touriño
o traspaso de poderes. Acom-
pañaba as súas esixencias con
declaracións que avanzaban
decisións de calado como le-
vantar os vetos na constru-
ción a 500 metros da costa. Os
seus acenos contrastaban coa
parsimonia coa que se tomou
o traspaso de poderes catro
anos antes, cando el era o vi-
cepresidente que marchaba e
Touriño o novo inquilino de
San Caetano.

E na súa designación de
presidente, continuaron os
anuncios. Un deles era a re-
baixa de impostos, en cum-

primento dunha promesa
electoral. Pouco tardou en
desdicirse, como tamén o fixo
na promesa de derrogar o de-
creto do galego no ensino,
que continuará en vigor por
“prudencia e seguridade xurí-
dica”. Outro compromiso in-
cumprido foi a promesa reali-

zada polo conselleiro de Eco-
nomía e Facenda, Xabier
Guerra, de subvencionar con
mil euros a compra de auto-
móbiles. Acto seguido Feixóo
corrixiuno e afirmou que lle
pedirá eses cartos ao Estado.

Tampouco a enerxía coa
que chegou a San Caetano ti-
vo continuidade e a día de ho-
xe non están nomeados todos
os altos cargos. Postos de rele-
vancia como a secretaría xeral
de Política Lingüística, a de
Medios de Comunicación e a
de Emigración aínda non está
ocupados. Feixóo lembrou
que só leva 20 días no Gober-
no e que as incompatibilida-
des e os baixos salarios dificul-
tan as fichaxes, algo que non
lle sucedeu ao bipartito.

Aínda que a oposición pu-

xo o acento nas contradicións
de Feixóo, non parece que
vaia insistir en que cumpra
algunhas das súas promesas,
xa que non comparte moitas
das súas propostas. Por outro
lado, outras voces, como a do
politicólogo Roberto Blanco
Valdés, atribúen á prudencia
“a paralización dalgunhas
decisións porque cando un
chega ao Goberno non sabe o
que sucede nese momento
na Administración, máxime
cando non contaba cunha vi-
toria segura; o mesmo que lle
pasou a Zapatero”. Con todo,
resulta estraño por parte
dunha persoa que ocupou a
vicepresidencia durante o úl-
timo mandato de Fraga e que
forma parte do cadro de per-
soal da Xunta.�

’’Cando un chega ao  Goberno
non sabe o que sucede
nese momento
na Administración, máxime
cando non contaba
cunha vitoria segura”

[Roberto Blanco Valdés]

Incumprimentos sucesivos

O congreso do PPdeG supuxo a reválida triunfal dopresidente Núñez Feixóo. A renovación xeneracional avanzou, manténdose a vicepresidencia de Xosé Manuel Barrei-
ro, a secretaría xeral de Alfonso Rueda e ademais escolléronse catro vicesecretarios xerais (Marta Rodríguez Arias, Xosé Manuel Figueroa, Xosé Manuel Rey Varela e Rosen-

do Fernández). A  novidade inesperada foi o nomeamento dun vicesecretario-portavoz do partido, para o que foi escollido o allaricense Antonio Rodríguez Miranda. A.G.N.
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“avanzar día a día na defensa
da lingua”.�

PLAN BOLOÑA

OS ESTUDANTES,
CONTRA A REFORMA DO CAP

Recollida de sinaturas, peche
no Reitorado, manifestacións e
concentracións forman parte
dos accións dos estudantes en
contra da reforma prevista para
o Curso de Aptitude Pedagóxica
(CAP). O alumnado considera
ilóxico que o CAP se converta
nunha Mestría en Educación
Secundaria, que os itinerarios
non se adapten ás áreas de co-
ñecemento e que se reduzan as
prazas de 600 a 200. Ademais,
denuncia que o custo previsto
da matrícula “e moi superior”,
xa que podería ascender aos
1.700 euros desde os 600 ac-
tuais. Os universitarios tamén
critican que o novo formato re-
quira a asistencia obrigatoria a
clase durante un ano, malia que
na actualidade as sesións son
non presenciais e a súa dura-
ción é de seis meses.�

PRESENTAN UNHA INICIATIVA

OS ANTIABORTISTAS, NO
PARLAMENTO GRAZAS AO PP

Grazas aos votos do PPdeG e
ao aval de 24.000 sinaturas, a
Cámara discutirá unha Inicia-
tiva Lexislativa Parlamentar
(ILP) que, a instancias da “Red

NORMALIZACIÓN

ZANCADAS EN DEFENSA
DO GALEGO NO CORRELINGUA

Uns 45.000 alumnos e alum-
nas duns 500 centros educati-
vos de toda Galiza están a par-
ticipar nunha nova edición do
Correlingua, que remata esta
semana co gallo do Día das Le-
tras. A proposta lúdico-educa-
tiva, que se celebra desde o ano
2000, invita o estudantado a
reivindicar o dereito a crecer en
galego. Organizado pola Mesa
pola Normalización Lingüísti-
ca, a Asociación Socio-Pedagó-
xica Galega, a Federación de
Ensino da CIG e os concellos
de Lugo, Pontevedra, Santiago
e Vigo, o Correlingua abrangue
un total de 14 carreiras para

XIII CONGRESO

MARÍA TORRES, SECRETARIA
XERAL DAS XX SS

As Xuventudes Socialistas de
Galicia pecharon o seu XIII
Congreso con nova secretaria
xeral, que obtivo o apoio do 80
por cento dos delegados. Ma-
ría Torres, que substitúe a Do-
lores Rodríguez Amoroso, asu-
me o cargo co obxectivo de
axudar o PSdeG a gañar as vin-
deiras eleccións autonómicas.
No seu discurso, a nova secre-
taria xeral, que foi candidata
pola provincia da Coruña nos
comicios do 1 de marzo, sina-
lou que se trata “dunha opor-
tunidade única para empezar a
cambiar o rumbo de Galicia”.
Tamara Canosa, secretaria de
Organización, ocupa o “núme-
ro dous” da formación xuvenil
do PSdeG, seguida de Xulio
Castela Martínez e de Antonio
Sánchez Espantoso, vicesecre-
tarios xerais de Xuventudes.�

Madre”, pretende evitar que
as mulleres interrompan o
embarazo. A ILP propón unha
rede pública de información
sobre as axudas das que dis-
poñen as mozas co fin de im-
pedir o aborto. Detrás da reco-
llida de sinaturas agóchanse as
asociacións antiabortistas
cristiás. Segundo denunciou a
deputada do BNG Ana Pon-
tón, na páxina web da “Red
Madre” pódese comprobar
que “a iniciativa está impulsa-
da polo Foro Español da Fami-
lia”. Esta entidade, moi próxi-
ma ao Opus Dei, está en con-
tra dos anticonceptivos e da
pílula pos coital, xa que consi-
dera que se trata dun aborto.
Pola súa banda, a socialista
Laura Seara desvelou que na
recollida de firmas participa-
ron a “Asociación Católica de
Propagandistas, Concapa,
Asociación Española de Orga-
nizacións Provida e Envange-
lio Vitae”. Esta última “presidi-
da” por Margarita Fraga Iri-
barne, irmá do ex-presidente
da Xunta. Tanto o BNG como
o PSdeG votaron en contra de
tomar en consideración o tex-
to. Pontón e Seara advertiron
que a iniciativa podería mes-
mo vulnerar os dereitos hu-
manos das mulleres referidos
a súa liberdade sexual.�
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ASEMANA María Obelleiro

TEN QUE DEVOLVER 50.000 EUROS

O DELEGADO DE OURENSE
DEFRAUDOU AXUDAS

Roxelio Martínez, o superdele-
gadoda Xunta en Ourense e ex
alcalde de Arnoia, e os respon-
sábeis de acreditar as obras no
grupo de acción local Ceivam
terán que devolverlle ao Esta-
do máis de 50.000 euros que
defraudaron das axudas co-
munitarias. A sentenza da Au-
diencia, contra a que non cabe
recurso, avala o expediente
aberto no seu día por Agader e
tramitado despois polo Minis-
terio de Agricultura sobre o co-
bro indebido de axudas. A Au-
diencia considera probado
que o ex alcalde de Arnoia cer-
tificou obras inexistentes. Aín-
da que o proceso administrati-

vo queda pechado con esta
sentenza, Martínez e os seus
socios deberán responder na
vía penal polos mesmos feitos
logo dunha denuncia presen-
tada polo BNG. O superdele-

gadoe os responsábeis de Cei-
vam están denunciados por
estafa, falsidade en documen-
to público e malversación na
xestión dos fondos outorgados
pola Unión Europea.�

Roxelio Martínez, na toma de posesión como delegado da Xunta en Ourense,

con Xosé Luís Baltar. PEPE FERRíN / AGN

Saída do Correlingua na Alameda de

Santiago de Compostela.         DALIA / AGN

FUNDACIÓN SAN ROSENDO

RATIFICADA A CONDENA 
E PRISIÓN DE MOURE

O Tribunal Supremo rexei-
tou o recurso interposto po-
lo presidente da Fundación
San Rosendo, Benigno
Moure, e ratificou a condena
a cinco anos de cadea por un
delito de estafa continuada
ao se apropiar do patrimo-
nio dunha anciá incapacita-
da que se atopaba ingresada
nun dos centros da entida-
de. O fallo do Supremo am-
plía a cinco anos de inhabili-
tación ao crego, dous máis
dos que determinara a Au-
diencia de Ourense. A sen-

tenza, que alude a unha
“manobra enganosa” de
Moure para deixar o capital
“completamente espolia-
do”, desmonta o argumento
da defensa. O avogado do
crego xustificara o caso ao
asegurar que o patrimonio
monetario e inmobiliario do
matrimonio lle fora doado á
Fundación San Rosendo”. A
“suposta doazón carece de
calquera vestixio de existen-
cia, nin sequera de funda-
mento algún e, desde logo,
dun documento que a pro-
be”, sinala o Supremo. Con
todo, Moure presentará un
recurso de amparo no Tri-
bunal Constitucional.�

Manifestación do estudantado pola reforma do CAP. DALIA/AGN

María Torres. AGN
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estar conformada polos mes-
mos grupos (quintanistas e
UPG) que foron os máximos
responsábeis da deriva ideoló-
xico-política que desembocou
na desfeita electoral do 1 de
marzo”, alertan os Irmandiños
nun comunicado.

Consciente das tensións in-
ternas desatadas pola derrota
do 1M e o avance do ‘quintanis-
mo’ nesta asemblea , o propio
Guillerme Vázquez prefire adiar
o debate sobre quen será o pró-
ximo candidato á Xunta. Decidi-
rase na próxima Asemblea Na-
cional, dentro de ano e medio.

AYMERICH CHAMA A ORGANIZARSE.
De cara a esta cita, o ‘quintanis-
mo’ xa está a organizar unha no-
va estrutura. Mesmo podería
nacer un novo partido político
dentro da fronte. “Cómpre es-
tender a nosa presenza nas co-
marcas e nas localidades”, con-
firma Carlos Aymerich. O políti-
co coruñés defende que, tras lo-
grar a súa candidatura case o
45% dos apoios, é necesaria
“unha organización que articule
o noso traballo no seo do BNG”.
O que non está claro é se haberá
un novo partido ou se MáisBNG
continuará como simple co-
rrente. A forma a adoptar de-
pende en parte da postura de
pequenos partidos, como o
PNG, que apoiaron a Aymerich.
Fontes de MáisBNG explican
que “moi maioritariamente so-

mos militantes independentes”
pero “contamos con colectivos
pequenos que tamén teñen que
se pronunciar”.

O que si ten claro o ‘quinta-
nismo’ é que, despois de “coller
corpo”, goza de posibilidades
de desbancar á UPG –un dos
apoios de Guillerme Vázquez–
como forza máis influente den-
tro do Bloque. Como exemplo
apuntan a que “gañamos en
máis da metade das asembleas
comarcais”, en referencia as vo-
tacións previas a Asemblea Na-
cional. As súas coordenadas
ideolóxicas seguen a ser o na-
cionalismo e a “esquerda trans-
formadora”; pero afondando
na praxe aplicada por Anxo
Quintana na Xunta de abrir o
nacionalismo á sociedade e “fu-
xir de países ideais”.

Ademais dos citados com-
pletan a nova Executiva pola
ApU Ana Pontón, Francisco Jor-
quera, Rosana Pérez, Montse-
rrat Prado, Francisco García; e
Teresa Táboas, Manuel Antelo,
María Méndez, Xoán Carlos
Bascuas, Ana Luísa Bouza e
Gonzalo Constela por ‘Máis
BNG’. O PP apresurouse a inter-
pretar a substitución de Quinta-
na por Vázquez  como unha
“radicalización” do Bloque. O
novo voceiro nacional respon-
deu que, vindo dos conservado-
res, tal cualificativo é “unha ga-
banza” que confirma “a bipola-
ridade BNG-PP” no país.�

Vázquez que non se amosa pre-
ocupado pola estreita marxe da
vitoria da lista de Alternativa po-
la Unidade (ApU) e Movemen-
to Galego ao Socialismo (MGS),
cun 55 por cento, fronte ao 44
por cento da lista dos ‘quinta-
nistas’ de MáisBNG, encabeza-
dos por Carlos Aymerich. “A
porcentaxe non é importante,
Zapatero foi elixido co 41 por
cento, o relevante é o programa
político que todos comparti-
mos, que todo o mundo se sinta
cómodo e poida traballar den-
tro destas directrices”.

O Bloque aplicou este cha-
mamento á unidade ao día se-
guinte da Asemblea, cando a
nova Executiva ratificou a Ay-
merich como voceiro dos na-
cionalistas no Parlamento de

Manuel Vilas
Lograr que Galiza teña voz no
Parlamento Europeo, máis
contacto cos movementos so-
ciais e que todos os militantes
traballen cómodos dentro das
novas directrices políticas. Estas
son as prioridades que se fixa
Guillerme Vázquez, novo vocei-
ro nacional do Bloque tras a
apertada Asemblea Nacional
Extraordinaria deste domingo.

En declaracións a ANT,Váz-
quez insiste que o país só poderá
defender os seus dereitos en
Bruxelas a través de Europa dos
Pobos,a coalición na que parti-
cipan o Bloque, ERC, Aralar, Os
Verdes e outras forzas. Vázquez
sinala como exemplo da impor-
tancia de “dar con intensidade a
próxima batalla electoral” o im-
pacto das políticas europeas so-
bre os gandeiros do leite, un dos
sectores sociais no que o BNG
centrará o traballo inmediato. O
voceiro reclámalle á UE “un no-
vo marco legal” que permita so-
lucións máis profundas, como
prezos xustos para os produto-
res, fronte o adianto de axudas
anunciado pola Xunta, que cua-
lifica de “alivio momentáneo”.

Sobre a maratoniana Asem-
blea, o líder nacionalista salien-
ta que “saímos cos deberes ben
feitos”. En particular, Vázquez
destaca o “amplísimo” apoio ás
novas teses políticas, ratificadas
polo 78 por cento dos máis de
2.500 participantes. Un docu-
mento  que defende o labor do
Bloque na Xunta pero que bus-
ca recuperar o apoio das bases
sociais tradicionais do naciona-
lismo que non votaron o BNG
nas eleccións autonómicas.

?Houbo un debate interno
moi participativo”, engade un

Galiza. Un Aymerich que, nada
máis rematar a Asemblea no
Palacio de Congresos de Santia-
go, destacou que cómpre for-
mar “unha piña” ao redor nova
dirección. “Se algunha ferida
había no Bloque, agora está cu-
rada”, concluíu.

Na nova cúpula do BNG hai
sete representantes da ApU, sete
de MáisBNG e un, Rafa Villar, do
MGS, integrado na lista da Alter-
nativa. Quedou fóra a corrente
máis crítica coa labor do nacio-
nalismo na Xunta, o Encontro
Irmandiño. O seu líder, Xosé
Manuel Beiras, foi protagonista
de duros debates sobre a pre-
sunta deriva ideolóxica da fron-
te. O ex-voceiro nacional tamén
acusou a Aymerich de vetar a
presencia dosIrmandiños, que
só sumaron o 14 por cento dos
votos, na nova Executiva.

Beiras non é a única figura
histórica que queda fóra do má-
ximo órgano de dirección.
Tampouco estará un Anxo
Quintana –reaparecido diante
das bases, malia a súa enfermi-
dade ósea, cunha ovación de
tres minutos– que renunciou a
ocupar postos relevantes den-
tro da lista de MáisBNG. Si re-
cunca outro histórico do nacio-
nalismo, o secretario xeral da
UPG, Francisco Rodríguez, que
foi quen respondeu máis acti-
vamente aos ataques de Beiras.
Críticas que continúan supera-
da a Asemblea: “a Executiva vai

Vitoria de Guillerme Vázquez
e aplauso masivo a Quintana
O BNG sae da
Asemblea cunha
Executiva plural
liderada pola UPG,
pero na que gaña
peso un
‘quintanismo’ que
cavila en crear
outro partido
dentro da fronte

>>>

Guillerme Vázquez diríxese aos máis de dous mil delegados presentes. PACO VILABARROS

As novas teses políticas
foron ratificadas polo 78%
dos participantes”

’’

O ‘quintanismo’ xa está
a organizar unha nova
estrutura de cara
a Asemblea Nacional
de dentro de ano e medio”

’’
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xo Fernández Lores (BNG), al-
bisca o cerne dunha nova pro-
vincia en Vigo, por iso reclamou
un debate transparente.

Outras críticas atenden á
contradición entre a pretensión
de achegar a Administración á
cidadanía integrando só a 14
concellos na delegación vigue-
sa. “Isto implica discriminar a
100.000 cidadáns”, afirmou
Abel Losada, en referencia aos
habitantes dos municipios do
Val Miñor, situados ao sur de Vi-
go, que quedan excluídos do
ámbito competencial vigués e
son desviados a Pontevedra.

ha delegación en Vigo, cuxa
motivación non xustifica no
texto e á que só lle dedica dous
parágrafos, os cales unicamen-
te definen o seu ámbito territo-
rial. A nebulosa normativa arre-
dor da nova figura disparou as
críticas e motivou toda caste de
especulacións, algunhas delas
contraditorias entre elas.

OBXECCIÓNS. Algunhas das obxec-
cións proveñen da ambigüidade
do novo modelo e poñen en
cuestión os mecanismos nor-
mativos para a súa creación. A
este grupo corresponden as for-
muladas por Abel Losada
(PSOE), quen considera máis ló-
xico acompañar a medida cun-
ha redefinición do papel das De-
putacións. As delegacións cons-
titúen un novo modelo territorial
que debería ir acompañado
dunha produción lexislativa
máis ampla, sinalan outras fon-
tes. Losada, ademais, insinuou
que o decreto implica a creación
dunha área metropolitana pola
vía dos feitos e sen contar coa
anuencia dos concellos implica-
dos. En sentido semellante, o al-
calde de Pontevedra, Miguel An-

H. Vixande
O decreto 245/09 da Consellaría
da Presidencia que regula as de-
legacións territoriais da Xunta
aproveita a ocasión para desig-
nar un representante en Vigo
sen explicar o por que nin as sú-
as funcións, o que vén de desa-
tar críticas e especulacións. Trá-
tase do cerne dunha nova pro-
vincia, dun trampolín para o PP
lograr a alcaldía da cidade ou
dun instrumento para garantir
a eficacia da Administración?

O texto, publicado no Diario
Oficial de Galicia o venres 1 de
maio, sinala que se “procede á
reformular a estrutura da Ad-
ministración periférica”, cun-
has delegacións concibidas
“como órganos de dirección e
coordinación” de acordo cos
“criterios de eficacia, austeri-
dade e economía”. Na Conse-
llaría de Presidencia explican
que a maiores o obxectivo é “o
achegamento á cidadanía”.

Con todo, o decreto, nun
preámbulo de catro puntos e 13
parágrafos, “pospón a un ulte-
rior desenvolvemento a fixa-
ción da estrutura pormenoriza-
da” da nova estrutura e crea un-

Por último, os reproches
máis acendidos baséanse na
falta de xustificación da delega-
ción viguesa. Estas voces sina-
lan que o seu verdadeiro co-
metido será dar soporte insti-

tucional ao asalto do PP á alcal-
día dentro de dous anos, cando
se celebren as eleccións muni-
cipais. A ex concelleira en Vigo,
Lucía Molares, é a nova delega-
da da Xunta na cidade, men-
tres que a líder local do PP, Co-
rina Porro, asumiu a presiden-
cia da Autoridade Portuaria.
Entre as dúas poderían consti-
tuír unha pinza que afogue o
goberno bipartito presidido
polo socialista Abel Caballero.�

A insuficiente definición das funcións
da delegación da Xunta nesa cidade desata
todo tipo de críticas e especulacións

Vigo, provincia ou trampolín?

AUDIOVISUAL
SUBSIDIARIO

Un, neste caso eu, arrepíase can-
do non deixa de escoitar e ler un-
ha vez tras outra sobre o com-
promiso que todas e todos debe-
mos ter co chamado audiovisual
deste noso pouco lúcido país.
Un país de subsidio por calquera
recuncho, un país onde o teto
común dá para todo, un país on-
de uns temos que apertar as tri-
pas e outros, porque son sector
estratéxico, hai que aloumiña-
los, porque segundo eles mes-
mos, son a imaxe emerxente e
avanzada do pobo galego. Aínda
que, e doia a quen lle doia, este
pobo galego segue sen atopar
chisqueiro que o faga prender.

A día de hoxe, e despois xa
dun longo percorrido, un (o de
antes), aínda se pregunta por que
o audiovisual é un sector estraté-
xico a protexer e coidar, e por que
outros non? Que achega este sec-
tor que non achegue outro? 

A industria (neste caso a vosa)

non debe facerse nin manterse a
base de subvencións, iso é xogar
con vantaxe, cando non un xogo
de covardes. Queres xogar, pois
exponte e aposta, e se sae mal,
pois que lle imos facer, tamén
outros apañaron antes boas la-
bazadas noutros eidos, ou ti es
máis importante que os demais?

Cando teño a ousadía de de-
dicarlle tempo a algunha produ-
ción galega, chego inmediata-
mente á conclusión de que o
mellor sería que collesen a cá-
mara e se dedicasen a facer cine
para os amigos, estes si, críticos
obxectivos e espectadores fieis,
que rematarán encantados e
aplaudindo a creación! E o máis
importante aínda, non me to-
marán a min nin a outros o pelo!!

Cultura non é a que ti me
queres ofrecer ou vender, nin o
máis mínimo te arrimas a ela, o
teu é outra historia, o teu é des-
vergonza, é o todo vale, é a falta
de humildade, de sinceridade...

Actualmente, calquera reca-
dación de calquera película ga-

lega non xustifica a subvención
recibida, están extremadamen-
te lonxe a unha da outra, e aínda
así queren que os sigamos
mantendo. E non falemos de
xustificar a devandita subven-
ción coa calidade do produto
ofrecido, isto si que xa é absolu-
tamente ridículo!

E como somos un país de to-
dos coñecidos e veciños mal
aveciñados, o cocido da política
tamén chega a estes lares, por-
que ben sabemos como se coci-
ñan os pratos nestas nosas larei-
ras sempre atacadas de dentes
ben afiados. En calquera mesa
se serve a clientela e o caciqueo,
e tanto na tarteira da dereita co-
mo na da esquerda, agora ben,
cos condimentos habituais da
nosa tradición.

Xa nos dariamos cun coio
nos dentes se por estas rías e
montañas habitase algún João
César Monteiro, Pedro Costa,
ou un tal Manoel de Oliveira, di-
rectores alén desta fronteira sen
fronteira, pero capaces de suxe-

rirnos máis en calquera obra
deles que as mediocridades
agromadas nestas fronteiras
adentro. Somos un pobo inca-
paz de asimilar o que somos,
cremos que estamos onde real-
mente non estamos e vivimos
constantemente da mentira ali-
mentada polo subsidio, e ese é o

espello no que a ignorancia non
se atreve a mirar. Ser consciente
de todo isto sería un marabillo-
so soño, e Galiza a día de hoxe,
no mundo dos soños como é o
cinema, non pasa de ser iso, un
soño soñado, nada máis!!�

Manuel I. Nanín
(O Carballiño)

CARTAS

XO
SÉ

 L
O

IS

’’O decreto pospón a un
ulterior desenvolvemento
a fixación da estrutura
pormenorizada
das delegacións”

’’Reducir a delegación de Vigo
a 14 concellos implica
discriminar os 100.000
habitantes do Baixo Miño”

[Abel Losada]
PSOE.

UERE SABER MÁIS?
www.xunta.es/dog/Dog2009.ns
f/47722d0a92b97991c125725f0
047d139/2a9b0471f0fdf59cc12
575a8005a4a8e/$FILE/DOG_20
090501_NUM_084.PDF/

?

Presentación de Lucía Molares como superdelegada de Vigo. AGN
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ron declaracións que na prácti-
ca invitan á mobilización. Un
deles é o presidente da Real Aca-
demia Galega, Xosé Ramón Ba-
rreiro, quen sinalou que a situa-
ción de perigo do galego acentú-
ase cos anuncios do novo Go-
berno galego. A RAG, ademais,
elaborou o seu propio Manifes-
to, “Unha lingua para todos”,
que procura un acordo social in-
tegrador a prol do idioma. A As-
sociaçom Galega da Língua, po-
la súa banda, acordou acudir á
mobilización de Santiago.

Outras, como o novo secre-
tario xeral do PSdeG-PSOE, Ma-
nuel Vázquez, son menos explí-
citos no seu apoio á manifesta-
ción. “Esperemos que estea-
mos alí presentes dalgunha ma-
neira”, sinala Vázquez.�

número de particulares que asi-
naron rolda os 20.000 e as enti-
dades que se sumaron aché-
ganse a 500.

A Mesa pola Normalización
ten dispostos 25 puntos en todo
o país dos que parten autobuses
para trasladar a manifestantes a
Compostela. Outras entidades
contan con medios de transpor-
te de seu porque prevén unha
asistencia masiva. Mesmo al-
gúns institutos ofrecerán o tras-
lado aos seus profesores e alum-
nos. Trátase dunha actividade
voluntaria que, como outras, ca-
so do Correlingua, requiren a
autorización paterna. Por outro
lado, nos últimos días organiza-
cións e destacados intelectuais,
sen sumarse de forma explícita
ao Manifesto da Mesa, realiza-

lego”. Este texto está a recibir
multitude de apoios a través da
súa sinatura na páxina electró-
nica da Mesa. De momento, o

GALIZA.7.

H.V.
A mobilización prevista para o
17 de maio en Santiago prevé
rebordar a praza da Quintana,
aínda que a organización que
convoca, a Mesa pola Normali-
zación Lingüística, renuncia a
solicitar a finalización do acto
no Obradoiro porque está fora
de prazo. Numerosas entidades
e persoas anunciaron que se su-
man a esta acción que ten lugar
nun momento moi delicado
para o idioma.

“O galego, a nosa columna
vertebral” é o lema dunha con-
vocatoria que conta co subtítu-
lo “Idioma que nos une!”. A mo-
bilización parte da Alameda de
Santiago de Compostela ás do-
ce da mañá do domingo 17 de
maio, Día das Letras, e conclúe
na praza da Quintana. A Mesa
sinala que as previsións apun-
tan un rebordamento do lugar
de finalización mais informa de
que a lentitude dos trámites pa-
ra trasladar a manifestación á
praza do Obradoiro impiden
que se celebre neste último lu-
gar a lectura do “Manifesto pola
convivencia lingüística e a
igualdade de dereitos para o ga-

A entidade conta
con 25 puntos dos
que parten autobuses,
aínda que outras
organizacións tamén
ofrecen medios
de transporte

A Mesa prevé rebordar
a Praza da Quintana o 17 de maio Antón Losada

antonlosada.blogspot.com

A índa non se apagaron os
ecos da Asemblea do 10-

M e os teóricos gañadores xa
andan diluíndo as responsabi-
lidades entre todos. Polo visto,
a vitoria, a portavocía nacional
e a executiva son súas, pero
canto pase a partires de agora e
que os resultados sexan bos ou
malos semella cousa de todos.
Mal farían os Quintanistas en
deixarse atrapar por esta vella e
coñecida estrataxema “made
in Paco Rodríguez” e pola que
manda el, pero apenca todo
quisque co que veña e se depu-
ran responsabilidades logo da
oportuna “clarificación”. Una
cousa é a leal colaboración e
outra cousa e outra facer o pri-
mopolas decisións que toman
outros.

O mellor da asemblea é a
confirmación de que no nacio-
nalismo galego hai alternativas
e hai onde escoller. O consenso
deixa de constituír ese ben so-
brevalorado. Benvida sexa a san
e produtiva competencia entre
visións alternativas e non ex-
cluíntes.  O novo BNG pide pa-
so. A hexemonía da UPG ten os
pés de lama.  Que sexa posible
grazas a esa estraña marca
branca que foi a escisión de mo-
vemento pola base ou como se
chamen, mesmo dálle  ese to-
que naife surrealista da famosa
escena da Vida de Brian e as
frontes de liberación xudías. Pa-
ra cando se desfaga, o Quinta-
nismo faría ben en ter armado
un discurso político sólido e un
programa alternativo. 

É cousa de todo o nacionalis-
mo axudar para que as cousas
saian adiante o mellor posible.
Pero canto pase a partir de ago-
ra é responsabilidade de quen
gañaron pois son as súas análi-
ses, os seus diagnósticos e as
súas solucións e porque, como
ben dixo Concepción Arenal,
cando a culpa é de todos, aca-
ba sendo de ninguén �

DE TODOS NON’’

’’Benvida sexa a san
e produtiva  competencia 
entre visións 
alternativas”

’’O galego, 
a nosa columna vertebral.
Idioma que nos une!”
[Lema da convocatoria]

’’500 entidades
e 20.000 particulares
sumáronse xa e
anúncianse máis apoios”

O “Manifesto pola convivencia lin-

güística e a igualdade de dereitos

para o galego” que se lerá ao re-

mate da manifestación está pro-

movido por 30 persoas de distin-

tos ámbitos da sociedade galega,

entre os que cabe citar o presiden-

te da Asociación de Editores, Afon-

so García Sanmartín, o presidente

da Mesa, Carlos Callón, o presiden-

te da Asociación de Escritores, Ce-

sáreo Sánchez Iglesias, o presiden-

te do PEN Clube, Luís González To-

sar, a presidenta da entidade cristiá

Irimia, Sole González, e o presiden-

te do Colexio de Xornalistas, Xosé

Manuel Pereiro, entre outros. O

abano ideolóxico das persoas que

promoven o Manifesto vai desde a

cantante Ana Kiro ao escritor Xosé

Luís Méndez Ferrín. Tamén figuran

arquitectos como Manuel Gallego

ou César Portela, lingüistas como

Isaac Alonso Estravís, músicos co-

mo Mercedes Peón ou Uxía Senlle,

escritores como Yolanda Castaño,

Teresa Moure ou Manuel Rivas, de-

portistas como Xulia Vaquero ou

avogados como Nemésio Barxa.

Entre os asinantes tamén están os

presidentes da AS-PG e Nova Esco-

la Galega, Xoán Costa e Xosé Las-

tra, o presentador de televisión Xo-

sé Manuel Piñeiro, o escultor Fran-

cisco Leiro ou o humorista Xaquín

Marín.

O texto do Manifesto redac-

touse en xullo de 2008, mais ou

seus autores lembran que “conti-

núa a estar en vigor” nun contexto

no que se poden “desmantelar

puntos básicos da oficialidade do

galego”. Así, anuncia que podería

darse unha situación de “confron-

tación indesexábel e dunha fractu-

ra social” por tomar medidas que

“van contra acordos unánimes do

Parlamento” e que “vulneran o es-

pírito e a letra do artigo 5 do Esta-

tuto de Autonomía”. Esta disposi-

ción define “o galego como lingua

propia de Galiza e a obriga dos po-

deres públicos de potenciala nos

diferentes ámbitos”.

O Manifesto que chama a mobi-

lizarse inclúe seis puntos reivindica-

tivos, entre os que son de destacar a

petición da oficialidade do galego a

todos os efectos, a denuncia da dis-

criminación dos galego falantes, a

constatación da invención de que o

castelán corre perigo, a advertencia

da actitude de negar a convivencia

e a igualdade que se plasma na pre-

tensión de impoñer o castelán, a

confianza en que as institucións de

autogoberno garantan a igualdade

de dereitos e a alerta á cidadanía

para “para non se deixar confundir”.

O Manifesto conclúe afirmando

que “debemos ser firmes rexeitan-

do todo posicionamento que persi-

ga recortar dereitos ou retroceder

no cativo camiño andado tanto nas

Administracións públicas, como na

vida social”.�

Un Manifesto con 20.000 apoios

Saída dun dos últimos Correlingua escolares a prol do idioma. DALIA / AGN
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coñecíanse as declaracións do
Conselleiro do Medio Rural
afirmando que “na Galiza aín-
da sobran explotacións leitei-
ras” e que “haberá que estudar
un plano que incentive o
abandono”.

Á mañá seguinte, no super-
mercado de Sobreira, da Coope-
rativa Licos, a terceira de Galiza,
os propietarios das granxas fala-

ban destas declaracións. Había
unha crítica unánime contra o
conselleiro, mesmo dalgún ex
concelleiro do PP coma o Mano-
lo. “O que necesitamos son me-
didas de choque. Non que enci-
rre ao medo con máis medo”.

Todos sinalaban que o sec-
tor o que necesita é “ánimo,
axudas para capear o temporal
e azos cara o futuro”.

O Suso da Lucenza está re-
matando un novo estábulo para
60 vacas, do máis moderno, sen
pedirlle un euro ao banco. “Aín-
da lle tiven que adiantar 25 mil
euros ao contratista para mercar
o material. Isto da crise...”

El ten un bo contrato de re-
collida coa cooperativa, pero
ante as novas que chegan ma-
tina se “non sería mellor que
deixase quedar os cartos no
banco e ir tirando”.

O Suso foi dos que mercou
cota láctea, “tres veces máis ca ti-
ña”, e agora bota fume ao saber
que non lle vai valer para nada.
Séntese, coma moitos outros,
enganado. Mercouna grazas aos
cartos dos xubilados da casa.

“Se se acaban as pensións, si

Afonso Eiré

“Este mes pagáronnos o litro de
leite a 26 céntimos”, díxome a
Saúde coma quen che acaba de
dar a nova de que ten un can-
cro. A súa voz e a súa cara non
mentían sobre da gravidade.
Vía negro, moi negro, o futuro.
Fixeran cartos todos estes anos
co leite. Teñen dous tractores,
40 vacas, terras de sobra para
outras tantas, todos os apeiros
que fan falta e un fillo... Un fillo
que traballa na construción e
que, coa crise, xa convenceran
de que viñese para a casa e se fi-
xese cargo da explotación. Con
el viría a muller para aldea e
dous nenos pequenos.

Todos os do lugar de Riope-
droso encontrábanse esperan-
zados por que volvese o Cuqui-

ño: rapaces a correr polas rúas,
agora cimentadas; xente moza
a quen recorrer para pedir fa-
vores e axuda... Era como se un
esconxuro rematase co medo
que senten as persoas maiores
cando se atopan soas e sen ter
de quen botar man. “Non hai
peor desgraza que o non ter
poder. Atenázate o medo. Tes-
lle medo á propia vida”, laiába-
se o Xavier ao coñecer a nova
que nos daba a Saúde.

Desde que desapareceu a
xente nova das aldeas atrán-
canse todas as portas antes de
pórse o sol. Hai anos as porta-
das estaban toda a noite espa-
lancadas. Agora cando chamas
moitas veces nin sequera oen.
O medo aínda é moito máis
negro ca noite de invernía.

Poucos minutos despois

A finais do 2007 as explotacións lácteas encontrábanse nunha
situación de bonanza nunca antes coñecida. Agora os que viven
no rural e tamén os que viven del están atenazados polo medo.
Chegoulles unha profunda crise que desbaratará o futuro se non
se lle pon remedio. Cal é a causa?

Última noticia sobre a longa
caída do imperio leiteiro

FALEMOS DO PP
Ceferino Díaz

As últimas enquisas continú-
an a falar dun empate técni-

co entre PP e PSOE en intención
de voto e dun Mariano Raxoi que
non mellora valoracions. Ou se-
xa, que a oposición non aprovei-
ta o momento máis baixo do go-
berno –consecuencia da crise–
para remontar.Téñeno mal can-
do cambie o ciclo.

Coa que está caendo sobre o
equipo de José Luis Rodríguez
Zapatero, ao que non favorecen
nin as previsións económicas a
curto prazo nin os apoios parla-
mentarios para afrontar medi-
das, a oposición non despega.
Lóxico. O PP non pode avanzar
en apoio popular se non axuda
a afrontar a situación nin arrisca
nin propón. 

Difícil gañar apoios sociais
cando o encargado de vender
ilusión é o ex ministro Cristóbal
Montoro, que pon entusiasmo
–ilusión non; difícil coa partitura
que toca– en falar das catástrofes
que veñen e dos milagres do pa-
sado. Ese discurso, as rancias re-
ceitas (que en Europa ninguén
defende), non lles beneficia. Po-
la contra, asusta o electorado
moderado, prexudica o país e,
sen querer, axuda conxuntural-
mente os socialistas.

A baixa valoración de Raxoi
ten  bastante que ver coa imaxe
que propagan os seus dun ho-
me que non manda. Así o fixe-
ron no último Congreso popu-
lar Esperanza Aguirre, os me-
dios de comunicación afíns e
outros ‘amigos’ do líder. Agora
atópase pillado entre Valencia e
Madrid co caso Gürtel. E por se
fose pouco, vai José María Aznar
e resucita para as europeas e así
acompañar o centrado Jaime
Mayor Oreja. 

Este pouco prestixio entre as
capas medias da sociedade ten
repercusión directa en Galicia. É
o que explica, penso, que o novo
presidente non puidese integrar
no seu Goberno o que se enten-
de –parece que era a súa inten-
ción– como “persoas de reco-
ñecido prestixio”. Seica Patxi
López o tivo máis doado. �

’’

’’O PP non pode avanzar en
apoio popular se non
axuda a afrontar
a situación nin
arrisca nin propón”

Existe unánime preocupación
ante a crise que está a vivir o
agro: sindicatos, partidos políti-
cos, cooperativas, administra-
cións... No que difiren é á hora
de analizar se é unha crises con-
xuntural ou estrutural.

Os dados son moi difíciles de
negar. Os custes de produción
aumentaron nun 50% en só 24
meses, mentres que litro de lei-
te pasou de pagarse a unha me-
dia de 55 céntimos o litro a fins
do 2007 a menos de 26 cénti-
mos no mes de abril deste ano.

Os gandeiros afirman que
producir por debaixo dos 38
céntimos o litro é case imposí-
bel. “Falan de reducir os custes,
pero ninguén di como”, afir-
man todos e cada un dos que
son preguntados.

Se cadra había que ir cara ou-
tro tipo de explotacións, volven-
do ao pastoreo e aos cereais e

prescindindo dos pensos como
andan a facer algúns. Pero a
maioría quéixase de que “foi a
administración a que subvencio-
nou este tipo de modelo produti-
vo e, agora, cos investimentos
que fixemos pretenden que, de
novo, fagamos un rouse estraté-
xico”. Non sería a primeira vez.

Todos demandan que é ne-
cesario aumentar a superficie
das explotacións lácteas, aínda
que consideran que tal é como
está a distribución da propieda-
de é unha utopía “o poder che-
gar a dúas vacas por hectárea
como propoñen algúns”.

A solución non semella vir
tampouco por incentivar o
abandono dalgunhas das
13.200 granxas que aínda que-
dan, segundo dados oficiais. No
último ano pecharon 1.400
granxas. O 10% dos peches
obedeceu a razóns de mercado,

e non foi por falta de relevo o de
avellentamento poboacional. 

Estas terras non pasaron a
agrandar a superficie das outras
explotacións existentes. A maio-
ría das máis rendíbeis e que su-

peraban os 150.000 quilos ano (a
media galega) acolléronse a axu-
das para pór en marcha outros
cultivos, entre eles a plantación
de árbores: “ningún traballo e
máis rendibel”, dicíanos un des-
tes propietarios de Taboada.

O Banco de Terras ten o con-
senso case unánime do sector
como potencial solución, pero
tamén son unánimes ao afir-
mar que “de momento aínda
non empezou a andar”.

O VIRUS DA CRISE CHEGA ÁS VILAS. E a
crise que está a atenazar o agro,
aferrolla tamén as vilas e cida-
des como Lugo e Ourense, que
aínda seguen a vivir moito do
agro. Nos comercios quéixanse
que cando non hai cartos do lei-
te a xente non merca. “Aínda
non vendemos nada da prima-
vera”, dicíame a María, cunha
tenda de moda en Chantada.

’’Das explotacións lácteas
dependente directamente
20.000 empregos, aos que
hai que sumar outros
80.000 dos provedores”

’’Aos labregos deberían
pagarnos por todo o
traballo ecolóxico e cultural
que facemos”

’’O Suso da Lucenza
está rematando un novo
estábulo para 60 vacas,
do máis moderno,
sen pedirlle un só euro
ao banco”

Quen impuxo este modelo produtivo?

O VIRUS DA CRISE CHEGA AO CAMPO
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que morre o agro galego”, co-
menta o Pepe de Requeixo, fa-
céndose eco das novas que fa-
lan de que tamén as pensións
están en perigo.

E o Catelo testemuña: “se
seguimos así vannos matar a
miñoca”.

Na parroquia de Laxe
(Chantada), hai vinte anos
existían 83 explotacións gran-
deiras. Agora quedan 17. Te-
ñen concentración parcelaria e
terreo abondo para medrar,
aínda que todos reclaman
máis terra. Os donos non sem-
pre están dispostos a arrenda-
las. Todo o máis venden a her-
ba seca ou deixan os prados
para pacer, de balde.

Pero a face do territorio mu-
dou nos últimos cinco anos.
Voltou o millo aos agros, que
antes se cubriran de praderías
artificiais. Reducíronse a ad-
quisición de pensos e a maioría
das explotacións uníronse na
merca da maquinaría para “fa-
cerlle a comida as vacas”. Mes-
tura os cereais, pensos com-
postos, herbas..., e, mediante
un ordenador, bótalle a doses
que necesita cada vaca segun-
do as súas necesidades.

Todos se laian do prezo do
leite, “que non paga xa os cus-
tes”, pero aínda se laian máis da
incerteza, de non saber a como
o van pagar para o próximo mes

ou se llo seguirán recollendo.
Téñenlle medo ao medo.
“Como non vas ter medo

se cho poñen...”, sentenza o
Catelo.�
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As pecto de unha das catorce concentracións pola crise do sector lácteo, o 8 de maio. DALIA / A.G.N.

“Necesitamos medidas xa”. É
a demanda que están a reali-
zar todos os gandeiros e ta-
mén os seus representantes.
Todo o campo, moitas veces
con visións distintas ou inte-
reses sindicais contrapostos,
reclama agora unido.

O anunciado peche de Pu-
leva en Outeiro de Rei, granxas
que non teñen quen lles reco-
lla o leite, prezos por debaixo
do custe, cooperativas en difí-
cil situación, custes de produ-
ción que aumentan cada día,
pagamento das hipotecas...

Viñan avisando desde hai
algún tempo do que podía pa-
sar e agora atácaos a “crise”.
Pero, tamén a “crise” ten a cul-
pa de que o prezo do leite en
menos dun ano se lle reducise
nun 50% aos produtores?

Os analistas mais entendi-
dos din que si, pero ao mes-
mo tempo que non. É unha
resposta sabia, “á galega”.

Certo que a crise é a que le-
va as grandes superficies co-
merciais a utilizar o leite como
reclamo para aumentar as sú-
as vendas, ofertándoo por de-
baixo do prezo de produción.
Utilizan “marcas brancas”

que xa facturan máis que as
primeiras marcas do merca-
do. Carrefur ou Alcampo ven-
den máis, por exemplo que
Leite Río ou Puleva. Tamén se
merca menos queixo e outros
derivados (iogures, produtos
de sobremesa...) que engaden
valor ao leite logo de ser trans-
formado.

Non o facían antes? Tentar
tentábano, pero, desde a
Consellaría de Industria ne-
gociábase para impedir ese
utilización do leite como re-
clamo. Algún froito daba.

A situación agrávase por
que as industrias que operan
no mercado estatal e as super-
ficies comerciais están a au-
mentar as súas importacións
de leite de Francia. Medraron
un 150% no último ano.

Ante esa grande oferta, os
prezos aos produtores resén-
tense. A saída que demandan
os sindicatos é que as admi-
nistracións impidan que se
venda leite por debaixo do
seu custe, sobre todo o que
entra de Francia. Que non se
utilice o leite como reclamo
comercial. Que a UE merque
leite a unha prezo rendíbel

para sacalo do mercado inte-
rior. Que se habiliten liñas de
crédito para os gandeiros pa-
ra facer fronte ás hipotecas.

Pero o problema é tamén
estrutural e vén de antes. Da
negociación que se fixo na en-
trada da UE. Da imposición
do sistema de cotas, obrigan-
do a endebedarse a moitas
granxas para poder producir.
De imposibilidade de cons-
truír un grupo lácteo galego
(por que non se aprobou na
pasada lexislatura cando se
encontraba sobre a mesa do
Consello da Xunta?) estando a
produción leiteira maiorita-
riamente en mans de empre-
sas foráneas que apostan polo
leite francés e por trasladar a
produción o máis preto posí-
bel da fronteira. E, para com-
pletar o panorama, a maioría
da distribución de leite e deri-
vados tamén está en mans de
empresas francesas.

Poñéndolle o ramo, as de-
claracións do conselleiro Jua-
rez, rexeitando o grupo lácteo,
non dándolle importancia á
distribución e afirmando que
é necesario incentivar o aban-
dono de explotacións.�

Crise si, pero hai outras razóns

Se non hai cartos do leite, ta-
mén non os hai para os comer-
cios, nin para as drogarías, pen-
sos, talleres, bares, a constru-
ción... Nós últimos anos moitos
labregos mercaron pisos nas vi-
las, como investimento, pero
hoxe non se vende ningún.

Hoxe dependen directamente
das explotacións lácteas 20.000
empregos. Co sector de provedo-
res acádanse outros 80.000.

Pero o que ninguén ten aínda
contabilizado é o que represen-
tan as explotacións agrícolas pa-
ra o campo galego. 

En primeiro lugar os econo-
mistas coinciden en afirmar que
ten que ser un sector estratéxico
e, mesmo, a UE o considera “cun
alto potencial”. “E non o van sa-
ber eles, logo de todo o que non
fixeron coas súas políticas restri-
tivas e fomos quen de seguir au-
mentando a produción”, afirma

Emilio López, ex delegado do
Medio Rural en Lugo.

Logo está a circunstancia de
que é un dos poucos sectores ca-
paces de fixar poboación no rural,
de loitar contra a desertización in-
terior e outros males do despobo-
amento, como son os lumes.

“Aos labregos deberían pa-
garnos por todo o traballo ecoló-
xico e cultural que facemos”.
Non é unha demanda en brin-
cadeira esta que realizan moitos
habitantes do rural, os estados
máis avanzados socialmente es-
tano a facer dun ou doutro xeito.
Pero aquí o grande problema é
que hai un desleixo ideolóxico e
cultural sobre o noso agro, equi-
parado a atraso por unha gran-
de maioría dos galegos, incluí-
dos moitos dos que viven del e,
aínda nel. As políticas realizá-
ronse case todas co prisma tin-
guido deste prexuízo.�
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za e evolución da ‘nova gripe’.
A preocupación céntrase na
definición das características
dos casos sospeitosos e en vi-
xiar que os dous virus gripais
non se mesturen entre eles.�

E.E.
Xurxo Hervada, subdirector xe-
ral de Epidemioloxía da Direc-
ción Xeral de Saúde Pública, ex-
plica que aínda que deixase de
ser portada nos medios de co-
municación, o virus H5N1 da
gripe aviar segue en activo. A lo-
calización dos casos en zonas
moi distantes e illadas, concre-
tamente no continente asiático,
e algún en Exipto, fan que non
se lle preste a mesma atención
nos medios de comunicación,
algo que non se poden permitir
os medios sanitarios, que teñen
que estar alerta e preparados
por se se producise algún con-
taxio ou situación de risco.

“A gripe aviar segue aí. Cir-
culando entre as aves, sobre to-
do no sudoeste asiático e en
Exipto, onde este ano houbo
varios casos de contaxio en hu-
manos”, explica este experto
en epidemias que matiza que o
novo subtipo que apareceu
agora da gripe tipo A en Méxi-
co, o H1N1, súmase a outros

derivados da mesma cepa da
enfermidade. 

Hervada comenta que a di-
ferenza co H5N1 da gripe aviar,
que non ten a capacidade de se
transmitir entre humanos, o
H1N1 da ‘nova gripe’ transmí-
tese entre persoas. “O virus
H5N1 segue sendo unha amea-
za potencial, que pode afectar
ás persoas –de feito hai rexistra-
dos máis de 300 casos, illados e
raros que, á súa vez, non produ-
cen outros casos–. E a pesar de
que non ten a capacidade de se
transmitir entre humanos, can-
do se transmite ás persoas, é
moito máis patóxeno, provoca
unha enfermidade máis grave,
porque ten unha letalidade
máis alta que no caso da ‘nova
gripe’”, explica o epidemiólogo. 

No que aos sistemas de vixi-
lancia e prevención se refire, o
subdirector xeral de Epidemio-
loxía explica que os protocolos
sanitarios e veterinarios activa-
dos en 2005, cando saltaron as
alarmas a nivel mundial polos

casos de gripe aviar, seguen ac-
tivos. Hervada revela que
aquelas directrices de actua-
ción son as que se están a pór
en práctica agora con algunha
modificación debido á nature-

A gripe porcina volveu activar as alarmas
sanitarias e recordar os casos de gripe aviar
rexistrados en 2005. A día de hoxe,
a gripe aviar segue vixente, sobre todo
en países do sudoeste asiático

Que foi da gripe aviar?
Xosé Ramón Pousa

O s principais grupos de pre-
sión nos medios, con inte-

reses na televisión privada, aca-
ban de arrepañar os 500 millóns
de euros que move anualmente
a TVE. E aínda non están sacia-
dos. Sen dúbida polo canon do
3% dos seus ingresos que debe-
rán pagarlle á corporación públi-
ca e que, en todo caso, represen-
tarán só 140 millóns. Os 360 mi-
llóns restantes ímolos pagar en-
tre todos cada vez que usemos o
móbil ou outros servizos de tele-
comunicacións. Nun momento
de crise do mercado publicitario,
a medida, moito máis radical
que a supresión parcial adopta-
da por Francia hai uns meses,
supón unha revolución, sen dú-
bida dinamizadora do mercado
da TV pero que abre fondas inte-
rrogantes sobre o futuro da tele-
visión pública, cada vez máis go-
bernamental, do que non se van
librar as autonómicas.

No novo escenario, corremos
o risco de que as televisións pú-
blicas estatal, primeiro, e nacio-
nais e rexionais, despois, cami-
ñen cara a un formato afastado
das cuestións do mercado, des-
vestida de grandes acontece-
mentos deportivos, relacionada
coa transmisión de  programas
culturais “aburridos”, a ocupar
os últimos postos da audiencia.
Cando chegue esa circunstan-
cia, alguén vai considerar se real-
mente paga a pena inxectar can-
tidades inxentes dos presupos-
tos públicos para manter un
modelo tan minoritario.

Agora a cuestión é saber se é
televisión pública o que temos e,
neste novo escenario, como es-
tabelecer un modelo estatal con
diversidade cultural e nacional
ao servizo da comunidade e
con capacidade de atracción
para o público. De momento,
os programas dos partidos po-
líticos seguen mudos en mate-
ria de comunicación pública.
Quizais por iso gobernan a gol-
pe de presión mediática.�

PROHIBIDO
ANUNCIAR
’’

’’Os programas dos partidos
políticos seguen
mudos
en materia de
comunicación
pública”

A gripe aviar é unha enfer-
midade infecciosa vírica
con máis de 100 anos de an-
tigüidade que afecta ás aves
e que pode chegar a afectar

ao home. Dende finais de
2003 rexistráronse distintos
brotes do virus H5N1en
aves de distintos países do
sueste asiático.�

Un século de antigüidade

Sanitarios chineses retiran polos mortos
dun mercado de Hong Kong

posibelmente afectados
coa gripe aviar.
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ca, prefiren financiarse con co-
tas dos seus subscritores e ou-
tros servizos como o ensino
electrónico ou a venda de pro-
dutos educativos.�
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H.V.
Unha das mellores enciclope-
dias do mundo, a Británica, hai
anos que se deitou na internet.
Con todo, os buscadores como
Google relegan os artigos desta
obra e sitúan en primeiro lugar
a Wikipedia. Na Británica ofre-
cen unha información de máis
calidade, pero a difusión é limi-
tada porque se financia con
subscricións.

Wiki é un sufixo que se em-
prega para a información ela-
borada por voluntarios de for-
ma descentralizada. O exemplo
máis coñecido é a Wikipedia, a
máis popular das enciclopedias
en liña. Pero a democratización
do proceso de redacción pode
excluír as persoas de maior rele-
vancia de cada especialidade
–polo simple feito de non cola-
borar– e está sometido á posibi-
lidade do que xa se coñece co-
mo vandalismo informático, is-
to é: a introdución de erros e fal-
sidades intencionados. Non
obstante, a Wikipedia é case
sempre a primeira páxina que
ofrece o buscador Google.

MELLORES ESPECIALISTAS. A Enci-
clopedia Británica, fundada no
século XVIII en Escocia pero
trasladada en 1929 a Chicago,
Estados Unidos, ofrece a con-
sulta dos seus artigos, mais re-
serva para os subscritores que
pagan unha cota o acceso
completo aos 32 volumes que
compoñen a obra encaderna-
da, cuxo contido está contras-
tado e avalado polos mellores
especialistas en cada campo.

En xeral, os editores das páxi-
nas electrónicas recorren a un
conxunto de estratexias coñeci-
das como posicionamento web
para conseguir unha maior rele-
vancia dos seus sitios nos busca-
dores. Estas ferramentas empre-
gan unha serie de marcadores
invisíbeis que levan a que Goo-
gle recolla esas páxinas nos pri-
meiros postos da lista que ofrece
de cada busca. A compañía de
California, con todo, introduce
algunhas correccións para que,
por exemplo, aparezan nos luga-
res iniciais as páxinas que inclú-
en a palabra buscada no seu do-
minio. Por iso, se se busca A No-
sa Terra(anosaterra.com), apa-

recerá este diario dixital en Goo-
gle, a menos que nas preferen-
cias de procura se escolla unha
lingua distinta do galego.

Son as empresas que dese-

xan incrementar a súa visibili-
dade ou aquelas que viven da
publicidade en liña as que re-
corren máis ao posicionamen-
to web. O resto, como a Británi-

ANOSATERRA
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A enciclopedia Británica relegada
pola Wikipedia

A mellor información
non sempre aparece en Google OU TORPE 

OU TEMERARIO
Xosé Manuel Sarille

C óntame unha catedrática
de Dereito que os lexisla-

dores galegos colleron fama de
descoidados fóra de Galicia. Os
nosos políticos en xeral están
mal preparados e son frouxos,
máis que descoidados. A trami-
tación da Lei de Dereito Civil de
Galicia no 2006 foi un exemplo.
Aprobárona por unanimidade
no Parlamento, mais redacta-
ron un artigo de tal xeito que
cando pasase un ano da apro-
bación todos os que vivísemos
xuntos, fósemos estudantes,
amigos, ou compañeiros de pi-
sos patera, teriamos os mes-
mos dereitos e deberes que un
matrimonio. E virían os preitos,
pensións de separación, etcéte-
ra. Só Santos Palmou (convén
dicir a verdade) se empeñou en
modificala, convencendo até o
resistente Iago Tabarés, redac-
tor do artigo.

Feixóo nomea agora un go-
berno que non chega ao 40 por
cento de mulleres, o mínimo
que esixe a Lei de Igualdade.
Denunciouno a oposición
mais el dixo que o presidente
non computa e que por tanto si
que cumpre coa lei. É a inter-
pretación dos seus avogados,
mais a defensa de Feixóo pare-
ce un vulgar apaño dialéctico
para saír do paso. Se non é aín-
da máis grave, porque se hai
unha soa posibilidade de que o
goberno sexa ilegal, e de que en
consecuencia todas as resolu-
cións se convertan en nulas de
pleno dereito (e haina) a negli-
xencia e a temeridade deste
home son infinitas. 

Falta saber a que se dedican
a oposición e os grupos femi-
nistas. Ou están preparando
unha especie de desembarco
de Normandía con este asun-
to, e todo é secreto, ou son
amorosamente comprensivos
con este goberno que acaba de
comezar.�

’’

’’Se hai posibilidades de que
o goberno sexa ilegal
a neglixencia
e a temeridade
de Feixóo son
infinitas”

Portal da Enciclopedia Británica en internet. 

’’A Enciclopedia Británica
resérvalles aos seus
subscritores o acceso
completo aos 32 volumes
da obra encadernada”
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A IDEOLOXÍA
NON REMATOU
COA ESQUERDA

Unha análise realizada polo so-
ciólogo JJoosséé  LLuuiiss  ddee  ZZáárrrraaggaa  en
Público desvela que a ideoloxía
non rematou coa esquerda tras
a caída do Muro. No seu argu-
mentario bota man dunha en-
quisa na que preguntaban so-
bre as preferencias ideolóxicas e
de sistema económico entre a
poboación. “Tras 20 anos de do-
minación sen alternativa do
modelo do capitalismo, tanto
entre os mozos de hoxe (meno-
res de 30 anos), como entre os
mozos da Transición (os que te-
ñen entre 45 e 59 anos) son máis
os que pensan que é mellor o
socialismo, mentres que a xera-
ción intermedia e a dos maiores
de 60 anos inclínanse polo capi-
talismo”, sinala o autor, que
ademais é responsábel de dirixir
a investigación. Tamén asegura
que “en todos os casos as dife-
rencias son liviás, o que supón
unha situación de equilibrio
ideolóxico sobre o sistema que
está aberto”. Conclúe afirman-
do que “a crise actual ispe a súa
natureza [do sistema capitalis-
ta], de explotación, cobiza e es-
peculación. Nunca un sistema
tivo tantos recursos e os empre-
gou tan mal”. Haberá que agar-
dar a que remate a treboada pa-
ra saber se a economía de mer-
cado perdeu o prestixio.�

FERRÍN
CON ÁNXELA BUGALLO

Tan pronto como tomou pose-
sión, o novo conselleiro de Cul-
tura, RRoobbeerrttoo  VVaarreellaa, se cadra co-
mo esconxuro, chiscoulle o ollo
ao escritor XXoosséé  LLuuííss  MMéénnddeezz
FFeerrrríínn  dicindo que era o seu po-
eta de cabeceira. Se cadra pensa-
ba que o autor de Estirpe ía si-
tuar o seu ego por riba da políti-
ca. Trabucouse. Na súa habitual
colaboración en Faro de Vigo,
Ferrín carga contra o bulo de
“que os escritores galegos recibi-
mos subvencións” e bótalle un-
has flores a Ánxela Bugallo, da
que di que “vai ser moi relem-
brada”, para lembrarlle o seu
“agradecemento por ser o pri-
meiro en recibir tan alto galar-
dón” [o premio nacional de lite-
ratura]. Moi ferriniano el, non
pode evitar mandarlle un recado
á ex conselleira sinalando que “é
insuficiente para satisfacer a dig-
nidade da literatura e dos litera-
tos e literatas galegos”. Ferrín ta-
mén alude remotamente á dis-

tinción que Roberto Varela esta-
beleceu entre “cultura galega e
cultura de Galicia”, insinuando
que lle prestará atención a esta
última. Para responder, recorreu
a unha cita: «“Escritores galegos
para que?” –dixo un día o simpá-
tico de Alejandrino [Fernández]
Barreiro, un dos primeiros con-

selleiros de cultura da autono-
mía de Galicia. “Pra que vostede
estea aí sentado” –respondeulle
Avilés de Taramancos». Sen dú-
bida, Roberto Varela é un voraz
lector de Ferrín, mais só dos seus
poemas.�

OS SOÑOS E OS
PESADELOS DE FEIXÓO

“Fronte á simpleza do castelán,
a lingua galega ten moita preci-
sión á hora de distinguir entre
sono, necesidade de durmir, e
soño ou soños: imaxes, pensa-
mentos, ilusións que se mani-
festan durante o sono”, comeza
sinalando PPaabblloo  GGoonnzzáálleezz  MMaarrii--
ññaass  nun artigo seu publicado en
Xornal de Galicia. “Pois a min
paréceme que o presidente Nú-
ñez Feixóo anda arestora na-
quela confusión castelanizante:
ten os sonos e os soños mistura-
dos. Por unha parte, prodúcen-
lle sono as neboentas vivencias
do fraguismo e, por outra, os so-
ños tróncanse en pesadelos por
mor da punxente realidade ac-
tual. Só así se explica que pre-
tenda a día de hoxe ‘resucitar’
un chamado Plan Galicia que,
como acreditou no seu día un
centenario xornal coruñés,
nunca existiu de non seren na
somnolenta imaxinación da
Xunta do PP daquela altura, vi-
cepresidida curiosamente polo
mesmo Núñez Feixóo, que se
precede, se sucede e as veces se
funde e se confunde”, sinala
González Mariñas, para enu-
merar acto seguido algúns dos
sonos/soños que provocarán a
vixilia do presidente.�

A DEMOCRACIA
NO PAÍS VASCO

A toma de posesión de PPaattxxii  LLóó--
ppeezz  como novo lehendakari

vasco, máis aló da anécdota da
fórmula do xuramento, veu
acompañada de cantos de serea
sobre a democratización do Pa-
ís Vasco tras 29 de goberno do
PNV. A cuestión céntraa MMaa--
nnuueell  RRiiccoo  en Público. “A prensa
nacionalista española leva se-
manas machacando coa mes-
ma ladaíña: por fin chegou a de-
mocracia a Euskadi”, comeza
dicindo. O argumento “é que o
PNV gobernou Euskadi en réxi-
me de monopolio durante 30
anos”. Rico lembra que “nestas
tres décadas existiron varios
Executivos de coalición entre
PNV e PSE, que gobernaron o
País Vasco case 12 anos”. Neses
gobernos “había insignes perso-
naxes como Rosa Díez, unha
demócrata pata negra, a quen
hai que supoñer incompatíbel
con calquera réxime nazi”. Ta-
mén lembra o xornalista que
“en Baviera gobernan os social-
cristianos da CSU desde 1962”.
Enumera outros casos non tan
lonxe: “Andalucía (27 anos de
Gobernos do PSOE), Estrema-
dura e Castela A Mancha (26
anos de socialismo) ou Castela e
León (22 anos de PP)”. Remata
afirmando que “a alternancia
política é en xeral positiva. Pero
a democracia en Euskadi existe
desde hai 29 anos, por moito
que lles doa aos nacionalistas
españois”.�

GALIZA.12. ANOSATERRA
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SALVÁDEME, 
OH XUÍCES!
María Xosé Queizán

Así grita a protagonista do
poema rosaliano “A xus-

tiza pola man”, sabendo que é
unha “tolería”, que non existe
xustiza para ela. A muller escar-
necida reclama a lei, sabendo
que e o seu cumprimento é a
mellor garantía para erradicar o
crime, a violación e a tortura no
mundo. Porque a lei non só
condena as persoas culpables
senón que evita crimes, di-
suade das accións perversas.
Neste momento aínda hai moi-
tos lugares no mundo onde se
burla a lei. Debátese se países
democráticos como España
deben constituírse en baluartes
xusticeiros dos atropelos que se
producen noutros ámbitos. A
infamia de Guantánamo está
na diana de Baltasar Garzón.
Ou os ataques do exército israe-
lita contra a poboación civil de
Gaza. Esquerda Unida intenta
no Congreso que as declara-
cións do Papa en África a pro-
pósito do preservativo e a sida
constitúan un delito. Máis alá
das posibilidades legais, queda
xa na cidadanía a idea de que
cometeron accións criminais
susceptibles de condena xudi-
cial. Trátase dunha denuncia
avaliada. Pero, por moita satis-
facción que produza, o desexa-
ble é que funcione ben, o Tri-
bunal Internacional, autori-
zado por todos os países do
mundo. De momento, o Tribu-
nal Iberoamericano de Derei-
tos Humanos está dándonos
unha satisfacción. Despois
dunha dura loita feminista e
das nais de milleiros de mozas
violadas e asasinadas en Ciu-
dad Juarez, o Estado de México
está no banco dos acusados
como responsable do feminici-
dio masivo que se leva a cabo
impunemente nesa zona mexi-
cana. As angustiosas reclama-
cións das nais foron “tolería”
durante moitos anos nos que
as vendeu a xustiza. �

’’

’’O Estado de México está
no banco dos
acusados como
responsable
do feminicidio
de Ciudad
Juárez”

ENPOLEIROALLEO

FERRERES / Público, 7 de maio do 2009.

’’A Confederación Europea
non foi posíbel e
seguimos na suicida
razón do nacionalismo
dos Estados”

[José Vidal-Beneyto]
Sociólogo.

’’Corremos o risco de facer
un Código Penal pouco
reflexivo pola presión
mediática. Temos unha lei
do século XIX para un país
do século XXI”

[Francisco Caamaño]
Ministro de Xustiza.

Xosé Luís Méndez Ferrín. Patxi López.
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O presidente do goberno trata
de coller aire no medio dunha
treboada estatística demoledora
para calquera responsábel polí-
tico. Mentres, o principal parti-
do da oposición surfea, e seme-
lla por momentos feliz, na onda
da crise cos  catro millóns de pa-
rados e un panorama de confli-
to social que aínda que non
ameaza fortes estoupidos, sírve-
lle para desacreditar a priori cal-
quera proposta gubernamental.

Os novos proxectos do PSOE
teñen que ver coa fiscalidade da
pequena e mediana empresa, á
que se rebaixará o 5% do im-
posto de sociedades, cando te-
ña menos de 25 traballadores,
facture menos de cinco millóns
de euros e manteña ou incre-
menten o cadro de persoal. A
medida, adaptada singular-
mente, tamén beneficiaría en
proporción semellante aos au-
tónomos que manteñan o em-
prego dos seus asalariados.

A maiores Zapatero anun-
ciou novos fondos financeiros,
de até 25.000 millóns de euros,
para o fomento da economía
sostíbel e a novos planos me-
dioambientais e tecnolóxicos.
Para estimular a venda de pisos
anunciou un horizonte limita-
do a 19 meses nas deducións
fiscais por compra de vivenda,
rebaixa que só quedaría no fu-
turo para as rentas anuais me-
nores de 17.000 euros.

MERCA DE COHES E MODELO ECONÓMI-
CO. As propostas de reactivación
do mercado automobilístico,
logo de que o plan Vive apenas

dese resultados, pasan pola in-
xección de axudas directas. O
goberno central porá 500 euros
e pídelle ás autonomías que
aporten outros 500 e ás empre-
sas do automóbil 1.000 euros
máis. A patronal Faconauto,

que anunciaba nos días
previos que o sector esta-

ba practicamente estran-
gulado, saudou con moito opti-

mismo estas medidas, pe-
ro pediu aplicación
inmediata.
Aínda que o coche

segue a ser unha pe-
za económica agari-

mada, o discurso presidencial
quere ficar como punto de non
retorno para un modelo  que
basaba o seu tirón na capacida-
de de emprego do sector da
construcción de vivendas, que a
actual crise financeira estrangu-
lou con demoledoras conse-
cuencias nas estadística do pa-
ro. As propostas dos novos fon-
dos financeiros para a chamada
economía verde, ou a aposta
por un sistema educativo cun
forte apoio tecnolóxico (haberá
ordenadores portátiles para os
rapaces desde 5º da primaria
até o final da ESO ou que todas
as aulas dispoñan de pizarra

electrónica), entrarían dentro
dunha aposta máis ampla polos
investimentos en I+D+i, onde
España está moi afastada dos
estándares europeos.
NADA DE NADA. A Raxoi nada do
proposto lle vale. Sen gastar a
munición dunha moción de
censura, o presidente dos popu-
lares sérvese das negativas esta-
tísticas que golpean coa crise, fa-
cendo ver que a crise mundial
apenas ten que ver coa situación
española, e cargando todo o de-
be sobre a incapacidade que te-
rían os socialistas. Amparado na
súa habitual ironía, desta volta
Raxoi volveu ter un desliz como
en 2005, cando falou de bombas
e mortos a contra do terrorismo,
e espetoulles desde a tribuna
aos socialistas que para que  lles
ía ofrecer alternativas se “voste-
des non saben ler”. O asunto vi-
ña a conto da tirapuxa sobre a
falta de alternativas concretas
do discurso do PP. Raxoi quere
zafarse dos que critican a indefi-
nición das súas recetas contra a
crise, pero o líder conservador
non quere que as súas propos-
tas de reforma do mercado la-
boral ou rebaixa de impostos,
aparezan como abaratamento
do despido ou apoio ás grandes
fortunas.

O resto da oposición, nacio-
nalistas ou IU, sexa polo finan-
ciamento autonómico, a proxi-
midade electoral ou a descon-
fianza en acordos anteriores, foi
moi dura con Zapatero, polo
que os acordos parlamentarios
que aporten estabilidade terán
que aflorar despois do 7 de xuño.
O deputado do BNG, Francisco
Jorquera, propuxo aumentarlle
a fiscalidade ás grandes fortu-
nas, pediu apoio decidido á
construcción naval civil en Fene,
e solicitou ao goberno que apro-
veitando o turno da presidencia
europea houbese un apoio deci-
dido ao sector lácteo. No terreo
político o deputado galego fixo
un chamamento a non deixarse
enredar en artificiais polémicas
lingüísticas e pediulle a Zapate-
ro, apoiándose nos versos de
Celso Emilio Ferreiro, que de-
fenda a pluralidade lingüística,
tamén como unha riqueza eco-
nómica, en apoio da industria
cultural e, no caso galego, da ca-
pacidade de relación con 240
millóns de persoas.�

ANOSATERRA
14-20 DE MAIO DE 2009

O presidente lanza novas
medidas contra a crise
na soedade preelectoral

ESPAÑA.13.

’’Nacionalistas ou IU, 
sexa polo financiamento
autonómico, a proximidade
electoral ou a desconfianza en
acordos anteriores, foi moi
dura con Zapatero”

DEBATE DE POLÍTICA XERAL

Dani Álvarez

E ste domingo, os socialistas
celebraron o seu acto cen-

tral de precampaña cara ás eu-
ropeas na praza de touros de
Vista Alegre, en Madrid. Alí fa-
lou José Luis Rodríguez Zapate-
ro do malos que son os do PP,
berrou José Fernando López
Aguilar contra Jaime Mayor
Oreja e José María Aznar. E su-
biu ao estrado Patxi López e
non dixo nada do PP. Podería
ser unha circunstancia sen peso
senón fose porque López leva-
ba dous días sendo lehendakari
grazas, precisamente, aos cul-
pábeis de todos os males de Es-
paña, segundo Zapatero e o
PSOE. Como se pode explicar
esta esquizofrenia?

Pois non é doado, certamen-
te. Un xornal europeo falaba dí-
as atrás do pacto contra natura
xestado en Euskadi por PSOE e
PP para, segundo termo acuña-
do polos seus mentores, desalo-
xar o nacionalismo democráti-
co vasco do poder, a pesar de ter
sido o que maior apoio popular
conseguiu.

López foi aclamado na praza
de touros de Madrid ao berro de
“Patxi lehendakari!” e, a pesar
de que a propaganda partidaria
dicía que non estaba previsto
que falase, falou. E fíxoo porque
Zapatero sabe que López é o
seu maior activo electoral na ac-
tualidade. O único capaz de
agochar a crise. O home, en de-
finitiva, que pasea na praza de
touros a cabeza cortada do vas-
co teimudo, de Ibarretxe.

O lehendakari asegurou que
mantiña a man tendida para
chegar a acordos con todos, en
mensaxe repetida con insisten-
cia ao PNV. Pero a iso xa lle res-
postou Joseba Egibar: ”Non po-
dedes tendernos a man coa que
nos acabades de afogar”. O PNV
vai agardar a que o PSE sexa trai-
zoado polo PP cando lle interese
asaltar a Moncloa. Entón quizais
teña recambio para Ibarretxe. E
entón Zapatero pedirá axuda en
Catalunya e en Euskadi outra
vez. A cuestión é quen será o in-
xenuo que lla dará? �

PAIXÓN SOCIALISTA
’’

’’O PNV vai agardar 
a que o
PSE sexa
traizoado 
polo PP”

Zapatero
sorprende
a Raxoi
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TDT local pero o Grupo PRISA
quedou fóra. Pola contra, a
Igrexa católica obtivo cinco (ca-
tro para a COPE e unha para o
arcebispado); Antena 3 (grupo
Planeta) levou catro, as mes-
mas que Federico Jiménez Lo-
santos (Libertad Digital); e o
empresario José Frade (que fo-
ra accionista de Antena 3 e un
dos principais investidores de
La Razónnos seus inicios) reci-
biu tres. Ademais, acadaron ca-
dansúa licenza o diario El Mun-
doe a editorial Homo Virtualis
(do grupo Intereconomía).

Na Comunidade Valencia-
na, presidida por Francisco
Camps, El Mundo, Intereco-
nomía e Libertad Digital logra-
ron catro cadeas locais e as dú-
as autonómicas foron para a
COPE e o grupo Vocento. Das
44 emisoras concedidas, Loca-
lia (do Grupo PRISA) só foi
quen de facerse coa dunha de-
marcación menor, a de Ontin-
yent-Xátiva. A mesma sorte
correu en Murcia, onde Vo-
cento (cunha autonómica) e
Jiménez Losantos (coas de
Cartagena, Lorca e Murcia) le-
varon a mellor parte. 

DISPOSICIÓN ESTRATÉXICA. No eido
radiofónico, os grupos conser-
vadores tamén tentan gañar
presenza grazas o empurre dos
goberno próximos ideoloxica-
mente. O pasado mes de abril, a
comunidade de Madrid adxu-
dicou 21 frecuencias. Losantos
e Pedro J. Ramírez, a través de
Unidad Liberal, conseguiron a
única licenza da capital (99.1).
Intereconomía acadou catro
(Móstoles, Sevilla La Nueva, So-
to del Real e Torres de la Alame-
da) e a COPE tres (Alcorcón,
San Sebastián de los Reyes e
Torrejón de Ardoz). Ademais,
Radio Marca, Onda Ceroe Ra-
dio María beneficiáronse do
concurso que, unha vez máis,
deixou á marxe os medios de
Polanco. Pero o reparto, non só
lle molestou os que marcharon
coas mans baleiras. Tamén cre-

ou malestar entre os favoreci-
dos inmersos dende hai tempo
nunha guerra mediática por
controlar a audiencia máis ex-
tremista.

Neste conflito, Federico Ji-
ménez Losantos ocupa un lu-
gar destacado. O polémico
presentador da  cadea episco-
pal prepara a súa saída da CO-

PE cun proxecto baixo o brazo.
Logo dun período de tensas re-
lacións co comité de dirección,
que lle propuxo deixar a mañá
para facerse cargo dun

Charina Giráldez
“Que necesidade ten Galicia
de contar cunha televisión pú-
blica? É que non hai televisións
privadas dispostas a reflectir o
pluralismo da sociedade gale-
ga?”, pregúntalle Pedro J. Ra-
mírez a Alberte Núñez Feixóo
na tertulia de La Mañana da
COPE, que dirixe Federico Ji-
ménez Losantos. O novo pre-
sidente da Xunta evita pro-
nunciarse respecto á privatiza-
ción da canle autonómica pe-
ro o responsábel do xornal El
Mundo insiste: “Pódese facer
algo moito mellor por Galicia
con 200 millóns de euros que
estar a competir neste terreo”. 

O directivo do grupo Uni-
dad Editorial non conseguiu
arrincarlle un compromiso cla-
ro o mandatario galego, pero si
unha declaración de principios
sobre a conveniencia de acabar
coa titularidade pública do en-
te: “Trátase dunha discusión
procedente e razoábel”, con-
cluíu Feixóo. Os intereses de
Pedro J. Ramírez, inmerso nun
proxecto de expansión mediá-
tica, semellan claros. A privati-
zación das televisións autonó-
micas, aproveitando gobernos
amigos, podería resultar moi
beneficiosa para a súa socieda-
de e para outras de corte con-
servador, na liña do que suce-
deu primeiro durante o Execu-
tivo Aznar e, tras a derrota elec-
toral de 2004, nas comunidades
rexidas polo PP.

DUBIDOSO REPARTO. A campaña
contra Sogecable iniciada pola
administración popular, nada
máis chegar ao poder central
no 1996, tivo a súa continuida-
de na concesión de licenzas de
Televisión Dixital Terrestre
(TDT) de ámbito local e auto-
nómico. Madrid, a Comunida-
de Valenciana e Murcia prima-
ron nos seus respectivos con-
cursos grupos afíns. 

En agosto de 2005, o Execu-
tivo de Esperanza Aguirre re-
partiu 30 emisoras privadas de

A dereita mediática toma posición
Os medios conservadores prepáranse
para o apagamento analóxico do 2010
acaparando licenzas de TDT
e Radio nas comunidades amigas

Nesta pugna polo control
mediático, os grandes grupos
toman posicións nun discre-
to segundo plano. Planeta,
centrado no negocio edito-
rial, tópase nunha situación
privilexiada dende que no
2003 se converteu no accio-
nista maioritario do Grupo
Antena 3. O imperio da fami-
lia Lara mercoulle a Telefóni-
ca a súa parte na canle priva-
da que adquirira tras o proce-
so de privatización impulsa-
do por Aznar. No lote, viñan
incluídas Onda Cero e Euro-
pa FM. Reforzado no eido di-
xital por Antena.Novae Ante-
na.Neox, arestora agarda ex-
pectante o momento para
proseguir coa súa expansión.
Nesta estratexia, Planetapro-
cura levarse ben cos medios
máis reaccionarios, aínda
que o seu diario de referencia,
La Razón, amosa certa sinto-
nía co líder do PP (non se po-
de esquecer que o director,
Francisco Marhuenda, foi co-
laborador de Raxoi).

A mesma liña segue o Gru-
po Vocento dende que subs-
tituíu a José Antonio Zarzale-
jos á fronte do ABC. Ante os

intensos ataques de Losantos
e Pedro J. Ramírez contra o ex
director do xornal, acusado
de ‘gallardonista’, a socieda-
de mediática preferiu desti-
tuír o profesional para evitar
males maiores. Coas augas
calmas, o grupo prepárase

para o futuro reforzando
Punto Radio(con Luís del Ol-
mo como locutor de referen-
cia) e as súas plataformas de
TDT, sobre todo NET TV. A
dúbida agora é se os lazos de
Vocento con Intereconomía
(cedeulle a Julio Ariza as súas
emisoras cando adquiriu
Punto Radio e comparten o
accionariado de NET TV) po-
den volver enturbar as súas
relacións co aínda presenta-
dor da COPE. Polo de agora, o
poder de Losantos, firme de-
fensor de Aguirre, segue a ser
demoledor no contorno me-
diático máis dereitista.�

A cautela dos grandes grupos

Federico Jiménez Losantos.

’’O poder de Losantos, firme
defensor de Aguirre, segue a
ser demoledor no contorno
mediático dereitista”

>>>
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programa entre as dez e
as doce da noite, anuncia o
abandono da emisora a finais
de agosto. O xornalista bótalle
a culpa as presións do PP de
Raxoi e o arcebispo de Toledo,
Antonio Cañizares, mentres a
cúpula prefire escudarse no
abandono de medio millón de
oíntes como razón fundamen-
tal. O que parece evidente é
que na decisión da Igrexa pesa-
ron as cinco condenas por in-
xurias de Losantos e a perda da
única licenza radiofónica da
capital que Esperanza Aguirre
lle concedeu a Unidad Liberal.

ESTREITA COLABORACIÓN. A nova
aventura nas ondas de Losan-
tos e Pedro J. é a continuidade
dunha estreita colaboración
que se fortaleceu nos últimos
anos. Ambos os dous compar-
ten faladoiros, páxinas de xor-
nal e até espazos televisivos
(‘La hora de Federico’ emítese
en Libertad Digital TV e en
Veo 7). Ademais, o ex director
de Diario 16 foi o seu compa-
ñeiro de viaxe na guerra con-
tra o ABC (Grupo Vocento)
por non ser belixerante da-
bondo con Raxoi e Gallardón,
unha batalla que en febreiro
de 2008 lle custou o posto o
responsábel do xornal José
Antonio Zarzalejos.

Agora, os dardos do presen-

tador da COPE van dirixidos
ao presidente do Grupo Inte-
reconomía, Julio Ariza, un dos
seus primeiros socios en Li-
bertad Digital. Losantos non
admite que pretenda influír
no electorado de dereitas dán-
dolle pulo a candidatura de Al-
bert Rivera (Ciudadanos) e o
Partido Social Demócrata (no
que milita Eduardo Tamayo),
que concorren ás europeas
coa plataforma ultracatólica
Libertas, en lugar de apoiar a
Rosa Díez (UPyD). O xornalis-
ta non quere perder o liderado
da audiencia máis conserva-
dora e descontenta co PP, pero
teno difícil. Até que consolide
a súa propia radio, Intereco-
nomíatentará captar os oíntes
afeitos ao discurso belixerante
de Losantos, un estilo que Ju-
lio Ariza xa pon en práctica nas
ondas e a través da TDT, sobre
todo no seu programa insignia
‘El Gato al agua’ (emítese a tra-
vés de NET TV e Veo TV). O ex
deputado do PP en Catalunya,
próximo a Rouco Varela, fíxo-
se na última década cun pe-
queno emporio que segue au-
mentando grazas os seus con-
tactos nas comunidades con
xestión popular. Entre os me-
dios que controla están o se-
manario ultracatólico Alba, a
revista Época ou a axencia Fax
Pressde Pilar Cernuda.�
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sicións

Ch.G.
Os grupos conservadores que-
ren chegar o 2010 cos deberes
feitos. Saben que o vindeiro
ano o apagamento analóxico
vai debuxar un novo panora-
ma mediático onde a Televi-
sión Dixital Terrestre, a Radio e
os soportes webs xogarán un
papel fundamental. Por iso
tentan reunir o maior número
de licenzas posíbeis para po-
der seguir medrando como
imperios de comunicación
con capacidade de influencia. 

Dende hai algúns meses
tamén barallan a posibilida-
de de fusión entre eles, pero
polo de agora, as pugnas por
facerse coa franxa máis extre-
mada da sociedade prima so-
bre o entendemento. Nestas
loitas, onde se reproducen os
enfrontamentos internos do
Partido Popular, os pequenos
grupos emerxentes (Intere-
conomía e Libertad Dixital)
parecen inmersos nunha
guerra sen cuartel por gañar a
audiencia de ultradereita. 

A certa distancia, Pedro J.
Ramírez (con Unidad Edito-
rial) tenta aproveitarse do po-
der de convicción de Federico
Losantos para reforzar a súa
aposta pola facción popular

de Esperanza Aguirre. Semella
unha xogada arriscada pero o
certo é que, co xornalista da
COPE como cabeza de turco,
se as esperanzas da presidenta
madrileña na cúpula do PP
non se cumpren as conse-

cuencias para o director de El
Mundoserían mínimas.

Mentres, Planeta e Vocento
capean o temporal reducindo
canto poden os inimigos no
contorno mediático afín e xo-
gando ao despiste nas súas
preferencias políticas. Aresto-
ra, prefiren centrarse na ex-
pansión dos grupos, cunha
facturación maior ao resto, e
non decantarse por ningún
dos políticos conservadores
en conflito. Deste xeito, cando
chegue o momento, poderán
perfilarse sen ataduras como
grandes plataformas de co-
municación ao servizo da de-
reita no poder.�

O espello dos conflitos internos do PP

Pedro J. Ramírez.

’’As loitas entre os grupos
mediáticos conservadores
reproducen os
enfrontamentos internos
do Partido Popular”

’’A Comunidade de Madrid
outorgoulle a única
frecuencia radiofónica
da capital a Losantos
e Pedro J. Ramírez”

’’O ex deputado popular,
Julio Ariza, fíxose
cun pequeno emporio
grazas os seus contactos nas
comunidades do PP”

>>>
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Membro do Consello Reitor do IGADI

(www.igadi.org)

Stuff happens son cousas que
acontecen, dicía o personaxe
que representaba a Donald
Rumsfeld na obra que levaba
ese título do dramaturgo inglés
David Hare, na que retrataba e
condenaba a invasión do Iraq
polos EE UU. Non era unha in-
vención de Hare porque iso di-
cía Rumsfeld cando lle pregun-
taban polo caos que desatara a
invasión. A peza teatral é de
2004, cando ainda non se albis-
caban moitas cousas que ían
acontecer como consecuencia
da invasión, non só no Iraq.

O que logo foi acontecendo
era, e ainda é, resultado das de-
cisións políticas adoptadas po-
los EE UU como reacción aos
atentados do 11-S, decisións
que, no relativo ao dereito in-
ternacional humanitario, tive-
ron como base a redefinición
do concepto da tortura e das
prácticas abusivas artellada por
George Bush, Richard Cheney e
o propio Rumsfeld (mais os
seus conselleiros) e que negaba
todo canto consagraran os
Convenios de Xenebra de 1949
e os seus protocolos adicionais.

Ao longo dos anos foise des-
cubrindo – e ainda falta por des-
cubrir– unha arañeira na que
foron caíndo os servizos “de in-
telixencia” de moitos gobernos,
tanto de países con deficiencias
humanitarias como de países
democráticos.

Un dos países más enreda-
dos na arañeira, a xulgar polo
que se sabe, é o Reino Unido,
onde moitas voces reclaman a
verdade das relacións do gober-
no de Tony Blair, e tamén de
Gordon Brown, coas prácticas
aplicadas polos EE UU.

Nun ensaio co título “Non
vos esquezades de dicir que
fostes ben tratados”, na revista
London Review of Booksa avo-
gada británica Gareth Peirce,
famosa por defender e acadar a
liberación en 1989 de “os Catro
de Guildford” (catro irlandeses

condenados en 1974 por parti-
ciparen na campaña de atenta-
dos do IRA, inmortalizados na
película No nome do pai), fai
unha denuncia das presuntas
conivencias dos servizos secre-
tos británicos na utilización de
métodos de tortura contra pre-
sos acusados de terrorismo.

CONEXIÓN MARROQUÍ. Peirce parte
do caso de Binyam Mohamed,
sometido a torturas en Marro-
cos durante 18 meses, e que
agora a xustiza británica trata
de investigar para ver se houbo
colusión entre a intelixencia
británica e os servizos secretos
norteamericanos e marroquís.
A avogada estima que o Reino
Unido “é a máis secreta das de-
mocracias”, que creou unha
complexísima estrutura para
ocultar detrás da cortina da “se-
guridade nacional” as suas ma-
las prácticas. Entre moitos
exemplos, cita o caso de Craig
Murray, embaixador británico
no Uzbekistán, que denunciara
as torturas que o réxime uzbe-
ko practicaba contra os seus
opoñentes (entre elas, escalda-
los vivos), e que foi chamado a
Londres para lle comunicar
que o ministro de Exteriores,
Jack Straw, tomara a decisión
de que, na “guerra contra o te-
rror”, podíase utilizar informa-
ción obtida mediante tortura
por servizos de intelixencia ex-
tranxeiros.

AUMENTO DAS TORTURAS. Comenta
que dende o final da “guerra
fría” supervísase como nunca
en todo o mundo a propensión
humana a practicar torturas e
que, mesmo así, séguense
practicando crecentemente. A
culpa, en boa parte, é de que
“vivimos aínda, no século XXI,
nun mundo cuxa configura-
ción política é a do Estado-na-
ción” e que, para quen ten o
poder político, é de suprema
importancia a súa “seguridade
nacional”. Concepto este que
naceu cando os EE UU, despois
da II Guerra Mundial, muda-
ron de terminoloxía, ao pasar

da “defensa” á “seguridade na-
cional” como principio da sua
política exterior.

“Temos un Estado [no Rei-
no Unido] no que os mecanis-
mos para manter os segredos
están probabelmente máis en-
raigados que en calquera outra
democracia comparábel. Esta-
mos condenados por todo o
que internacionalmente saben

os organismos máis compe-
tentes das nosas actividades ...
que polo menos ofrecen indi-
cios de criminalidade, mais
non parece que fagamos moito
caso. Os avogados do noso go-
berno loitan decididamente
por preservar os segredos do
Estado secreto, por moi noxen-
tos que sexan”. Un caso ilustra-
tivo é o de Shafiq Rasul, o pri-
meiro cidadán británico que
saíu de Guantánamo e que ela-
borou un documento de 100
páxinas no que describía as tor-
turas ás que fora sometido. “É
curioso destacar que Rasul e
outros presos británicos decla-
raron que, ao embarcaren no
avión que os levaría de Guantá-
namo á Gran Bretaña, o repre-
sentante do Foreign Office que
os acompañaba, díxolles: “Non
vos esquezades de dicir que
fostes ben tratados”.

Como diría Rumsfeld, son
cousas que acontecen. �

A letrada británica Gareth Peirce
acusa directamente o seu Estado
de manter un aparato secreto
que ampara a tortura, coa escusa
da guerra contra o terrorismo islamista

A avogada contra o terror
X.L. Franco Grande

Despois de prohibilos, Ba-
rack Obama vai restable-

cer os tribunais militares de
Guantánamo. Tamén se di que
os xuízos van estar baixo outras
normas que darán máis derei-
tos aos acusados, como se ata
agora tiven algún merecente
dese nome.

Tamén se nos di que a nova
normativa vai impedir que se
teñan en conta as confesións
obtidas baixo tortura, limita-
rán –moito ollo ao verbo– o
uso de declaracións oídas a
terceiras persoas e daranlles
máis liberdade aos presos
–¿toda? ¿algunha?– para elixir
os seus avogados.

Se van limitar o uso de decla-
ración oídas a terceiros, quérese
dicir que non as van eliminar.
Ou sexa que dalgunha maneira
van seguir mantendo unha
práctica procesual que figura
no “Manual de Inquisidores”,
de Nicolau Eymeric, propia de
séculos recuados e rexeitada en
todo o mundo civilizado.

Tampouco se nos di ata on-
de vai chegar esa maior liberda-
de que van ter os presos para
elixir aos seus avogados. ¿Máis
liberdade? Pero se non tiñan
ningunha, como manda o Pa-
dre Eymeric para os herexes.
Terán máis liberdade, pero non
se ve que vaian ter a de calquera
acusado.

En canto ao prometido cerre
de Guatánamo só se suxire que
moi ben pode suceder que os
xuízos se celebren nalgunha ba-
se militar. Ou sexa, que os repu-
blicanos parece que están con-
vencendo a Obama de que a
súa política ataca a seguridade
do país. Se isto fose así, como
parece, este vaino pasar moi
mal co seu propio partido, cun-
ha boa parte da sociedade ame-
ricana e, no exterior, vai padecer
a súa respectabilidade. Ao cabo,
é o presidente do Imperio.�

LATEXOS

XUÍZOS EN
GUANTÁNAMO

’’

Os republicanos están
convencendo a Obama
de que a súa
política ataca
a seguridade
do país”

’’

’’AA  ccuullppaa,,  eenn  bbooaa  ppaarrttee,,
é de que ‘vivimos aínda,
no século XXI, nun mundo
cuxa configuración política
é a do Estado-nación’”

[Gareth Peirce]
Avogada especialista en Dereitos
Humanos.

A avogada británica Gareth Peirce. PETER MACDIARMID / REUTERS
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falar de pluriversalismo que de
universalismo.
NNoo  ppaassoo  ddooss  EEssttaaddooss  ddee  ddeerreeii--
ttoo  aaoo  pprroocceessoo  gglloobbaalliizzaaddoorr,,  ccoo--
mmoo  ssee  eemmpprreeggaa  aaggoorraa  ee  ppaarraa
qquuee  eessaa  ““uunniivveerrssaalliiddaaddee””  ddooss
ddeerreeiittooss??
Todos temos dereito ao traba-
llo, é un dereito compartido.
Pero a concentración de po-
der internacional fai que os es-
tados perdan soberanía. Todo
está en poder de grandísimas
potencias. O dereito dos cida-
dáns está en confronto con es-
tes poderes. A explosión do
sistema carcerario en todo o
mundo demostra que os de-
reitos sociais son os menos ga-
rantidos en todo o mundo. Un
autor francés Loïc Wacquant,
autor de Do estado social ao
estado penal, explica que
sempre decrece a asistencia
social do estado (en canto a
traballo, asistencia á mocida-
de, ensino, saúde) sempre que
aumenta a intervención para
garantir a seguridade. É a poli-
cía a que garante a seguridade,
non a solidariedade. Enténde-
se seguridade como elimina-
ción do elemento perigoso, do
outro, do diverso. É coma a lei
da “tolerancia cero”. Non é to-
lerancia cero contra todos, se-
nón contra uns poucos “dos
outros”: os máis pobres, os es-
tranxeiros... A poboación car-
ceraria estadounidense chega
a seis millóns e medio de cida-
dáns. 
FFaallaannddoo  ddoo  ssiisstteemmaa  ppeenniitteenn--
cciiaarriioo,,  ccoommoo  ssee  ssooffiissttiiccaarroonn
nneessttee  ccaammppoo  ooss  mmeeccaanniissmmooss
ddee  ccooeerrcciióónn  ddoo  eessttaaddoo??
O cárcere emprégase como
instrumento de disolución do
elemento perigoso. A posibili-
dade do sistema penitenciario
como lugar de reeducación es-
tá totalmente desaparecida:
ten en conta que 200.00 deti-
dos están en cárceres, total-
mente automatizadas, cada
vez con menos persoal, e onde
o illamento é total. A idea da
resocialización non é posíbel
nese contexto.
CCaall  éé  oo  ccoonnfflliittoo  eennttrree  aa  uunniivveerrssaa--
lliiddaaddee  ddooss  ddeerreeiittooss  ee  aa  nnoocciióónn  ddee
cciiddaaddaannííaa??  PPeennssaannddoo  nnoo  ccaassoo
ddaa  ppoobbooaacciióónn  eemmiiggrraannttee,,  eessppee--

cciiaallmmeennttee  ssaannggrraannttee  eenn  IIttaalliiaa......
A emigración en Italia é un
problema gravísimo. Considé-
rase que a “cidadanía” é a últi-
ma barreira, que cancelala so-
lucionaríao todo. Eu penso
que é utópico pensar que non
existan fronteiras. O problema
son as enormes desigualdades
económicas, son as que orixi-
nan as grandes migracións.

Pero a abolición das fronteiras
xeraría unha violencia incríbel.
A cidadanía é importante den-
de o momento en que garante
os dereitos dun cidadán, xa
que, de cancelarse, gobernaría
o mercado. En Italia danse
condicións vergoñentas: en
particular, as actuacións do
ministro de Interior, Roberto
Maroni, son fascismo puro.�

asociación, liberdade de pen-
samento, liberdade de iniciati-
va empresarial... Ou liberdade
para construír unha fábrica,
contratar operarios, vender
produtos. Unha que foi nega-
da na experiencia do comunis-
mo soviético. Liberdade e au-
tonomía contractual, en resu-
mo. Tamén o dereito político
ten certa presenza no docu-
mento, e o social, pero funda-
mentalmente é dereito civil.
HHaaii  rreessppoossttaa  áá  pprreegguunnttaa  qquuee
vvoosstteeddee  ffoorrmmuullaa??  LLiibbeerrii  eedd
eegguuaallii??
Dicir que todos e todas nace-
mos libres e iguais en dereitos é
inaceptábel. Existe o dereito á
vida, si, pero cando os mono-
cultivos e a fame que carrexan
causan miles de mortes e suici-
dios na India, o dereito á vida é
cancelado. Cal é esa universali-
dade baseada en ignorar a dig-
nidade do outro, na negación
da alteridade? O 20% da pobo-
ación da Terra consume o 60%
dos recursos, e millóns de me-
nores son obrigados a traballar
na China para que as súas fa-
milias sobrevivan. A comuni-
dade internacional denuncia
esa explotación infantil, que
gran corazón. Pero sería intere-
sante saber porque teñen que
traballar, cales son as condi-
cións que producen esa situa-
ción. Se non, caemos no que
Chantal Mouffe chamaba “pu-
ritanismo das boas inten-
cións”. De feito, a Bush enchía-
selle a boca falando de dereitos
humanos, de democratización
de Oriente Próximo. Eu prefiro

Lara Rozados
Danilo Zolo (Rijeka, 1936), ca-
tedrático de Filosofía do Derei-
to na Universidade de Floren-
cia, autor de obras coma I sig-
nori della pace. Una critica del
globalismo giuridico, ou Gue-
rra, diritto e ordine globale, es-
tivo en Galiza a semana pasa-
da convidado polo colectivo
EsCULcA, para falar sobre a
Declaración Universal de De-
reitos Humanos no seu 60 ani-
versario.  No Consello da Cul-
tura deu unha conferencia co
título Liberi ed eguali? La Di-
chiarazione Universale dei Di-
ritti Umani dopo sessant’anni
e a seguir falamos con el.
QQuuee  ppeeccuulliiaarriiddaaddeess  tteenn  aa  DDee--
ccllaarraacciióónn  UUnniivveerrssaall  ddooss  DDeerreeii--
ttooss  HHuummaannooss??
Unha novidade profunda da
Declaración é o feito de que
comece “todos os individuos”.
O suxeito de dereito é o indivi-
duo, o dereito ten unha di-
mensión universal. Cousa ab-
solutamente nova, porque
dende o Renacemento en
diante o dereito internacional
ten como suxeito o estado,
non o individuo. Este docu-
mento é profundamente indi-
vidualista. Por outra banda,
asúmese que os dereitos son
“indivisíbeis, universais e fun-
dados obxectivamente”. Pero,
como se funda un dereito? Ve-
laí a contraposición entre o de-
reito como creación epistemo-
lóxica occidental, e a lei natu-
ral, o ius naturaleromano. Par-
timos dunha filosofía occiden-
tal particular herdeira da dou-
trina católica. E a todo isto,
cómpre engadirlle que a De-
claración non ten en si a estru-
tura dun texto xurídico, nor-
mativo. Non hai sancións, se-
nón recomendacións.
SSoonn  ooss  vvaalloorreess  qquuee  rreeccoollllee  ccoo--
mmúúnnss  aa  ttooddaass  aass  ccuullttuurraass??
Son sobre todo dereitos civís,
posteriores á revolución in-
dustrial: o dereito á liberdade,
formalmente o famoso habeas
corpus, afírmase na tradición
do corpo ordinario do com-
mon law... O dereito do com-
mon law inglés era liberty and
property, a liberdade burgue-
sa. Despois temos dereito de

Danilo Zolo, filósofo do dereito

‘Nos EEUU hai seis millóns e medio
de cidadáns no cárcere’

’’É utópico pensar
que non existen fronteiras”

’’Estamos caendo no que
Chantal Mouffe chamaba
puritanismo
das boas intencións”
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ra cubrir os 100.000 millóns de
dólares en depósitos apenas
chegaba aos 2.000 millóns.

Finalmente a burbulla es-
toupoulle ao antigo primeiro
ministro de Islandia, Geir Ha-
arde, a quen non lle quedou
máis remedio que recoñecer
en outubro de 2008 que non
había saída. O custo global da
crise bancaria estaría arriba do
7.000 millóns de euros, o que
representaba o un 85 por cento
do Produto Interno Bruto (PIB)
do último exercicio.

Cando as grandes entidades
financeiras mundiais deixaron
de facer transfusións de circu-
lante en forma de crédito, os
organismos centrais do siste-

ma bancario islandés colapsa-
ron. Non eran quen de cum-
prir cos compromisos de débe-
da contraída. O goberno máis
aperturista tivo que intervir a
fondo: houbo que fiscalizar
bancos; suspender o mercado
de divisas no que a coroa per-
dera o 70 por cento do valor;
pechar unha bolsa que se de-
rrubara nun 80 por cento;
abandonarse nos brazos do
FMI que inxectou os 7.000 mi-
llóns de euros necesarios. 

Nunca houbera crise maior
en proporción á dimensión da
economía. As previsións sitúan
a Islandia nunha caída do PIB
próxima ao 11 por cento.

NA BUSCA DO PARAUGAS DO EURO. Is-
landia xa é membro da Área
Económica Europea. Por tanto
cumpre nun 65 por cento coas
esixencias do mercado único.
Pero as présas por colocarse
baixo o paraugas do euro, van
atopar o muro dunha UE que
actúa ao ditado do Banco Cen-
tral para o que non hai fenda
pola que entrar no euro, sen
antes pasar pola porta de ser
membro da UE. Haberá que
estar á expectativa sobre se no
novo goberno de progresista
formado pola Alianza Social-
demócrata (AS) e o Movemen-
to da Esquerda Verde (VG) está
disposto a renunciar a nego-
ciar os dous sinais de identida-
de: a pesca e a agricultura. �

Se a pasada década foi a da
privatización das grandes enti-
dades nacionais e da liberaliza-
ción do sistema bancario, esta
foi a da expansión desenfreada
orientada á miraxe da bonanza
financeira. O país escollido pa-
ra  a  expansión bancaria da illa
na que moran 320.000 habi-
tantes foi o Reino Unido, xi-
gante por excelencia da estru-
tura financeira mundial.

GAÑANDO A ESGALLA. Xa no século
XXI, o país medraba a taxas
medias que sobordaban o 5
por cento, provocando altas
inflacións. Lonxe da disciplina
da Zona Euro, cara á illa volcá-
nica encamiñábanse enxurra-
das de investidores que procu-
raban percibir taxas de lucro
superiores á media europea.

Os bancos cebáronse, xe-
rando activos que chegaron a
multiplicar por oito o PIB na-
cional ao remate do 2007. Nos
baúis do tesouro as divisas pa-

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección

e a Análise Exterior (IPAEX) 

O modelo económico conser-
vador islandés non superou a
maioría de idade. Aos 18 anos
de goberno do Partido Pola In-
dependencia, as cazolas saíron
á rúa. Outro gran paradigma
do liberalismo moderno afun-
diuse en plena travesía dende
unha economía que pivotaba
exclusivamente ao redor da
pesca e do turismo, cara a no-
vas enxeñarías financeiras de
alto rendemento. As políticas
de apertura abrangueron todo
o espectro das clásicas propos-
tas neoliberais. Reduciuse o
imposto de sociedades até o 18
por cento, aqueles tributos re-
lacionados co patrimonio fo-
ron directamente varridos dos
impresos de facenda e os im-
postos directos sobre a renda
experimentaron unha consi-
derábel mingua.
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O PAPA VISITA PALESTINA 
E ISRAEL

O papa Biei-
to XVI cum-
pre un ano
de grandes
viaxes para
reforzar a
imaxe do
Vaticano en
lugares onde
o catolicis-
mo non é
maioritario. Na súa viaxe a Is-
rael e Palestina curou feridas
co goberno hebreo tras as pa-
labras dun bispo sobre o ho-
locausto nazi e garantiu o
apoio dos cregos islamistas
aos seus propósitos de paz.
Mais o seu chamado ao diá-
logo é entendido por árabes e
xudeus coma unha declara-
ción baleira de intencións.

ESTRÉS / IRAK

UN SOLDADO DOS EE UU
MATA CINCO COMPAÑEIROS

O caso do sarxento estadou-
nidense John Russell, que
matou cinco dos seus com-
pañeiros nunha clínica de
Bagdad, reabriu o debate nos
EE UU sobre a necesidade de
reformar o sistema de mobili-
zación múltipla e evitar casos
de estrés e esgotamento. Os
expertos consideran que es-
tes casos aumentarán se os
militares destinados no Irak
seguen acumulando gardas
maratonianas, con poucas
garantías de seguranza e falta
de medios.

GUERRA CIVIL / ÍNDICO

PERIGO DE XENOCIDIO 
EN SRI LANKA

A ONU alerta
de que varias
ducias de mi-
les de civís
corren perigo
de morte tras
recruar o go-
berno de Sri
Lanka as sú-
as opera-
cións milita-
res contra as milicias rebeldes
do grupo Tigre Támil. Nos
dous últimos días morreu per-
to dun cento de persoas na illa
do Índico, na primeira fase
dunha dura ofensiva que in-
tenta debilitar a resistencia do
grupo opositor. O goberno de
Colombo considera que as
potencias occidentais non se
implicaron abondo na resolu-
ción pacífica dun conflito que
xa ten décadas de historia.�

O papa Bieito XVI
reza en Xerusalén
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Civil támil refuxia-

do en Vavuniya
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’’A coroa perdeu o 70%
do valor; pechou unha
bolsa que se derrubara
nun 80%”

A primeira ministra islandesa, Johanna Sigurdardottir, antes dunha intervención televisiva. BOB STRONG / REUTERS

’’O custo global da crise
bancaria estaría arriba
do 7.000 millóns de euros,
o que representaba
o un 85% do PIB do último
exercicio”

O escaso medio millón de islandeses vive
estarrecido non polo frío senón pola creba
económica dun Estado que apostou
polo neoliberalismo económico e agora
busca refuxio no euro aínda a risco de
perder independencia na pesca e agro

A resaca neoliberal de Islandia
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Xurxo González
O novo modelo de administra-
ción do territorio que quere im-
pulsar o novo goberno é un dos
temas que máis debate susci-
tou nas primeiras semanas da
lexislatura. A figura dos “super-
delegados” da Xunta é un dos
seus estandartes, pero na arti-
culación administrativa terán
un peso importante as actuais
deputacións provinciais. Anto-
nio Rodríguez Miranda, que es-
trea estes días o seu cargo de
voceiro do PP, de nova crea-
ción, considera que “é imposí-
bel superar as deputacións de
acordo co marco normativo no
que nos movemos”, pero a cre-
ación das áreas metropolitanas
defendida polos populares
“fará necesaria unha redefini-
ción das súas funcións”.

En concreto, un punto do
relatorio político do XIV Con-
greso, celebrado o 9 e 10 de
maio na Coruña, fai referencia
a que “as deputacións provin-
ciais reforzarán, debido ao
despoboamento das áreas de
máis forte ruralidade, o seu
papel de entes subsidiadores
dos pequenos concellos”. Ro-
dríguez Miranda recoñeceu
que esta proposta realízase no
marco dun congreso político,
polo que aínda non están defi-
nidas polo miúdo as actua-
cións que serán precisas para
facela efectiva.

Non obstante, o voceiro do
PP afirmou que a creación das
áreas metropolitanas de Vigo-
Pontevedra e A Coruña-Ferrol
afectará directamente ás depu-
tacións, que centrarán a súa ac-
tividade nos concellos rurais.
“Os novos modelos de asenta-
mento da poboación requiren
novos instrumentos. Os conce-
llos que pertenzan ás áreas me-
tropolitanas artellarán os seus

servizos comúns na mesma,
mentres que o resto farano co-
ordinados polas deputacións
provinciais”.

CACIQUISMO OU IMAXINACIÓN. O do-
cumento aprobado no XIV
Congreso incide en que “o PP
aposta por afondar no seu pro-
tagonismo [das deputacións]
de asesoramento e de oferta
servizos técnicos (novas tecno-
loxías, urbanismo, sostibili-
dade...) aos concellos”. Aínda
que a primeira vista semella
que a proposta do PP supón un
desdobramento da adminis-
tración e polo tanto un au-
mento do gasto público, Rodrí-
guez Miranda afirma que non
será así. “O importante é que os
mesmos recursos que se veñen
empregando até agora se utili-
cen de forma diferente. Para iso
deberemos recorrer a fórmulas
imaxinativas e adaptarnos ás
situacións particulares de cada
concello”.

Alfredo Suárez Canal, parla-
mentario do BNG, retruca que
os proxectos do PP para as de-
putacións provinciais respon-
den a unha intención caciquil,
xa que “estes organismos defí-
nense como un ente de axuda e
coordinación para os conce-
llos, pero os seus estatutos non
estipulan, como no caso dou-
tras administracións públicas,
que teñan obriga de prestar
servizo ningún”. O nacionalista
afirma que o BNG “seguirá de-
fendendo un modelo de admi-
nistración que se basee na rea-
lidade socioeconómica do
país”, en clara referencia ao
modelo comarcal.

Un exemplo de redefinición
da articulación administrativa
do territorio foi ensaiada no
novo Estatuto catalán, que
contempla a creación de sete

veguerías. A reestruturación
baséase en que o número e de-
nominación dos órganos de
goberno das provincias pó-

das leis que apuntou o bipartito
e que finalmente non contou
nin con borrador foi a Lei de
Coordinación das Deputa-
cións. Non obstante, Suárez
Canal afirma que na anterior
lexislatura “empregouse por
primeira vez o mecanismo le-
gal que permite analizar os or-
zamentos das deputacións no
Parlamento”. Os presidentes
destes organismos tiveron que
informar ao lexislativo sobre as
súas contas.

Rodríguez Miranda consi-
dera que “o control foi ficticio
na práctica, xa que se facía an-
tes da aprobación dos orza-
mentos. Nós consideramos
que o control débeno levar a
cabo os propios deputados
provinciais, que son os que
aproban as contas e a xestión”.
Preguntado sobre se o PP ten
intención de impulsar unha lei
de Coordinación durante esta
lexislatura, o voceiro do PP afir-
mou que “haberá unha norma,
pero non necesariamente se
chamará dese xeito e aínda está
por definir o seu alcance”.�

dense cambiar mediante unha
lei orgánica.

SEN CONTROL NO PARLAMENTO. Unha

O PP quere que se centren nos concellos
rurais, obviando o control parlamentario
que impulsara o bipartito

O persoal de Caramelo, en folga para protestar polo ERE. Os despe-

dimentos afectan a 237 dos 433 empregados da planta téxtil na Coruña.

CIG e CCOO, sindicatos presentes no comité, sinalaron que o obxectivo da

empresa é o traslado da produción a países con man de obra máis barata,

polo que se opuxeron ao ERE e reclamaron a mediación da Xunta. As mo-

bilizacións continuarán con 6 días máis de folga neste mes.�

INSTITUCIÓNS E TERRITORIO

A
G

N

’’A creación das áreas
metropolitanas fará
necesaria unha
redefinición das funcións
das deputacións”

[Antonio Rodríguez Miranda]
Voceiro do PP

’’Na anterior lexislatura
empregouse por primeira
vez o mecanismo legal
que permite analizar
os orzamentos
das deputacións
no Parlamento”

[Alfredo Suárez Canal]
Parlamentario do BNG

Xosé Luís Baltar, á dereita, presidente da Deputación de Ourense, ao carón

de Xosé Antonio Orza na comisión de Orzamentos do parlamento, na pasa-

da lexislatura.                                                                                         PEPE FERRÍN / AGN

As deputacións competiráncoas
áreas metropolitanas
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Xurxo González
A Consellaría de Medio Am-
biente, Territorio e Infraestrutu-
ras non fixou aínda ningún
prazo para o inicio das negocia-
cións para a transferencia da
Autopista do Atlántico á comu-
nidade autónoma. Actualmente
a titularidade da vía máis impor-
tante de Galicia está en mans do
Estado central, que a considera
de importancia estratéxica. Ao
mesmo tempo, o departamento
que dirixe Agustín Hernández
indicou que está a efectuar unha
análise global de todas as peaxes
de Galicia co obxectivo “de que
non sexan unha limitación para
os cidadáns que precisen em-
pregar as autopistas galegas”. O
obxectivo é a harmonización
dos mesmos “sen favorecer a
ninguén”.

No programa co que se pre-
sentou ás eleccións autonómi-
cas, o PP propuña “a transferen-
cia da titularidade da autopista
AP-9, así como a transferencia
dos recursos necesarios para re-
alizar o seu novo deseño”. O ob-
xectivo dos conservadores con-
sistía en poder negociar directa-
mente coa concesionaria “sen
necesidade de manter a media-
ción do Ministerio de Fo-
mento”. O plan do novo go-
berno pasa pola mellora de seis
tramos e a construción ou re-
modelación de nove enlaces,
entre eles dous novos para co-
nectar a autoestrada cos aero-
portos de Alvedro e Lavacolla.

O interese pola Autopista do

Atlántico na campaña das pasa-
das eleccións autonómicas dis-
parouse polos problemas que se
viviron o pasado inverno. Cen-
tos de condutores víronse atra-
pados polas nevadas durante o
mes de decembro. Ao mesmo
tempo, a concesionaria da auto-
estrada, Sacyr, anunciaba a
venda da súa filial de vías de co-
municación á multinacional es-
tadounidense Citi. Agora, estase
a punto de consumar a OPA,
que foi presentada na Comisión
Nacional do Mercado de Valo-
res o pasado 17 de abril. Os ana-
listas esperan que a venda cul-
mine a finais deste mes.

CAMBIO DE EXEMPLO.A negociación
co Goberno central sobre a
transferencia da AP-9 prevese
complicada, xa que, segundo o
programa do PP, incluiría “os re-
cursos financeiros necesarios
para realizar o seus replantea-

mento”. Polo momento non hai
cifras estimadas de que canti-
dade sería precisa. Non obs-
tante, o PP sinalaba que “existen
precedentes de transferencias
de tramos de estradas nacionais
a comunidades autónomas,
como a da N-II na comarca do
Maresme a Catalunya”.

Esta transferencia, efectuada
en 2008, non garda grandes si-
militudes coa da Autopista do
Atlántico, xa que afectou a un
tramo de 52 quilómetros, e o ob-
xectivo era o seu desdobra-
mento. O trazado orixinal da N-
II era un dos puntos negros con
máis mortalidade de Catalunya.
O Estado comprometeuse a
achegar 400 millóns de euros
para efectuar ese proxecto.

Agora, a Consellaría de Infra-
estruturas prefire comparar a
transferencia da AP-9 coa da
autoestrada Bilbao-Behovia (A-
8), que conecta a cidade vasca
coa fronteira francesa. O cam-
bio de titularidade desta auto-
pista constitúe todo un símbolo
para o nacionalismo vasco, en
especial para o PNV, xa que foi a
última transferencia do Go-
berno central a Euskadi. A ope-
ración data de 1999, e tamén é
difícil de comparar coa AP-9, xa
que o cupo vasco fai que a ne-
gociación, en especial sobre os
recursos financeiros, sexa moi
distinta.�

ANOSATERRA
14-20 DE MAIO DE 2009

Manuel Cao

O s xornais conservadores estanse a facer eco dos datos
do Ministerio de Economía e Facenda sobre o exceso

de empregados públicos tanto polo seu custo per cápita
como polas grandes diferenzas no crecemento por auto-
nomía. Latexa aquí unha visión neocentralista e unha fra-
seoloxía liberal xurdida da idea de Estado mínimo que alu-
mea as ideoloxías neoconservadoras.

A burocracia vai asociada á provisión de servizos públi-
cos e ao feito de que a Administración realice as funcións
asignadas polas preferencias sociais. A globalización agui-
lloou a privatización de funcións atribuídas aos Estados,
sobre todo nos países que levaran unha xestión ruinosa
por incompetencia ou corrupción dos axentes responsá-
beis. En España, o número de traballadores ao servizo das
autonomías supera o 50 por cento do total pois son as súas
competencias de Educación, Saúde e Servizos Sociais as
que constitúen o núcleo do Estado de Benestar desenvol-
vido a partir dos anos 80 as máis intensivas en persoal. No
centralismo franquista o funcionariado estaba asignado á
represión (forzas de seguridade) e a servizos administrati-
vos centralizados que operaban dende capitais de provin-
cia e localidades grandes. As funcións educativas, saúde e
asistencia social eran asignadas a ordes relixiosas e á ini-
ciativa privada mentres que o Estado si tiña certas fun-
cións no ámbito da produción e os servizos xerais de
transporte e aduanas.

A crítica ao número de funcionarios revela unha prefe-
rencia pola privatización ou inexistencia dos servizos pú-
blicos consistente coa redución de impostos para as ren-
das máis altas e o libre manexo de fondos a nivel central. A
proba disto é a reticencia a un sistema de financiamento
local e autonómico asentado na corresponsabilidade fiscal
de xeito que cada nivel de goberno poida actuar libre-
mente só coa restrición dos fondos propios disponíbeis. Os
fondos de solidariedade serían de carácter limitado e fina-
lista orientados a xerar dinámicas económicas progresivas
e reducir a dependencia financeira. Os cambios no finan-
ciamento sempre viñeron forzados polos nacionalistas pe-
riféricos pero a preferencia básica era a centralización. 

A ausencia de límites e controis pola vía do ingreso per-
mitiu que algunhas autonomías gastasen en persoal sen
preocuparse da actividade produtiva (Extremadura, Cas-
tela, Madrid, Andalucía, etc) consumindo os recursos da-
quelas máis eficientes na xestión do gasto. No contexto es-
pañol, as políticas de aforro público só contribuíron a dei-
xar recursos para os máis dilapidadores. A política de aus-
teridade predicada pola nova Xunta, de ser certa, pode ir
por esta vía e permitirá que outros poidan gastar máis. Cos
Xogos Olímpicos de 2012 en Londres non é esperábel re-
petir os de 2016 en Europa pero o Concello de Madrid se-
gue con proxectos en infraestruturas e persoal co obxec-
tivo de crear emprego público e semipúblico a costa dos
incautos que aceptan por exemplo aforrar en Galicia no
AVE, nas universidades ou na Cidade da Cultura. �

A política de austeridade
predicada pola nova Xunta
permitirá que outros gasten
máis, por exemplo Madrid
e os seus Xogos Olímpicos”

’’

’’
O PESO
DA BUROCRACIA

A Xunta non fixa prazos
para transferir a AP-9

INFRAESTRUCTURAS

A poucas semanas de
que o grupo Citi faga
efectiva a compra da
Autopista do
Atlántico, a
Consellaría de
Infraestruturas
estuda as peaxes de
todas as autoestradas

’’O PP quere que o Goberno
central transfira tamén
os recursos necesarios
para 'replantear' a AP-9,
pero non indica cifras
concretas”

PACO VILABARROS
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cións masivas. Descoñécese se a
Xunta presentará algunha me-
dida para tentar limitar o 'dum-
ping', pero polo de agora Feixóo

prefire responsabilizar o Estado,
en particular a “indolencia” da
ministra de Medio Rural, a so-
cialista Helena Espinosa.�

que nos vindeiros días terá o
conselleiro de Medio Rural, Sa-
muel Juárez, coas industrias do
leite para debater as importa-

Manuel Vilas
O presidente da Xunta presen-
toulles o 12 de maio aos sindica-
tos do agro as súas medidas con-
tra a crise do leite. A principal é
adiantarlles sete meses as axu-
das de Bruxelas, o que supón
unha inxección de 70 millóns de
euros. Con todo, entre as axudas
non figuran varias das grandes
promesas dos conservadores
cando estaban na
oposición. 

Por exemplo,
a finais de abril de
2008 nun acto en
Mazaricos, Al-
berte Núñez Fei-
xóo, daquela lí-
der da oposición,
reclamáballe ao
bipartito que
concedese axu-
das directas de,
como mínimo,
3.000 euros por
explotación durante tres anos.
Desta proposta –pagada cos
fondos da Xunta– non recibiron
noticia o Sindicato Labrego Ga-
lego, Unións Agrarias e Xóvenes
Agricultores na reunión que
mantiveron con Feixóo na sede
da Xunta. 

"LIMITACIÓNS ORZAMENTARIAS". O
propio Feixóo tivo que recoñe-
cer que "as limitacións orza-
mentarias" da Administración
galega só poden "solucionar en
parte e a curto prazo" os proble-
mas do sector.

O programa electoral do PP
tamén prometía a redacción
dun Plan estratéxico con medi-
das de máis calado. Entre elas, a
creación e e o 'marketing' marca
“Leite de Galicia”, unha inicia-
tiva que quedará para máis
adiante, pois a Xunta insiste en
que todas as propostas presen-
tadas hoxe son “de choque”.

O SLG CRITICA OS 'PAÑOS QUENTES'. Os
sindicatos valoran a reunión

con Feixóo de xeito diferente. Os
máis satisfeitos coa "inxección
de liquidez" son Xóvenes Agri-
cultores, un colectivo próximo
ao PP. Con todo, no horizonte
segue convocada unha 'tracto-
rada' para o 26 de maio. 

Así o advertiu a secretaria xe-
ral do colectivo próximo ao na-
cionalismo, o Sindicato Labrego
Galego (SLG). Carme Freire de-

nuncia a ausen-
cia de medidas
estruturais. "Non
hai ningún tipo
de proposta polí-
tica para que esta
situación se recu-
pere", critica.
Freire considera
que non se pode
recorrer a plans
de choque "cada
dous ou tres me-
ses". "Unha única
medida non é un

plan", denuncia a sindicalista en
relación ao adianto de efectivo
aos gandeiros.

FEIXÓO ADMITE QUE AS EMPRESAS FAN

'DUMPING'.Roberto García, secre-
tario xeral de Unións Agrarias,
pediu a "recuperación inme-
diata" do prezo do leite, cues-
tión principal, ao seu xuízo.
Unións lembroulle a Feixóo que
vai levar ante a Comisión Nacio-
nal de Defensa da Competencia
o 'dumping' que están a realizar
as industrias, problema que Fei-
xóo admitiu abertamente.

O presidente da Xunta reco-
ñeceu que o obxectivo é "abor-
dar todos xuntos o problema de
'dumping' de prezos como con-
secuencia da entrada masiva de
leite a baixo custo procedente,
basicamente, de Francia". A dis-
posición do Executivo autonó-
mico é, como recalcou, "falar en
serio" con responsábeis das em-
presas e as cadeas distribuidoras
a fin de paliar esta situación.

Feixóo refírese ás reunións

ECONOMÍA.21.
Pescanova non nota a crise.A multinacional de capital galego declarou

uns beneficios no primeiro trimestre de 7,64 millóns de euros, un 6 por

cento máis que no mesmo período do ano pasado. A dirección da em-

presa atribúe estes resultados aos “investimentos feitos nos últimos anos

nas áreas de cultivos de langostinos e salmóns”.�

SECTOR LACTEO

O presidente recoñece que existe o dumping no
leite que denuncian os sindicatos, pero agora di
que a culpa é do Ministerio de Medio Rural

O presidente da Xunta, Alberte Núñez Feixóo, no centro, co conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez [á súa dereita]

e con dirixentes dos sindicatos agrarios.                                                                                                                          PEPE FERRÍN / AGN

Que axudas
ao leite?

’’Non hai ningún tipo
de proposta política
para que esta situación
se recupere, e non
se pode recorrer a plans
de choque cada dous
meses”

[Carme Freire]
Secretaria xeral do SLG.

ANOSATERRA
14-20 DE MAIO DE 2009

Manuel Fernández,
presidente de Pescanova.                    
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14-20 DE MAIO DE 2009

tos, pero considero que vai ser
moi complicado estar, porque
tan só levarán 20 atletas entre
todas as especialidades e se ex-
clúen os marchadores pois non
poderei acudir.
EE  aa  lloonnggoo  pprraazzoo??
A miña gran ilusión é a de estar
presente nuns Xogos Olímpi-
cos, pero entendo que para iso
falta moito. Gustaríame poder
correr na Olimpíada do 2016,
aínda que en tanto tempo po-
den ocorrer moitas cousas. Vai
por diante que non me impor-
taría quedar sempre en segunda
posición, xa sexa nun mundial
ou nas olimpíadas. Non lle teño
medo á “síndrome Poulidor”.
AA  mmaarrcchhaa  éé  uunnhhaa  eessppeecciiaalliiddaaddee
ccoommpplliiccaaddaa......
É certo, pero eu elixina polo
moito que me gustaba. Non só
dependes do que fagas ao longo
dunha carreira, senón que os
xuíces están pendentes de ti po-
lo xeito de correr. En calquera
momento pódeche caer unha
descualificación. Pero, conside-
ro que o deporte dáche moitas
satisfaccións e a min encánta-
me correr. Só te desanima o
pouco tempo que che adican os
medios de comunicación e o es-
caso recoñecemento que temos
nalgúns deportes. Despois, hai
unha gran parte dos afecciona-
dos que non comprenden ben
esta especialidade, a máis antiga
de todas as atléticas, xa que se
trata tan só de camiñar, máis de
presa, pero camiñar.
CCoommppaattiibbiillíízzaannssee  bbeenn  eessttuuddooss
ee  ddeeppoorrttee??
Estudei Administración de Em-

presas e agora traballo no Co-
mité Español de Disciplina De-
portiva. Compatibilizar o de-
porte con calquera outra activi-
dade é francamente complica-
do, xa que te ves na obriga de re-
nunciar case por completo ao
teu tempo de lecer. Cando che
gusta o deporte e ves que podes
alcanzar a alta competición é
cando xorden os problemas;
teslle que dedicar tanto tempo
ao mundo académico ou labo-
ral coma ao deportivo. Adestras
moitas horas e acabas esgota-
da. Tamén vexo inxusto que se
outorguen as bolsas deportivas
en función dos éxitos académi-
cos. Non todo o mundo pode
ser enxeñeiro, médico ou avo-
gado. Tamén se lle deben dar
axudas económicas aos depor-

O Celta xuvenil, subcampión de España.  Tras arrasar no seu grupo, o

equipo xuvenil de División de Honor do Celta foi finalista da Copa dos Cam-

pións tras superar o Vilarreal e o Sevilla. Na final do 10 de maio en Almuñé-

car (Andalucía) os galegos foron derrotados polo Barcelona por 2-0. O equi-

po catalán está considerado un dos máis potentes de Europa e conta con

varios internacionais en categorías inferiores, caso de Rochina ou Carmona,

que marcou na final.�

Antonio Cendán
Lorena Luaces (Ourense, 1984)
é unha das mellores atletas ga-
legas deste momento. No pre-
sente ano bateu catro marcas
galegas, de 10 e 20 quilómetros
marcha respectivamente, esta-
belecendo nun deles un extra-
ordinario record. A marchado-
ra ourensá tamén acadou o
cuarto posto no Campionato
de España, sendo superada, en-
tre outras pola atleta olímpica
María Vasco. A máis, esta espe-
cialidade atlética é a de máis
tradición e nivel no Estado, xa
que foi a que máis postos de
honra lle proporcionou ao atle-
tismo español.
QQuuee  llllee  ssuuppuuxxoo  aa  vvoosstteeddee  bbaatteerr
eessttaass  mmaarrccaass??
Unha ledicia moi grande, espe-
cialmente as de 20 quilómetros
marcha, xa que había anos que
non se batían.
TTaamméénn  aaccaaddoouu  uunn  bboo  ppoossttoo  nnoo
CCaammppiioonnaattoo  ddee  EEssppaaññaa......
Quedei cuarta a 37 segundos de
clasificarme para a Copa de Eu-
ropa. Hai que ter en conta que a
marcha ten moito nivel en Es-
paña. Diante de min, clasificá-
ronse María Vasco, que era fa-
vorita para medalla nos Xogos
Olímpicos, Beatriz Pascual e a
angolana nacionalizada espa-
ñola, Julia Tacas.
CCaalleess  ssoonn  ooss  sseeuuss  oobbxxeeccttiivvooss  iinn--
mmeeddiiaattooss??
Estou ilusionada con estar pre-
sente no próximo campionato
mundial universitario, que se
celebrará en Belgrado no mes
de xullo. Supero a marca míni-
ma estabelecida en tres minu-

tistas que non estuden ou teñan
unha profesión alternativa.
CCoommoo  vvee  oo  aattlleettiissmmoo  ggaalleeggoo??
Estamos moi ben, aínda que
non temos toda a canteira que
desexariamos. En Ouren-
se, o meu equipo o Aca-
demia Postal, está a
facer un gran labor.
Aí está Víctor Rio-
bóo, que foi
quinto en
1.500 ou o fu-
turo que lle
agarda a Al-
fonso Palo-
manes. Logo
tamén temos
mulleres con-
solidadas coma María
Xesús Xestido ou San-
dra Mosquera que ten
unha gran proxec-
ción.
SSeegguuee  aa  hhaabbeerr  sseexxiiss--
mmoo  nnoo  ddeeppoorrttee??
Seguen a existir detalles
aos que a xente non lles
presta importancia, pe-
ro que as persoas que es-
tamos dentro si vemos.
Ás mulleres nunca nos to-
ca pechar un evento impor-
tante. Sempre se remata
cunha carreira reservada aos
homes, aínda que pareza unha
observación un tanto ridícula,
penso que ten o seu sentido.
Tamén as distancias que per-
corremos as mulleres nal-
gunhas categorías son infe-
riores ás dos homes, non
embargante as marcas ás
veces son mellores, é
algo que está aí.�

Lorena Luaces bateu catro récords de marcha
en menos de dous meses 

‘Quedei fóra da Copa de Europa
por 37 segundos’

ATLETISMO

’’Tamén se lle deben
dar axudas económicas
aos deportistas que non
estuden ou teñan unha
profesión alternativa”

’’Ás mulleres nunca
nos toca pechar un evento
importante”
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Antonio Cendán
Nin os seus afeccionados máis
apaixonados poderían imaxi-
nar que os equipos das súas res-
pectivas localidades, o Santa
Comba e o Cerceda, do grupo
galego de Terceira División xo-
garían a final da segunda edi-
ción da Copa Galicia. Aínda que
deste torneo ausentáronse os
dous grandes equipos, Celta e
Deportivo, os finalistas elimina-
ron a equipos teoricamente su-
periores en ambos casos. 

As súas “vítimas” foron cin-
co de Segunda División B. Así, o
cadro do norte da Coruña dei-
xou na cuneta o Cidade de San-
tiago, Celta B e Rácing de Ferrol.
Mentres, a xa coñecida coma
“Laranxa Mecánica” do Xallas
eliminaba a todo un histórico
do fútbol galego, o Pontevedra,
que caía en Pasarón por 0-2 an-
te o Santa Comba. Logo, en
cuartos de final, deixarían K.O.
ao CD Lugo, que se trasladou ao
suroeste de Compostela cos
seus mellores efectivos e des-
pois de encadear unha boa ra-
cha na súa categoría, pero que
sucumbiría tamén por 2-0 ante
os xalleses. 

As semifinais xogáronas “ca-
tro terceiras”. O Cerceda elimi-
nou o Ordes, no Roxo, tras ga-
ñarlle 3-1, pero o Santa Comba
facía o “máis difícil aínda”, xa
que conseguía botar do torneo
ao Montañeiros, serio candida-
to ao ascenso a Segunda Divi-
sión B, gañándolle 2-4 a domi-
cilio, no campo de Elviña da ci-
dade herculina.

A clave do éxito destes dous
conxuntos está, na opinión do
presidente do Santa Comba,
Xosé Gerpe, “no entusiasmo

DEPORTES.23.ANOSATERRA
14-20 DE MAIO DE 2009

que tivemos ao longo de todo
ano. Ademais, na liga estába-
mos en terra de ninguén e per-
mitiunos afrontar o torneo con
máis tranquilidade”. O seu cole-
ga de Cerceda, Xosé Antonio Sil-

veira apunta “a que a pesar de
que estabamos preocupados
por xogar a promoción de as-
censo consideramos interesan-
te xogar este torneo”. Láiase ta-
mén de que os medios de co-
municación galegos de titulari-
dade pública “non lle desen a
este evento a importancia que
merecía”. Apunta tamén que
“ás veces televisan un partido
de segunda división con equi-
pos doutras comunidades que
non lle interesa a ninguén e ig-
noran o que temos na nosa te-
rra. Sería interesante que trans-
mitisen por televisión a final”.

AUSENCIA DE CELTA E 'DEPOR'. Os diri-
xentes dos cadros finalistas quéi-
xanse da ausencia dos dous
grandes do fútbol galego. Consi-
deran que, a máis de darlle visto-
sidade a Copa Galicia, “contri-
buirían decisivamente a sanear
a economía dos equipos máis
humildes”. Aseguran tamén que
os premios non os compensan
economicamente, mentres para
os modestos supón unha im-

portante axuda económica. Así
o sinala o presidente do Santa
Comba, quen lembra que o ca-
dro que preside ten un orza-
mento de 180.000 euros, cifra es-
ta irrisoria, non comparábel non
xa cos herculinos ou os vigueses,
senón tampouco con calquera
dos que militaron en Segunda
División B na temporada que
vén de rematar. Apuntan tamén
que Celta e Deportivo deberían

ser obrigados a participar como
ocorre noutras comunidades.

Con independencia da au-
sencia dos grandes ou da mi-
nusvaloración doutros equipos
que o consideran un “torneo se-
cundario”, o certo é que se se lles
presentase a oportunidade de
facerse coa II Copa Galicia, a bo
seguro que non deixarían esca-
par a oportunidade de levar este
trofeo para as súas vitrinas.�

Santa Comba e Cerceda,
de Terceira División, xogarán a final

FÚTBOL

’’Depor e Celta deberían
estar obrigados
a participar na Copa
Galicia”

’’A TVG ás veces televisa
partidos de segunda
división doutras
comunidades que non
lle interesan a ninguén”

Copa Galicia, a rebelión dos modestos
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de infusión de menta e fala con
vagar e precisión, escollendo
as palabras. A mesma preci-
sión coa que escribe.
EEnn  pprriimmeeiirroo  lluuggaarr,,  ccoommoo  aaccoollllee
eessttee  pprreemmiioo  qquuee  llllee  oouuttoorrggaa  aa
AAEELLGG??
É a primeira vez que algo así me
sucede, que me fagan “escrito-
ra doutro país”. Para min é un-
ha novidade e unha marabilla.
Coñecín a Cesáreo [Sánchez

CULTURA.24. ANOSATERRA
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Lara Rozados
Jessica Barcala [FOTOGRAFÍA]

E lena Poniatowska foi
escollida pola Aso-
ciación de Escritores
en Lingua Galega co-

mo “Escritora Galega Univer-
sal” do 2009. A primeira muller
en obter o Premio Nacional de
Periodismo en México, nacida
en París en 1932, descendente
do último rei de Polonia, pre-

feriu cambiar a vida de “nena
ben” pola súa paixón, que era
facer preguntas. Acaba de pa-
sar unha semana en Galiza,
participando en diversos ac-
tos. Falamos con ela logo de
presentarse a edición traduci-
da ao galego d’A filla do filóso-
fo, unha selección de contos
que varios escritores e escrito-
ras verqueron ao galego e edi-
tou Galaxia, coincidindo coa

Feira do Libro de Compostela.
Emocionada pola lectura en

público dos seus contos (“que
lindos soan nesta lingua”, di)
asina exemplares do libro a to-
da a xente que se achega. Pero
os cambios bruscos de tempe-
ratura e as horas ás que remata
o acto, xa contra as nove da
noite, piden acubillo, e busca-
mos unha cafetaría. Elena
quenta as mans cunha cunca

Iglesias] na  Feira do Libro de
Guadalajara, e empezou a
mandarme correos, máis nun-
ca imaxinei que este recoñece-
mento implicaría vir a Galicia.
QQuuee  llllee  ppaarreecceeuu  aa  sseelleecccciióónn  ddee
ccoonnttooss  ee  aa  ttrraadduucciióónn  aaoo  ggaalleeggoo??
O feito de que a fixesen escri-
tores novos agrádame moito e
estou moi agradecida. Para un
escritor é moi honroso e moi
bonito.

Elena Poniatowska, narradora mexicana 

‘Escribo sobre persoas que non saben ler’

ELIXIDA ‘ESCRITORA GALEGA UNIVERSAL’ POLA A.E.L.G.

24-26 cultura apertura.qxd  12/5/09  22:13  Página 2



escribe sobre eles. Non leron
un periódico, é só unha cousa
que lles serve para envolver os
pés cando teñen frío. Son con-
dicións de vida moi distintas.
SSaabbeerr  eessccrriibbiirr  éé  ssaabbeerr  eessccooiittaarr??
A min interésame escoitar o
que se di na rúa, o que di a xen-
te que pensamos que non ten
nada que dicir. Cando eu me
iniciei lembro que ía moito ao
cárcere. En primeiro lugar por-
que a xente no cárcere ten moi-
to tempo, está totalmente deci-

MMooddoottttii  ((TTiinnííssiimmaa)),,  FFrriiddaa  KKhhaa--
lloo  ((LLaass  ssiieettee  ccaabbrriittaass)),,  DDiieeggoo  RRii--
vveerraa  ((QQuueerriiddoo  DDiieeggoo,,  ttee  aabbrraazzaa
QQuuiieellaa))......
Para min foron e son moi im-
portantes. Son un patrimonio
persoal que doutro xeito non
tería. Aquel contacto foi moi in-
tenso: eu podía ver escritores e
artistas no seu ambiente, na
súa casa, coa súa parella e fillos,
repetía varias veces a mesma
entrevista... Eran máis diálogos
que entrevistas.
LLiitteerraattuurraa  ee  xxoorrnnaalliissmmoo  vvaann  ddaa
mmaann  nnaa  ssúúaa  ttrraaxxeeccttoorriiaa,,  ffiicccciióónn
ee  iinnvveessttiiggaacciióónn  mmeessttúúrraannssee..
OOppttaa  sseemmpprree  ppoollaa  lliitteerraattuurraa
tteesstteemmuuññaall......
Non tanto nos contos, pero si
nalgunha novela: El tren pasa
primero, que gañou o premio
Rómulo Gallegos, está baseada
totalmente na vida mexicana,
nun ferrocarrileiro, ten que ver
coa súa vida. Coa literatura e co
periodismo necesito saír de min
mesma, se non estaría sempre a
facer unha autobiografía. 
““AA  rreeaalliiddaaddee  eennttrraa  ppoollaa  ffiieess--
ttrraa””,,  ddiiccííaa  nnuunnhhaa  ccoonnffeerreenncciiaa,,
ee  nnoonn  qquueeddaa  oouuttrraa  qquuee  eessccrriibbiirr
ssoobbrree  eellaa..
Aquí en Europa non hai tanta
diferenza social como pode ha-
ber en México. Máis ou menos
toda a xente vive do mesmo
xeito. Pero alí existe un abismo
entre unha clase social e outra,
as condicións de vida duns e
outros non poderían ser máis
desiguais. Non só en México,
en toda América Latina hai
moita fame. 
VVoosstteeddee  eessccrriibbee  pprreecciissaammeennttee
ssoobbrree  rreeaalliiddaaddeess  qquuee  OOcccciiddeenn--
ttee  nneeggaa::  CChhiiaappaass......
O subcomandante Marcos lo-
grou pór no tapete da discusión
os indíxenas. Antes eran sim-
plemente parte do decorado,
figuras no fondo do gran teatro
que era a vida mexicana, pero
non podían participar, non os
escoitaban. Facían a súa arte-
sanía e punto. Pero dende o 1
de xaneiro de 1994, esa realida-
de evidenciouse. Cantos mi-
llóns de indíxenas hai en Méxi-
co? Dez ou doce! E de súpeto
lembráronse deles.  
PPrreecciissaammeennttee,,  aass  vvoocceess  qquuee  llllee
iinntteerreessaann  ssoonn  aass  ssiilleenncciiaaddaass::  aass
ddaass  mmuulllleerreess,,  aass  ddooss  iinnddííxxeennaass,,
aass  ddaass  ccllaasseess  ppooppuullaarreess......
Iso non sucedería en Europa.
Aquí é difícil atopar alguén que
non saiba ler nin escribir, pero
en México son miles os que
non saben, non foron á escola,
non tiveron nin a menor opor-
tunidade e non saben que se

razón e os estudos non eran
moi esixentes. Despois puiden
aprender moito sobre o meu
país a través do xornalismo, foi
unha lección. Os meus mestres
foron os meus entrevistados
daquela: Octavio Paz, Alfonso
Rey, Diego Rivera... Iso foi un
privilexio único.
AAqquueelleess  aarrttiissttaass  ee  aaqquueell  aamm--
bbiieennttee  rreeppeerrccuuttiirroonn  ddeessppooiiss  nnaa
ssúúaa  lliitteerraattuurraa::  aa  ffoottóóggrraaffaa  TTiinnaa

QQuueerrííaa  vvoollvveerr  aa  vviissttaa  aattrrááss  ssoobbrree
aa  ssúúaa  ttrraaxxeeccttoorriiaa::  vvoosstteeddee  eessccaa--
ppoouu  ddoo  sseeuu  ““ddeessttiinnoo””,,  ccaassaarr  ccuunn
aarriissttóóccrraattaa,,  ppaarraa  ssee  ddeeddiiccaarr  aaoo
ppeerriiooddiissmmoo,,  nnoo  MMééxxiiccoo  ddee  mmee--
ddiiaaddooss  ddoo  ssééccuulloo  XXXX..
Inicieime no periodismo moi
nova, cando había moi poucas
mulleres xornalistas, e foi unha
experiencia que me serviu de
aprendizaxe. Estudei no cole-
xio das monxas do Sagrado Co-

CULTURA.25.

dida a que a escoites, quere ex-
plicarse, quere falar durante
horas. Conta obsesivamente a
súa vida. A min serviume moi-
tísimo, e sempre lles digo ás
persoas que queren escribir
que vaian ao cárcere, que non
hai mellor escola. 
CChheeggoouu  AA  nnooiittee  ddee  TTllaatteelloollccoo,,  ee
aaqquueell  pprreemmiioo  qquuee  vvoosstteeddee  rree--
xxeeiittoouu......  PPoorrqquuee  ““qquueenn  hhaabbííaa
pprreemmiiaarr  ooss  mmoorrttooss””??
Toda a xente á que entrevistara
dicía o mesmo, entón optei por
recoller o que máis me impre-
sionaba de cada testemuño. E
así armei un relato de moitas
voces. E como se pode premiar
o reconto dun masacre? Non
sei se era literatura ou non, pe-
ro eu non podía aceptar un
premio por un libro así.
CCoollaabboorroouu  ccooaa  rreevviissttaa  FFeemm..
CCoommoo  eessttáánn  ooss  ffeemmiinniissmmooss  eenn
MMééxxiiccoo??
Alí pensouse durante moito
tempo que as mulleres tiñan
que estar na casa “como a esco-
peta: cargada e nun recuncho”,
e calquera que saíse da norma
era maltratada. Pero penso que
iso xa está superado, hai moití-
simas mulleres saíndo da nor-
ma. Pero aínda non é coma en
Chile ou Arxentina. Hai moito
polo que loitar.
FFaallaabbaa  oo  oouuttrroo  ddííaa  ddaa  iimmppuunniiddaa--
ddee  ddooss  ccrriimmeess  ddee  CCiiuuddaadd  JJuuáárreezz..
Iso é unha vergoña. Non pasa-
ría en ningún país europeo,
que fosen matando mulleres
novas, pobres, que traballan
nunha fábrica, todas co pelo
longo e negro. Lévanas ao de-
serto e asasínanas. Mesmo os
maridos, cando se anoxan coas
súas mulleres, ameázanas: “se
segues así, voute levar ao deser-
to”. Seguen morrendo mulle-
res en moitas partes.
QQuuee  hhiissttoorriiaass  llllee  qquueeddaann  ppoorr
ccoonnttaarr??
Nas dúas últimas novelas os
protagonistas foron homes, o
ferrocarrileiro e un científico,
así que me gustaría regresar
agora a unha muller. O meu
problema agora é a autocrítica.
Cando es nova lánzaste, e se sae
ben, perfecto, e se non, xa sairá
para a próxima. Sobre todo no
xornalismo, xustificas moito os
teus erros, a présa desculpa a
torpeza. Pero na literatura non,
tes que facelo ben. E se chegas á
miña idade, es tan autocrítica
que todo o que fas che parece
unha reverenda porcallada, é
difícil superalo. Deprímeste,
bótaste para atrás, pensas en
cambiar de oficio, pero despois
de tantos anos...�

er’
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’’Os meus mestres foron
os meus entrevistados
daquela: Octavio Paz,
Alfonso Rey, Diego Rivera..,
foi un privilexio único”

’’Antes do subcomandante
Marcos, os indíxenas eran
persoas que facían a súa
artesanía e punto”

’’Cando empecei ía moito
ao cárcere, alí a xente quere
falar durante horas, non hai
mellor escola”

’’En México pensábase que
a muller tiña que estar na
casa, como a escopeta,
cargada e nun recuncho”

’’En Ciudad Juárez,
moitos maridos enfadados
din: se segues así voute levar
ao deserto”

’’Cando chegas a unha idade
pensas que todo
o que escribes é unha
reverenda porcallada.
É difícil superalo”
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da compañía eslovaco-italiana
Papelito; dende as sombras chi-
nesas dos galegos de Tanxarina
–que, ademais, celebran os seus
vinte e cinco anos sobre as tá-
boas– até a estética cinemato-
gráfica dos arxentinos Los Bu-
fones. Tampouco debemos
perdernos aos brasileiros Ani-
ma Sonho, que traen un cabaré
que resume os dez anos da súa
carreira, e os italianos de Scar-
lattine cun espectáculo, Mano
libera, que permite calibrar até
onde se pode levar a experi-
mentación plástica mesturan-
do debuxo e teatro.

Como outros anos, ade-
mais, o programa contempla
unha sección de teatro de rúa
na que son imprescindibles o
belga Steff Vetters, sempre es-
pectacular, e os franceses Dy-
namogène, construtores de
sofisticadas máquinas situa-
das entre o xoguete e o obxecto
surrealista. A compañía Petit
Miracles presentará o seu in-
clasificábel circo de pulgas por
segunda vez en Redondela e os
segovianos Libélula, creadores
do Festival Titirimundi –outro
dos piares do rexurdimento do
xénero no Estado–, deleitarán
aos asistentes cun musical que
bebe das fontes da tradición. 

Estas son soamente unhas
poucas suxestións de entre to-
do un estimulante programa:
se desexan saber por que crea-
dores da altura de Goethe, Von
Kleist, Blanco Amor, Alfred
Jarry, Maiakovski, Dieste ou
Lorca cultivaron o seu amor
pola arte de lles inxectar vida a
estes simpáticos seres inani-
mados, a resposta está en Re-
dondela.�
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se limita aos clásicos bonecos
de luva ou de fío: podemos estar
a referirnos a un espectáculo de
sombras chinesas, ao chamado
teatro de obxectos, a marione-
tas que son robots, a unha fun-
ción que mestura actores e ob-
xectos animados ou mesmo a
un circo de pulgas sen pulgas.
De aí que, en Alemaña, por
exemplo, cruñasen o novo ter-
mo figurentheaterpara incluír
todas estas variantes. 

Moitas delas terán cabida no
Festival de Redondela. A pro-
gramación deste ano recolle es-
pectáculos que van dende a tra-
dición africana da compañía
Dittoutt de Benin até o refina-
mento poético do alemán Rap-
hael Mürle; dende os clásicos
bonecos de luva dos aragone-
ses Los titiriteros de Binéfar até
as figuras realizadas con papel

Manuel Xestoso
Moitas persoas amantes do te-
atro aínda descoñecen o po-
tencial creativo dos monicre-
ques. Xa sexa porque se seguen
considerando un xénero exclu-
sivamente para nenos, xa por-
que os programadores adoitan
ignorar os espectáculos de ma-
rionetas para adultos, o certo é
que son os festivais os que, ha-
bitualmente, nos permiten
contemplar as infinitas posibi-
lidades teatrais de obxectos
que, como por arte de maxia,
poden cobrar tanto alento co-
ma o mellor dos actores. O Fes-
tival Internacional de Títeres de
Redondela cumpre a súa pri-
meira década na edición que
comeza o próximo día 18 e, du-
rante todo este tempo, contri-
buíu de xeito determinante á
transformación da percepción
que o público ten desta arte. 

Efectivamente, algo parece
estar cambiando e comezan a
valorarse a imaxinación, o dina-
mismo, a experimentación con
novas tecnoloxías e con novas
formas de narrar desta veterana
forma artística. E nisto ten moi-
to a ver o esforzo das compañí-
as, que converteron o seu oficio
nun verdadeiro laboratorio de
experimentación teatral, un so-
fisticado exercicio de auténtica
vangarda. Cando, na actualida-
de, se fala de ‘teatro de títeres’ o
abano de posibilidades xa non

M.B.
Titiriteiro e actor, Eduardo Ro-
dríguez Tatán, foi un dos funda-
dores do grupo de monicreques
Tanxarina, formación veterana
e precursora do Festival Interna-
cional de Títeres de Redondela.
Dende Migallas cirigaitas, a súa
primeira produción, Tanxarina
foi unha sorte de camarote no
que confluíron o talento de acto-
res, construtores e manipulado-
res como Esther Cabacés, Xoán
Rafael Vilas Quinoe Pablo Girál-
dez O Pastor. Na actualidade a
compañía está integrada por
Miguel Borines, Andrés Giráldez
Río e o propio Tatán, e vén de
cumprir 25 anos.
CCoommoo  ccoommeezzoouu  TTaannxxaarriinnaa??
A inquietude polo teatro levou-
nos, nos 70, a Miguel Borines e
máis a min a facer os primeiros
espectáculos amateur.Cada un
tomou o seu camiño e eu mar-
chei a Barcelona. Traballei no ta-
ller de Harry Tozer e especialicei-
me na construción de marione-
tas de fío. Xa en Galiza, no ano
1983 xunto con Esther Cabacés,
montouse Tanxarina, e ao ano
seguinte uniuse Miguel Borines.
Decidimos facer unha compa-
ñía de pequeno formato que cre-
ase os propios espectáculos. Pre-
senciamos a creación do IGA-
EM, o cambio ao AGADIC, a
posta en marcha do CDG e a Es-
cola de Arte Dramático. É dicir,
fomos unha sorte de comparsa
de todo o movemento teatral de
Galiza dende os oitenta até ago-
ra. Tivemos que apertarnos o
cinto en moitas ocasións por
apostar pola profesionalización. 
CCoommoo  mmuuddoouu  oo  ppaannoorraammaa??
Como a maioría das compañías
eran de pequeno formato puide-

mos adaptarnos a espazos pe-
quenos e traballar. Os especta-
dores de monicreques supera-
ron amplamente os de teatro de
autor porque se chegou a moitos
lugares e iso fortaleceunos. Tan-
xarina ademais comezou a re-
presentar no exterior e abriu
campo en Portugal. Fomos sem-
pre moi nómades porque sabia-
mos que se nos reducíamos a
Galiza non sobreviviríamos.
Neste tempo houbo unha evolu-
ción clara. As compañías perde-
ron o medo a saír , empezaron a
facerse valorar e agora buscan
novos campos de traballo. Te-
mos que felicitarnos tamén de
que o ano pasado se asinase o
primeiro convenio de teatro en-
tre compañías e actores e de que
se consolidasen os festivais de
Santiago, Lalín e Redondela. Dé-
ronse pasos para que se asumise
que se pode vivir disto e xa non
hai dúbida de que os monicre-
ques son un produto cultural
moi exportábel. 
DDeeffiinnaa  oo  uunniivveerrssoo  ddee  TTaannxxaarriinnaa??
Hai compañías que se parecen
as chinesas, que fan un espectá-
culo extraordinario e botan toda
a vida con el. Nós somos máis la-
tinos. Cada obra tentamos crea-
la cunha técnica diferente. Te-
mos espectáculos de mesa, de
luva, de fío e sombras chinesas.�

O Festival Internacional de Títeres de Redondela
chega á decima edición cun programa
que exhibe a diversidade de formas expresivas
que adopta este xénero na actualidade

O teatro pendente dun fío

UERE SABER MÁIS?
Programa completo do X Festival
Internacional de Títeres:
www.fantoches.org

?

’’As novas compañías
converteron o seu oficio
nun verdadeiro laboratorio
de experimentación teatral”

’’Os monicreques teñen
máis espectadores que
o teatro de autor”

Cocktails de Raphael Müller e [á dereita] Mano libera de Scarlattine . 

Tatán fala dos vinte e cinco
anos de Tanxarina

PACO VILABARROS
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Redacción/ilustracións: Gonzalo Vilas

Rematamos esta breve historia

do pan no noso país e no

mundo rural. 

Xa vimos os cereais dos que se fa-

cía tradicionalmente, e as labores

necesarias para a súa colleita e ela-

boración da fariña, así como a función dos muíños, que

trascende o material e os convirte en elemento de cul-

tura, festa e relacións humanas. 

Agora veremos o papel dos fornos, os tipos de pan, e al-

gunhas curiosidades deste alimento.

Aínda que falamos en pasado, hai que ter en conta que

hoxe hai xente que quere e consegue recuperar en

parte estas labores tradicionais. E que Galiza en xeral, e

lugares como Cea, Carballo, Porriño ou Santiago, se-

guen a ser recoñecidos pola excelencia do seu pan,

aínda que xa non se faga maioritariamente nas casas de

cada quen.
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·Naceu en Láncara (Lugo), e deixou es-

crito da súa infancia: ”Deica os 6 anos a

miña lingua única fora o galego, así que o

choque máis importante que me produciu

a escola foi o cambio de lingua. O mestre fa-

laba en castelán dentro e fóra da escola,e

trataba de establecer a nosa inferiori-

dade, e non só como escolares, se-

nón por ser galego falantes”.

·Tivo unha importante fa-

ceta política, desde a súa

militancia no Partido Gale-

guista nos anos 30, sendo

moi novo, até rematar como

deputado no Parlamento Ga-

lego dos anos 80, como indepen-

dente nas listas do PSOE.

·Foi encarcerado de 1946 a 1949. Pero xa

daquela as súas ideas se foron distan-

ciando do nacionalismo do exilio,  lide-

rado por Castelao e os seus seguidores,

representando el ochamado naciona-

lismo interior.

·Fundou a editorial Galaxia no ano 1950,

como unha alternativa cultural para a ac-

ción política aleguista.

·Promoveu a loita contra o franquismo

desde o eido cultural, desbotando dal-

gún xeito o campo político. As súas teo-

rías e influencia no nacionalismo e

cultura galega coñécense como

“Piñeirismo”.

·Foi notable como estu-

doso, autor de ensaios e

traducións, e promotor da

literatura galega pero non

como escritor de ficción.

·Fixo famosa a mesa braseiro da

súa casa de Santiago, arredor da cal

fixo tertulia con varias xeracións de inte-

lectuais e políticos, e donde se coceu

parte da vida cultural galega por bastan-

tes anos.

·Foi o primeiro presidente do Consello

da Cultura Galega, dende 1983 até o seu

pasamento, en 1990.

O PAN
Os Fornos
Os fornos podían

estar dentro da

casa, xeralmente

integrados no espazo da lareira,

ou estar no exterior, aillados ou

pegados aos muros da vivenda.

Podían ser tamén comunais, fa-

céndose daquela quendas para

enfornar. Nese caso adoitaban

estar no centro da aldea. Eran

construídos e mantidos nun bon

estado polos veciños.

Tamén había fornos que perten-

cían a un forneiro ou panadeiro,

que vendía o pan que nel cocía.

As partes dun forno son:

-Cámara ou capela, oco donde se

acende o lume e coce o pan.

-Chapité ou bufareira, pedra na

boca do forno, para deter as faís-

cas do lume.

-Boca ou boqueira, entrada do

forno que se pecha con unha

porta de madeira, por fora, e ou-

tra de pedra por dentro.

-Lareira, lousa de pedra diante da

boca, cun burato polo que se

bota a cinza.

-Borralleira ou fornalleira, oco

baixo a lareira para deitar a cinza.

Os fornos requerían máis ou me-

nos leña segun tardase máis en

quentar a pedra, e o cambio de

cor destas indicaba o punto ideal

para enfornar. Unha longa pá de

madeira servía para introducir e

sacar as pezas de pan. Quentar

un forno é latoso e consume

leña, por eso se cocían varias pe-

zas para bastantes días.

Elaboración do pan
Había que seguir unha serie de

pasos, os mesmos para calquera

tipo de fariña:

-Peneirado da fariña, para quitar

lixos. Faise por riba da artesa.

-Elaboración da masa, con fariña,

auga morna e sal, coas mans ou a

axuda dunha penla ou ferra. Bo-

taselle o isco ou levadura, collida

da masa anterior.

-Levedado da masa, tapada cun

pano e arrimada a un sitio

quente.

-Prendido do forno mentres a

masa leveda.Cando esta está lista

retírase o lume do interior, dei-

xando un pouco na porta para

que non  arrefríe.

-Introducción das pezas no forno

coa pá, previa feitura dunhas

marcas para que a masa abra, ou

para distinguir as pezas das do

veciño, no caso de ser un forno

comunitario.

-A cocedura variaba según as ca-

racterísticas do forno, cantidade

de leña, pero adoitaba durar un-

has dúas horas.

-Ao sacar o pan do forno, metíase

na artesa para a súa conserva-

ción durante uns días.

Un texto de Ramón Piñeiro:Un texto de Ramón Piñeiro:

Galeguismo

O amor á terra nativa, ao país de un, é un

sentimento natural do home.

A identificación co propio pobo, coa co-

munidade social á que un pertence, é un

deber moral de todos os seres humanos.

Todos s homes de ben sinten amor ao

seu país.

Todos os seres humáns ben nados son le-

ais ao seu pobo, identifícanse coa comu-

nidade social á que pertencen.

En Galicia, coma no resto do mundo, sen-

timos amor á nosa terra. Coma no resto

do mundo, sentímonos membros solida-

rios do noso pobo, sentimos a responsa-

bilidade moral da nosa integración na

comunidade social galega.

Este amor á terra nativa e esta identifica-

ción moral co propio pobo son univer-

sais. Por xurdiren da mesma natureza do

home, son de todos os países e de todos

os tempos. Mais en cada país acadan un

contido real singular, que é mesma-

mente o que distingue os países entre sí

desde o punto de vista humán, e en cada

época unha fisonomía peculiar.

[Olladas no futuro, 1974]

Lareira e boca dun forno

Amasando na artesa
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Tipos de pan
Dependen do ta-

maño, da fariña e da

elaboración. As fariñas

máis usadas eran a

millae a centea, aínda que se mestu-

raban a miudo. Moitas destas formas

mantéñense hoxe, con algunha va-

riación.

-Boroaou broa, de fariña de millo.

-Petada, unha boroa pequena.

-Moleteou fogaza, de centeo e trigo,

con perico ou sen el.

-Bolo, pan de millo baixo e redondo,

con buratiños feitos cun pao.

-Cornecho, feito de trigo e coa masa

gramada, cunhas típicas trenzas.

-Rosca, redonda e cun burato, feita

tamén de masa gramada.

-Bica ou bolo de lar, feita de fariña

milla e sen lévedo, redonda e esma-

gada.

-Coa mesma masa do pan de fariña

de millo ou trigo faise tamén a masa

da empanada.

Crenzas e costumes
Arredor do pan hai moitos ritos e

crenzas.

Ao estar ligado pola relixión, ao corpo

de Cristo, e ser un alimento principal,

considerábase moi grave tiralo ao

chan, botalo ao lume ou cravarlle un

coitelo. Si se atopaba un anaco tirado,

había que recollelo e bicalo.

O primeiro lume dun forno acendí-

ase tres días. Así cocíanse as pedras,

pero tamén se protexíacontra mei-

gallos e demos que por alí andive-

ran.

Os cortes que se fan o pan, tomouse

costume que foran en forma de cruz,

se cadra pola mesma razón.

Había oracións para decir ao sacar o

pan do forno. Tamén hai moitas adi-

viñas, ditos e refráns sobre o pan:

Se queres ter pan abondo, esterca ben

e ara fondo.

Con pan e viño, ben se anda o camiño.

Onde pan se come, migallas quedan.

A quen non lle sobre pan, que non críe

can....

Vendendo o pan na feira
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Antonio García Teixeiro 

IIntento encher de poesía
as aulas dos meus alum-

nos da ESO. Comezo coa lec-
tura de poemas en voz alta,
continúo no encerado, facilí-
tolles libros, dítolles poemas
ou doulles algunha copia dos
mesmos. Eu leo poesía cada
día. E se atopo un poema que
me pode servir para que lean
e escriban non dubido en
achegárllelo. Poden ser mos-
tras de poetas tan diferentes
como Boris Vian, Henrik
Nordbrandt (que descubri-
mento!), Ángel González ou
de persoas máis próximas
como Ana Romaní, Eva Vei-
ga ou Antía Otero. E funció-
name.Os rapaces interésan-
se. Hai uns días tocoulle a
Bob Dylan. O xenio de Du-
luth dá moito xogo nas aulas.
Tomei Blowin´in the wind
(non fun moi orixinal, ben o
sei) e os meus alumnos en-
traron con decisión na pro-
posta. Todos eles escoitaron
e cantaron a Dylan en inglés,
lérono en castelán e reflexio-
naron, falaron e escribiron
en galego. Non sufriron, pro-
métoo, ningún desaxuste
lingüístico. Máis ben ao con-
trario. A canción ten tres es-
trofas. Eu deilles dúas e eles
inventaron a terceira. O tex-
to, moi suxestivo, está cheo
de preguntas. Eles contestá-
ronas con enxeño, segundo a
capacidade creativa de cada
quen. As súas respostas, en
moitos casos, deixaron de es-
tar soprando no vento para
facérense palpables ao seu
redor. Recrearon a canción,
discutiron distintos temas,
pensaron e escribiron poe-
mas e microrrelatos a partir
dos versos do trobador ame-
ricano. Sentín o poder sub-
versivo que ten a poesía. E
gocei. Máis ben, gozamos.
Remato estas liñas. Poño o
último disco de Bob Dylan,
Together through life, e déi-
xome envolver pola súa voz
de fume e nicotina. Emocio-
nante. Pura poesía.�

DYLAN NAS AULAS

O xenio de 
Duluth dá
moito 
xogo 
nas aulas.”

’’

O carballo con botas.

Autor:  Anxo Moure 

Ilustracións:  Tino Varela 

Editorial: 2 Teixos. 

Álbum ilustrado que supón a estrea
dunha nova editora (2 Teixos), pre-
sentada no pasado mes de marzo
dentro do terceiro Foro de Educado-
res Ambientais de Galiza, celebrado
en Oleiros. Un dos seus obxectivos é
o de dar a coñecer diferentes histo-
rias vencelladas ao medio natural da
bisbarra de Chantada. Trátase, xa
que logo, dunha maneira de divul-
gación e educación ambiental. Para

o seu autor, Anxo Moure, significa
ver impreso en papel (100% reci-
clado) un conto co que, na súa faceta
de contacontos,  participou, ao
longo dunha década, tanto en cole-
xios coma en diversos eventos cultu-
rais e populares, provocando o goce
de todos aqueles que o escoitaban,
especialmente dos nenos. O ilustra-
dor Tino Varela no seu labor de colo-
rar o texto, consegue completar, coa
fermosura do sinxelo, un relato eco-
loxista e antibelicista, que ben pode
ser o xermolo no que as xeracións fu-
turas se teñan que apoiar para lograr
un mundo máis harmonioso e res-

pectuoso co seu medio natural. Se-
guindo o critero de amor polas árbo-
res, os beneficios obtidos pola súa
venda serán destinados á repoboa-
ción forestal levada a cabo pola cam-
paña “Plantabosques” XEVALE / FEG.
A súa distribución só é posible por
medio do correo electrónico (2tei-
xos@gmail.com)�

Alba Piñeiro

Amor polas árbores

DÍA DAS LETRAS GALEGAS

Destes nomes de escritores/as, hai 3 aos que non

se adicou ningún Día das Letras Galegas.

Saberás decir quen son?

Neste barullo de letras metimos, non sin certa dificultade (un

só ten a inicial da primeira palabra...) os nomes de cinco

obras da literatura galega. A atopalos!
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sente nas coleccións de museos
de todo o mundo… recoñece
que o seu ritmo creativo dimi-
nuíu e que agora se sente máis
cómodo no papel de “guía” das
novas xeracións. A súa axenda
está cuberta de citas que inclúen
museos e centros de arte espalla-
dos polas xeografías americana e
europea. “A experiencia adqui-
rida hai que lla transmitir aos
que veñen e sempre é unha sa-
tisfacción descubrir a continui-
dade do traballo propio”. E
aínda que non se atreve a elabo-
rar un diagnóstico da poesía ex-
perimental feita en Galiza –“por
descoñecemento”– amósase
moi satisfeito dos alumnado do
obradoiro no CGAC. “Como
conclusión do seminario, tiñan
que elaborar o seu propio po-
ema experimental e, das vinte e
tantas obras, había quince que
podían estar en calquera mostra,
quince poemas de nivel”.�

non pretende facer proseli-
tismo. É case unha perogrullada,
mais algunhas persoas sorprén-
dense de que sexa eu precisa-
mente quen o afirme: o único
que lle outorga valor a poesía
como tal é a forma; o contido é
un accidente. A humanidade
leva miles de anos tratando os
mesmos temas: o amor, a
morte, a inxustiza… O amor do
que falaba Ovidio é o mesmo
amor do que fala calquera grupo
pop de última hora. O que enno-
brece eses temas e os trans-
forma en arte é a forma que ad-
quiren nas mans dun artista. E o
gran artista recoñécese porque é
quen de encontrar as formas ex-
presivas propias da súa época
para transmitilos”. 

Despois de vinte libros publi-
cados, de participar en miles de
exposicións, mostras e antolo-
xías, de décadas de activismo
político e artístico, de estar pre-

CULTURA.31.ANOSATERRA
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anos comunicándose e inter-
cambiando ideas con, literal-
mente, milleiros de creadores.
Talvez por iso, cando a ditadura
militar uruguaia o encarcerou
en 1977, unha emocionante
campaña internacional, na que
participaron artistas e intelec-
tuais de todo o planeta, conse-
guiu que o liberasen. Por razóns
obvias que atinxen ao período
da historia latinoamericana que
lle tocou vivir, na súa obra sem-
pre destacaron os temas sociais
e políticos. Mais, nese sentido,

Manuel Xestoso
Daniel Nieto [FOTOGRAFÍA]

Clemente Padín (Lescano, Uru-
guai, 1939) é un dos poetas ex-
perimentais máis respectados
de Latinoamérica e, probabel-
mente, do mundo enteiro. A
súa produción céntrase sobre
todo na poesía visual, mais ta-
mén se estende até os campos
da performance, da poesía fo-
nética, da arte-correo, da net-
art… Acaba de impartir un
obradoiro sobre poesía experi-
mental no CGAC e aproveitou
esta primeira visita a Galiza para
visitar a terra do seu pai, Cer-
ceda. “Foi moi curioso, porque
descubrín que o meu avó, que
tamén se chamaba Clemente,
era un militar que combateu en
Cuba contra os Estados Uni-
dos… Eu levo toda a miña vida
loitando contra o imperialismo
americano e agora, con case se-
tenta anos, descubro que era
algo xenético!”, di de brinca-
deira. A risa nunca esvaece por
moito tempo que un perma-
neza con el: o optimismo fai
parte do seu carácter e mesmo
da súa obra. “A arte debe con-
verterse nun elemento de gozo,
non de sufrimento”, declara. 

Non obstante, a seriedade
asoma ao seu rostro cando fala
do traballo. Á pregunta de como
explicarlle o que é a poesía expe-
rimental a un lego na materia,
contesta que non é doado. “Para
comezar, a propia expresión é
unha redundancia. Dáse por su-
posto que calquera poeta debe
experimentar coa linguaxe, con
novas formas de expresión: é ab-
surdo pensar que existan poetas
que non aspiren a atopar algo
novidoso, que non desexen ex-
plicar a realidade dun xeito dife-
rente a como o fixeron os seus
predecesores. Pero a falta doutro
termo máis preciso, o de poesía
experimentalfoi aceptándose
para describir o resultado de di-
versas experiencias xurdidas na
década de 1950, especialmente
no seo do movemento fluxus.
Algúns artistas comezaron a re-
flexionar sobre o potencial ex-
presivo do soporte material da
poesía. A poesía escrita lese, per-
cíbese a través dos ollos: xa que
logo, é lícito intervir sobre o seu
apoio visual (sobre a tipografía, o
verso, a páxina…) para engadir-
lle valores expresivos. Igual-

mente, a poesía recitada apré-
ciase a través do son: en conse-
cuencia, podemos manipular a
materia sonora que a transmite
para enriquecer a súa significa-
ción, multiplicar as súas conno-
tacións. Velaí o principio da poe-
sía visual e da poesía fonética”. 

DESENVOLVER A VANGARDA. Malia a
incomprensión e a preguiza in-
telectual dunha parte da crítica
académica, a poesía experimen-
tal é un produto histórico e so-
cial, un desenvolvemento da
vangarda literaria. Ao longo da
conversa, Padín vai debullando
os sucesivos pasos que confor-
man unha traxectoria eminente,
en moitos casos ignorada por al-
gunhas historias “oficiais” da
arte: o estabelecemento dos
principios por parte de futuristas
e dadaístas, as achegas das van-
gardas soviéticas, a confluencia
na Bauhaus, o momento funda-
cional da poesía concreta no
Brasil por parte dos poetas do
grupo Noigandres… “Practica-
mente toda a humanidade se
confabulou para que a poesía
experimental fixese a súa esplén-
dida aparición”, exclama con
humor. “A explicación a que al-
gunhas sociedades aínda sexan
remisas a aceptar estas novas
formas de arte hai que buscala
no feito de que no século XX se
produciu un verdadeiro cambio
de paradigma. Abandonouse o
concepto clásico das Belas Artes
–no que cada disciplina estaba
perfectamente delimitada no
seu compartimento estanco, a
salvo de calquera contamina-
ciónprocedente das outras es-
pecialidades– e substituíuse por
un modelo no que a materia
prima de cada unha das artes
permanece en contacto coa das
outras: a lingua pode ser utili-
zada por un artista plástico; for-
mas, cores e texturas, por un po-
eta; un escultor pode empregar o
son… e así sucesivamente”. No-
vas pautas que a arte conceptual
explorou exhaustivamente du-
rante a década de 1960, aquela
na que comezou a súa carreira
Clemente Padín. “Foi unha
época en que o cuestionabamos
todo, e iso abriulle infinidade de
camiños á arte”. 

MILLEIROS DE CARTAS. Pioneiro da
arte-correo, leva case cincuenta

Clemente Padín, poeta experimental
‘O grande artista recoñécese porque encontra
as formas propias da súa época’

’’O entusiasmo e a apertura
ao novo constitúen a
principal bagaxe que un
artista debe levar consigo”
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tro da súa creación desde a bitá-
cora da autora: Punto de fuga
(puntodefuga.blogaliza.org).

A razón da guerra particular
de Raida: a eterna tirapuxa entre
o silencio e a palabra; ou, o que é
case o mesmo, entre o ser e o
non ser; ou entre enten-
der e non entender; ou
entre explicarse e ser
percibido ou permane-
cer entre as vulgares
fronteiras do anódino.
Recoñécese, pois, de
primeiras, que a poesía
de Raida nace dunha
intensiva esculca inte-
rior; é unha expresión
lírica… mais nada sentimental.
Pois o lirismo, a esculca interior,
é, fundamentalmente, de índole
existencial. Tamén non do exis-
tencialismo clásico (quen son?,
que fago aquí? senón doutro
máis posmoderno, tan dramáti-
co ou máis que o clásico e porén
(aínda) menos traxicamente pe-
simista. Seguramente poetas
desta estirpe non concordarán
doadamente con nós. Explicaré-
monos, mais non queremos
continuar sen indicar que este ti-
po de lirismo non é para nada o
convencional baleirado interior
de verborrea sentimentaloide.
Esta esculca reflicte unha loita
interior, mais non se expresa en
clave de sentimentos indivi-
duais, senón moi preto da cate-
gorización da dialéctica nos ter-
mos expresados no inicio deste
parágrafo. De xeito que o ámbito
de aplicación non se reduce só á
esfera individual da voz poética,
senón que esta transparenta ou
actualiza unha cuestión existen-
cial de carácter universal.

E explicámonos a razón do
noso optimismo. A expresión da
dialéctica entre a palabra (ou as
posibilidades expresivas) e o si-
lencio (o non ser) vehiculízase a
través da xa tópica queixa, entre
poetas vangardistas, sobre a im-
posibilidade por parte da lingua
para transmitir o que a voz poé-
tica entende e quere compartir
con nós. Entre a crítica dicíase
que retorcían, que forzaban a
linguaxe deica límites insospei-
tábeis. Que acontece? Tanto se
aburguesaron os/as creado-
res/as? Pois a noso ver resulta

crítica

CULTURA.32.

Ter unha panorámica máis ou
menos xusta do estado dunha li-
teratura implica necesariamen-
te efectuar via-
xes pola virtual
xeografía da re-
pública dos tres
www. Os auto-
res consagra-
dos cada día bo-
tan máis man
de internet para afondar na difu-
sión das súas creacións, abrir bi-
tácoras desde as que dialogar co
lector  (efectivo ou potencial) é
xa práctica bastante común. Po-
la súa banda, os primeirizos ta-
mén achan aquí unha maneira
doada de dar a coñecer os seus
traballos. Por non falar de casos
nos cales internet inflúe, condi-
ciona e anima o mesmo proceso
de creación, lembremos o re-
cente caso de Construccións
(Eduardo Estévez, Positivas).
Malia non faltaren exemplos de
tentativas novelescas, ou mes-
mo de curiosas inicitivas tea-
trais, o certo é que é a arte poéti-
ca a que máis e mellores resulta-
dos está a colleitar. Internet é un-
ha porta aberta facilmente ultra-
pasábel por autores que doutro
xeito nunca verían publicadas as
súas cousas, si. Porén, ao seu ca-
rón, tamén se poden atopar títu-
los de moi notábel interese. Ho-
xe escollemos un, Máquina de
Guerra, autoría de Raida Rodrí-
guez Mosquera (1980, ourensá
radicada en Catalunya), publi-
cado por Estaleiro Editora
(www.estaleiroeditora.org) bai-
xo licenza Creative Commons;
título do cal se pode seguir o ras-

crorrelatos. 
De feito son a vontade e acti-

tude emisoras as que decidiron
presentar este tipo de escrita co-
mo poesía. E non quere dicir is-
to que sexa menos poesía, non
se parece case en nada á poesía
tradicional, e non pode ser ob-
servada nin xulgada desde os
parámetros que da tradición
herdamos. Quere isto dicir que
calquera cousa serve na poesía
vangardista? Non. Obsérvese a
fondura e tensión do contido
desta sintaxe interior desespera-
da. Se se relaxan, abocan ao fra-
caso. O que non se pode é ter a
Manuel Antonio (como xa mo-
rreu…), a Ferrín ou Chus Pato
(quen lles vai negar o admitido
unanimemente?) como xe-
nios… e abominar de voces po-
tentes como a de Raida.�

X.M. Eyré

Elena Poniatowska é unha
excelente xornalista mexica-
na de ascendencia polaca á
que lle debemos un libro –La
noche de Tla-
telolco– que foi
fundamental
para que moi-
tas xeracións
de lectores co-
ñecesen a re-
presión do mo-
vemento estudantil da Praza
das Tres Culturas en 1968 e,
por extensión, a realidade
mexicana daqueles anos. A
editorial Galaxia e a Asocia-
ción de Escritores en Lingua
Galega –que acaban de no-
mear a Poniatowska “es-

Rexina Vega

Comecei facéndome fan das
patatillas, do can de pallei-

ro, de Roberto Bolaño, de Myo-
lastán 50 mg, de Faemino e Can-
sado, da Coke zero,de Evo Mo-
rales, de “xogar con bombiñas
de auga”, de Fassbinder, de Na-
diuska, dos Clash, de Dori, do
bocadillo de Nocilla, de Belén
Regueira, dos Smiths, de Cañita
Brava e do licor café.

Xa con máis confianza, pre-
pareime para ser consecuente e
adherirme aos movementos
“contra” (contra a campaña anti
aborto, contra o tribunal homó-
fobo, contra a derrogación do
decreto…);  ou “para” (para que
“Galicia es una mierda” de Ata-
que Escampe seja o novo hino
galego, para atopar 100.000 per-
soas que estean en contra de Ga-
licia bilingüe, para axudar a
L´Abruzzo…).

Axiña esta actividade solida-
ria e puntual deixou de abondar-
me. Comecei a facer amigos, a
esgalla, máis dos que podería
sospeitar ter e manter, e a recibir
o relato máis ou menos íntimo
das súas vidas. Metida de cheo
xa nesta intensa actividade vo-
yeurista descubrín a posibilida-
de que me daba o chat. Estable-
cín, pois, longos diálogos, con-
versas paralelas, fragmentarias,
intensas ou banais, con xentes
das que sei pouco ou nada. Con-
formeime coas anotacións su-
marias dalgúns dos blogueiros
abducidos pola rede social. Pasei
de escoitar música libremente
elixida a prestar os ouvidos a un-
ha enorme comunidade de djs.
Agora seino: son unha adicta; te-
ño ansiedade social. Día tras día
noto como a fronteira entre o
público e o privado se me dilúe,
como perdo a vergoña e as horas
mentres sufro unha sobrecarga
cognitiva que me activa e me
deixa  permanentemente insa-
tisfeita. Pura modernidade líqui-
da! Maldito facebook! �

ANSIEDADE
SOCIAL

’’

POESÍA.

Razón
de guerra
e tópico

Máquina de guerra
AAuuttoorraa::  Raida Rodríguez.

EEddiittaa::Estaleiro, 81 pp.

’’Comecei a facer amigos,
a esgalla, máis dos que

podería sospeitar
ter e manter”

>>>

doado de entender. Partamos
da evidencia de que a linguaxe
ten as súas limitacións, e que ca-
da día as coñecemos mellor
porque tamén cada día que pa-
sa temos máis urxencia de signi-
ficarnos no vórtice desta socie-

dade que ergue como
bandeira a trivializa-
ción perenne e a per-
manente oda á sacrali-
zación do banal. Porén,
nestes tempos nos ca-
les aínda conviven
dous tipos de mentali-
dade, de maneira de
pensar e entender o
mundo, o derivado da

“modernidade” e o que xa supe-
ra aquela “modernidade” e que
resulta mal coñecido aínda…
pois neste estado de cousas hai
algo certamente seguro: se ti
pensas xa en parámetros pos-
modernos dificilmente a lingua-
xe pode reflectir o teu interior á
maneira clásica. De aí a frustra-
ción ao non poderse expresar
como un todo, senón como un
sumatorio de fragmentarieda-
des que inclusive poden chegar
a ser contraditorias entre si.
Mais desa frustración non ten
culpa a linguaxe.

Se nos estendemos tanto
nesta consideración é porque
resalta o aspecto temático re-
xente ou director de todo do po-
emario de Raida Rodríguez.
Mais, por suposto, a temática
resulta independente da menor
ou maior brillantez expresiva. E,
no caso de Máquina de guerra,a
expresión resulta particular-
mente potente, compacta. É
unha poesía de ideas, inimiga
convencida das pirotecnias ver-
bais vacuas. Lírica de expresión
e preocupación universal.
Combativa, convencida e irre-
ductíbel, na cal existen fidelida-
des inquebrantábeis como uto-
pías e realidades á vez (país, lin-
gua de expresión, solidarieda-
de…) que non quedan na mar-
xe. Unha poesía, por vontade e
actitude de quen a crea, que
desloca a tensión formal e a re-
convirte en tensión argumenta-
tiva. Unha poesía certamente
intersticial, pois tamén está moi
próxima da filosofía, e, desde lo-
go, tamén moi próxima dos mi-

’’Non se parece
case en nada
á poesía
tradicional”

O PEN Clube concédelle a Marcos Valcárcel o premio Voz de Liberdade.A

sede galega do PEN Club acordou por unanimidade concederlle ao escritor e

historiador Marcos Valcárcel o premio Voz de Liberdade polo seu traballo inin-

terrompido a favor da liberdade de expresión, polo seu labor xornalístico e po-

la súa proxección da lingua e da cultura galegas. Ademais, Valcárcel vén de ser

recoñecido como membro de honra do Intenational PEN, tras ser admitida a

solicitude da entidade galega. O acto de entrega do premio e da insignia terá

lugar o vindeiro 22 de maio no Hostal dos Reis Católicos, en Compostela.�

A fila do filósofo
AAuuttoorraa::    Elena Poniatowska.

TTrraadduucciióónn::  Varios tradutores.

EEddiittaa::Galaxia, 138 pp.

NARRATIVA.

Prosa
excesiva
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dos sentimentos e, xa que lo-
go, encerra unha compoñen-
te de crítica social sutilmente
integrada: son historias de
superviventes alcanzados po-
lo misterio do amor mais, ei-
vados polo contexto en que
se moven, incapaces de pe-
netrar plenamente nos seus
segredos. 

Isto eríxese na maior fonte
de virtudes e de defectos do
volume. Das virtudes, porque
o medio social aparece como
un ambiente ubicuo –pero
nada obvio– que impregna
unha ampla tipoloxía de ca-
racteres, creando unha at-
mosfera novelesca que lle dá
unidade ao libro e que permi-
te que o lector intúa as desi-
gualdades e os pequenos dra-

CULTURA.33.

critora galega
universal”– publican
agora un volume que
nos permite botar
unha ollada sobre a
súa obra de ficción. A
filla do filósofo é un
exemplo dunha ope-
ración editorial non
de todo infrecuente
nos últimos tempos:
cóllese un libro de
contos, tradúcense
uns poucos, cámbia-
selle o título e presén-
tase como antoloxía.
Sen deixar de ser ver-
dade, talvez fose máis
honesto facer un pe-
queno esforzo e presentarnos
a obra tal e como a autora a
concibiu ou facer unha au-

ANOSATERRA
14-20 DE MAIO DE 2009

Tabela das letras. FFIICCCCIIÓÓNN¬¬  
� DDoo  qquuee  eessttoouu  aa  ffaallaarr...... Haruki Murakami. Galaxia.

�MMeemmoorriiaa  ddee  cciiddaaddeess  sseenn  lluuzz.. I. López Silva. Galaxia. 

� AA  ccllaassee..  François Bégaudeau. Xerais.

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

� DDee  vviivvooss  ee  mmoorrttooss..  Xulio Alonso. Ir Indo. 

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

� AA  ccoorrppoo  aabbeerrttoo.. Manuel Rivas. Xerais.

� HHiissttoorriiaa  ddee  OOuurreennssee.. Marcos Valcárcel. Xerais.

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

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

téntica antoloxía, con
todo o que ese termo
implica. A filla do filó-
sofo contén dez dos
dezaseis contos pu-
blicados por Ponia-
towska no orixinal De
noche vienes.
Pero en fin, digamos
que os relatos aquí
incluídos tratan, en
xeral, da soidade,
dende perspectivas
que examinan a inco-
municación a través
dos condicionantes
de xénero e de clase
social. É un libro so-
bre as formas sociais

que provocan que as persoas
atopen unha contorna adver-
sa á manifestación sincera

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

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

’’Son historias
de super-
viventes
alcanzados
polo misterio
do amor mais
incapaces de
penetrar
plenamente
nos seus
segredos”

>>>

Elena Poniatowska.
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Dous premios para Celia Parra Díaz.A escritora ourensá, de 19 anos e es-

tudante de 1º de Comunicación Audiovisual na USC, gañou o ‘Avelina Valla-

dares’ de poesía na súa XIII edición con No berce das mareas. O xurado (Xosé

Luna, Francisco Pillado e Héitor Picallo e Noni Araújo [na foto]), destacou "o

enorme dominio do verso do traballo ateigado de sensacións, estímulos,

musicalidade". O premio, convocado polo Concello da Estrada, está dotado

con 1.500 euros. Parra gañou tamén o II María Mariño, organizado pola Aso-

ciación Mixta Teenses pola Igualdade de Teo, patrocinado pola Librería

Abraxas e dotado con 500 euros, cunha obra presentada baixo o lema “De

novo a náusea”, sobre a violencia machista.�

da os poemas de Tempo de
Compostela. Neles prodúcese
unha estraña alquimia na que

amalgaman a denun-
cia social e histórica
co intimismo tebre-
guento do eu máis
persoal. Desfila así
polo libro o pasado da
cidade e, con el, aque-
les sinais que forxa-
ron a súa identidade:
a arte encerrada en
edificios e vieiros, a
música que a envolve,
os viaxeiros que a ha-
bitaron. Mais tamén
hai lugar no seu canto

para a denuncia da nación al-
xemada, que daquela ía ven-

Non se ten gabado suficiente-
mente o valor dun poemario
como Tempo de Compostela
de Salvador García-Bodaño.
Publicado por
vez primeira en
1978 nunha
edición de cir-
culación moi
restrita que
contaba cun
fermoso prólo-
go de Álvaro Cunqueiro, reedi-
touse uns meses despois en
Edicións do Cerne. Este se-
gundo libro levaba na cuberta
un gravado de Afonso Costa,
autor tamén das ilustracións
interiores. Con posterioridade
(1993, 2002), houbo aínda ou-
tras edicións que ampliaron
e/ou modificaron o material
poético contido na obra, que
tivo a fortuna de verse nova-
mente reimprentada non hai
moito (2004) nun volume de
grande tiraxe que se regalou
con El Correo Gallego.

E, secasí, os intensos versos
de Tempo en Compostela re-
cibiron unha atención meri-
diana que, sacado honrosas
excepcións, non fai xustiza aos
indubidables achados poéti-
cos que aquel libro de hai vinte
anos segue a ofrecer.

Santiago é unha cidade tan
literaria coma real. Foi memo-
rablemente cantada por gran-
des poetas casteláns (Gerardo
Diego, García Lorca...) e, oca-
sionalmente, foi o vórtice cre-
ativo de antolóxicos poemas
dalgúns outros escritores gale-
gos de onte (Bouza Brey, Seoa-
ne, Díaz Castro...) e de hoxe

mas derivados delas. Di-
to doutra maneira, a descom-
posición moral aparece como
ruído de fondo e non como
antiheroe. Dos defectos, por-
que ese dramatismo sempre
ten algo de esaxerado, sem-
pre carga as tintas na aflición
dos personaxes sen unha pin-
ga de humor ou de ironía que
equilibre o retrato. E o resul-
tado é a descrición dunha se-
rie de situacións nas que o so-
lipsismo dos personaxes ape-
nas deixa oco para a empatía
do lector. 

A isto último hai que su-
marlle unha certa afectación,
un estilo barroco e recargado
que se recrea nunha recon-
centración excesiva e que en-
fastía pola súa reiteración. Po-
niatowska semella estar cons-
tantemente á busca de imaxes
que lle outorguen peso litera-
rio á súa prosa e, se nalgunhas
ocasións acerta plenamente
(“Así son as mulleres namora-
das: como moscas barrigudas
que se deixan porque están
cheas de azucre”), na maioría
dos casos aburre polo repetiti-
vo do intento, que a conduce
a imaxes ostentosamente
amaneiradas (“todos os galos
do mundo pisaran a súa facia-
na, enchéndoa de patas”).
Contra esta obsesiva procura
da escrita requintada habería
que lembrar algo que adoita
esquecerse: que unha boa
prosa non asegura en absolu-
to un resultado literario satis-
factorio.

A meirande parte dos con-
tos son previsíbeis e outros,
orixinais na súa formulación,
naufragan nun final que non
está a altura do seu desenvol-
vemento (“Cinema Prado”,
“Canto Quinto”). Se temos en
conta que a conclusión dun
relato adoita ser un elemento
determinante na consecu-
ción dun clímax que lle dea
sentido á narración, axiña en-
tenderemos que a lectura
destes contos, en liñas xerais,
non acaba de saciar as expec-
tativas que esta primeira tra-
dución de Elena Poniatowska
ao galego xera no lector.�

Manuel Xestoso

(Ricardo Martínez Conde, Xa-
vier Lama). Mais coido que
ninguén como García-Boda-
ño fixo da cidade cate-
dralicia epicentro da
súa escrita, pois non
foi este o único título
que o autor lle dedi-
cou, xa que tamén a
novela Os misterios
de Monsieur d’Allier
(1992) e o recente po-
emario Cidade virtual
(2003) seguen a ter a
Compostela como re-
ferente principal do
seu mundo literario.

A vivencia do pulso
da cidade dende as rúas letár-
xicas e melancólicas embebe-

crítica

O CORDEL.
A Taboada
Nº 13. Xullo do 2008.

Dirixen: Reis Camiña e Marcos Seixo.

Edita: AC A Cabana (Moraña) e O Mei-

gallo (Cuntis). 

Prezo: 5 euros

A figura do cantautor Suso Vaa-
monde centra dúas das colabo-
racións presentes neste

número, unha
delas escrita por
Senén Vaamon-
de e Gael
Vaamonde e
outra por
Marcos Seixo.

Xoán C. Garrido Couceiro
lembra o fuxido republicano
Manuel Coto Chan. Xosé Casal
Porto fai unha pesquisa sobre a
evolución dos nomes e os apeli-
dos de Moraña entre o 1585 e o
1950. Inclúense tamén versos
do poemario inédito de Antía
Otero Ola.

Interfolk
Nº 40. Primavera do 2009.

Dirixe: Ángel Goyanes. 

Edita: AC ‘El Almirez’.

Prezo: 10 euros

Co gallo do X aniversario desta
revista editada en Madrid adica-
da ao mundo da música

tradicional
(con gran
presenza gale-
ga desde o
inicio), a publi-
cación agasalla
os lectores cun

cd conmemorativo cunha
escolma de música da última
década.

Encrucillada
Nº 162. Marzo-abril do 2009. 

Dirixe: Pedro Fernández Castelao.

Prezo: 5 euros

Inclúense textos de Luis de
Sebastián, Pedro Pedrouzo, Da-

niel López e A.
Torres Queiruga
co tema común
da crise
económica.
Tamén

colaboran Raúl Asegurado,
Lidia Senra e os habituais Xoán
Bernárdez Vilar, X.L. Barreiro
Rivas e Rubén Aramburu. �

’’Coido que
ninguén
como García-
Bodaño fixo
da cidade
catedralicia
epicentro da
súa escrita”

LIBROSDEFONDO.

Tempo
de Bodaño

Tempo de Compostela
AAuuttoorr::  Salvador García Bodaño.

EEddiittaa::Do Cerne, 1978, 72 pp.

Salvador García Bodaño.

>>>
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tando os aires do cambio nas
hedras do sangue polo que
agatuñaba a patria clandesti-
na que degoiraba deixar de se-
lo.

A parte final do libro agocha
unha nova sorpresa: os “poe-
mas nominados”, elexías coas
que rememora a vida e a obra
de persoeiros de noso como
Rosalía, Otero Pedrayo, Caba-
nillas, Castelao, Maside, Pen-
zol, Del Riego, Seoane ou Pi-
ñeiro. Todos eles constituíron,
dunha ou doutra maneira, a ir-
mandade connatural e senti-
mental dun García-Bodaño
que remataba a obra evocador
e lapidario, lembrándonos
que: “Compostela é unha rúa
longa/ na memoria/ onde va-
gan os nomes/ e as horas/ que
cada quen recorda...”. Imposi-
ble agora xa recordar Santiago
sen pensalo tamén cos versos
de Tempo de Compostela, pe-
dras de soño nas que aniña a
paisaxe da alma dunha cidade
e o seu poeta.�

Armando Requeixo

Entre a manchea de propostas
que contemplamos no noso
panorama das músicas de raíz,
de cando en vez
recobran prota-
gonismo indivi-
dualidades e co-
lectivos, que
son quen de re-
cordar a orixe de todo canto,
desde hai máis de trinta anos,
vimos gozando en forma

ANOSATERRA
14-20 DE MAIO DE 2009

Publícase unha edición cuadrilin-
güe de Cantiga para catro mortes.
Esta obra do exiliado Xosé Sesto

(Pontevedra 1909, Caracas 1998)

vén de reeditarse na súa redacción

orixinal en galego e con tradución

ao catalán, castelán e vasco por ini-

ciativa de CIG-Migración. O volume

inclúe un limiar de Felipe Senén e

unha biografía de Xosé Sesto realiza-

da por Xurxo Martínez Crespo. Pre-

sentarase o xoves 14 na galería Sar-

gadelos de Pontevedra.�

MÚSICA.

Enerxía para
botar fóra

Tanxedoras
AAuuttoorr:: Tanxedoras. 

EEddiittaa::Pai Música.

www.tanxedoras.net

CONTADELIBROS.
Homenaxe republicana

Ámote vermella, de Claudio
Rodríguez Fer, é un poemario
dedicado á memoria. Na

primeira parte
o poeta faille
unha
homenaxe ás
mulleres
represaliadas
durante a

Guerra do 36. Na segunda
parte recorda tamén poetas
contemporáneas, entre
outras personaxes femininas.
As ilustracións que
acompañan o texto son de Sa-
ra Lamas. Edita Xerais.

Os días xa pasados

Galaxia publica, na súa colec-
ción ‘Dombate’, Arcaico o
tempo que respira, de Paulino

Vázquez.
O poemario
lévanos a un
escenario de
cambio, de
profunda me-
tamorfose
entre un
mundo que ía

amodo e un novo tempo
onde todo se contabiliza,
nada se concreta. Versos
longos en poemas longos con
certo pouso clásico que non
agocha as referencias a obras
centrais da literatura desde as
propias citas ou dedicatorias. 

Versos sensuais

Lino Braxe volta á poesía.
Baixo o sol de Mesina obtivo
un acésit no Premio de Poesía

Erótica Illas
Sisargas 2007,
que convocou
o Concello de
Malpica, que
agora publica
o texto na

colección ‘Caldeirón’.
Versos que nos levan á
adolescencia do desexo, á
sensualidade de mares e
terras quentes onde evocar o
amor. �

Xosé Sesto.

Leni , María...>>>
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crítica
nipón tivo unha sonada rup-
tura co seu fillo, a propósito
dunha película feita por este
pola súa conta. O pai foi ver a
película do fillo e díxolle ao re-
mate: “Polo menos é unha pe-
lícula honrada”. Esa é a única
virtude que se lle pode pór a
este “bo home” cinematográ-
fico. E non é porque as expec-
tativas non contasen con boas
bazas: actores solventes, un
tema xa anticipado na propa-
ganda (un catedrático asasina
a súa muller e o seu amigo o
encobre) e a posibilidade de
ver un xénero tan pouco visi-
tado no cine español como é o
thriller a pau seco. Pero todo o
que era promesa, naufraga a
medida que avanza a película. 

Teño que dicir que, sorpre-
sivamente, a versión que vin
foi en galego, supoño que de-
bido a circunstancias contrac-
tuais da parte financiada pola
TVG. Está ben o conto, xa que
a acción transcorre en Galicia,
concretamente na Coruña,
aínda que o espazo xeográfico
é indefinido. Se cadra bótase
de menos coñecer quen lle
puxo a voz aos protagonistas. 

Pero, ao que iamos; o direc-
tor e guionista mostra ás cla-
ras a solvencia de artesán do
cine, formado a pé de obra,
axudante de dirección de lon-
go percorrido, que se mete
aquí en temas de enormes po-
sibilidades: a moral (católica)
como sinal de identidade
dunha elite social cal é a dos
profesores de universidade, e
o crime introducido na vida
desa elite para construír así un
conflito entre a realidade e as
aparencias sociais. 

O tema non é novo, pero se
buscamos no cine español al-
go parecido, probablemente
teremos que ir até o Bar-

tica, xa coñecidos parte deles
noutras versións rexistradas an-
teriormente. A novidade viría
das variacións que tanto na le-
tra como na música podemos
observar a respecto doutras
gravacións xa rexistradas, cuali-
dade que confirma un vello
axioma: a música tradicional en
estado puro, por non existir
non se detecta nin sequera nas
compilacións de egrexios fol-
cloristas que pescudaron na
nosa cultura ancestral, cal co-
rredores de fondo que fornece-
ron de material para ben do no-
so patrimonio artístico. 

E este labor de campo é ta-
mén outra actividade da que
poden facer gala Tanxedoras,
como proba a propia edición
discográfica, ateigada de refe-
rencias ás distintas localiza-
cións xeográficas –bisbarras, vi-
las– das que procede o reperto-
rio peneirado. A pouco que o
oínte repare, comprobará que
no canto ancestral destas pan-
dereteiras nada é gratuíto, que a
espontaneidade sae despois de
moito traballo e mesmo investi-
gación. Só así se pode explicar a
variedade de contidos rexistra-
da: ora un aturuxo enérxico que
cómpre botar fora da propia

ca acompañándose de
pandeiretas, pandei-
ras, pandeiros… e co-
mo complemento a
tan diversa percusión
as puntuais notas dun
acordeón ou dunha
gaita. Pero ante todo, o
dito: estamos ante un
fato convencional de
cantoras, que foi quen
de pescudar no noso
cancioneiro para ofre-
cernos esta gravación
de quince temas, cos-
tumistas na súa temá-

de folk máis ou
menos reconvertido.
Que sería desta sorte
de manifestación evo-
luída sen o canto an-
cestral por exemplo
das pandereteiras? Por
iso procede recibir con
ledicia a aparición de
Tanxedoras, cinco
mulleres que se valen
nomeadamente do
seu canto, e como ou-
tras formacións ho-
mónimas fan honor á
súa identidade artísti-

cantora, ou ben a máis coidada
expresividade lírica de forma
melodiosa. O que materializa-
do en títulos citados ao chou,
podería ser “Pasodoble de Lou-
rido. Xa me dixo teu pai -que te
chame a bailar”, ou “Canto do
arrieiro e maneo de Cambre. O
cantar do arrieiro é un cantar
moi baixiño…” .

Por descontado, Tanxedo-
ras non están viciadas por nin-
gunha escola de canto forma-
lista, polo que as súas voces so-
an núas, e observando no seu
retrato visual a condición de
xóvenes intérpretes non pode-
mos menos que celebrar a per-
manencia deste legado, reno-
vado cronoloxicamente con
novas incorporacións. Poderí-
amos concluír afirmando que
volven ou ben que nunca se fo-
ron, as pandereteiras. Tan só
que tiveron que resignarse a
padecer algunha travesía do
deserto para dar en reafirmar
outro vello dito : “todo o que
non é tradición é plaxio”.�

X.M. Estévez

A pasada semana falaba do
xaponés Miyazaki a propósito
do seu último filme. O director >>>

A AELG entrega os seus premios.A noite do 9 de maio recolleron os seus

galardóns Miguel Anxo Murado, por Fin de século en Palestina (mellor en-

saio), Inma López Silva, por Memoria de cidades sen luz (mellor novela), Xavier

P. Docampo, por O libro das viaxes imaxinarias (mellor obra infantil e xuvenil),

Teresa Moure, por Unha primavera para Aldara (mellor obra de teatro), Xulio

L. Valcárcel, por A melancolía dos corpos (mellor libro de poesía), ou Gonzalo

Navaza, á mellor tradución, por As flores do mal,de Baudelaire. Ademais, Ana

Romaní levou o premio á mellor traxectoria literaria, a sección de literatura

do Liceo de Ourense, á mellor institución, Marcos Valcárcel, ao mellor blog li-

terario (asuvasnasolaina.blogspot.com), e Elena Ponioatowska, o galardón

Escritora Galega Universal.�

’’En
Tanxedoras
a esponta-
neidade
sae despois
de moito
traballo
e mesmo
investigación”

CINEMA.

Deixémolo
en regular

Un bo home
DDiirreeccttoorr  ee  GGuuiioonniissttaa::  Juan Martínez

Moreno.

MMúússiiccaa::  Sergio Moure.

EElleennccoo:: Tristán Ulloa, Emilio Gutiérrez

Caba, Nathalie Poza, Miguel de Lira.

...Ioli,  Tere e Margó son Tanxedoras.

>>>
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dem de La muerte de un
ciclista, onde cátedras e mor-
tes corren xuntas nunha so-
ciedade feita de men-
tiras. Así que aquí hai
materia dabondo pa-
ra chegar a un produ-
to redondo; tema, ac-
tores, oficio. Pero se-
gundo avanza a fita,
todo se vai perdendo
como auga nunha
cesta. Os crimes non
son de crer, as accións
dos personaxes non
apoian a trama, nin os
diálogos teñen peso, por máis
que os actores manteñan o ni-
vel. A trama “canta”: o asasi-
nato do profesor disidente no
medio da chuvia, a pa de xar-
dín agachada no caixón (in-
tenten asasinar a alguén cun-
ha pequena pa de sementar

floriñas nun testo!) e recursos
xa moi vistos como a sorpresa
do home que chega a casa e
atopa os seus amigos para fa-
cerlle unha festa. Nada novo.
Como outros detalles meno-
res que sementan esas peque-
nas preguntas, as mínimas
dúbidas de espectador que
impiden que chegue a entrar
na historia e a deixarse levar
pola intriga posíbel. 

Pero aínda así sería perdo-
ábel, se non fose porque o re-
sultado final non dá para sos-

ter a historia, pese a,
xa digo, todos os tan-
tos que tiña na man
antes de empezar a
partida. Probabel-
mente sexa unha pe-
lícula que circule me-
llor cando a pasen
por televisión, onde
pode manter un cer-
to estilo, ritmo e ima-
xe máis propio da pe-
quena pantalla e do

espectador de sofá.
PROPOSTA: En vistas da

carteleira e da chegada do bo
tempo, cumpriría xa facer un-
ha lista dos furanchos que se
están a abrir por estes mun-
dos.�

J.A. Xesteira

Xavier López López

Volven polo seu. Así, pisan-
do forte. Rompendo mol-

des e escachizando consensos.
Derrogando o pasado. Sentín-
dose libres de pecado porque
entenden que xa non deben
pedir perdón por nada. Teñen
bula, xaora que si. E non só pa-
pal. Viven fóra das causas. Non
lles interesan. Sen sabelo, son
xente existencialista. E espeli-
da. E estudada. Adobían a en-
salada de acrónimos do currí-
culo (RR HH, ADE, I+D+i...) cos
prebes do máis primario dar-
winismo: “quen dá primei-
ro...”. Aproveitan os seus efec-
tos narcóticos para abusar do
perfume. (E é que cheiran a
pasta, a éxito, a triunfo) Fan do
vicio virtude. Saben facelo. A
súa arrogancia é determina-
ción e a súa miopía clarividen-
cia. Aínda que máis ca miopes
son hipermétropes. Si. Esa é a
palabra. Hipermétropes. Non
ven nada ben o que teñen per-
to. Nin o consideran. Daquela
collen e míranse nos espellos
máis distantes, aqueles que
ninguén pode romper porque
non hai pedras que cheguen
tan lonxe. O seu pragmatismo
–que se non?– lévaos a despre-
zar o que non coñecen. A des-
botar todo aquilo que non dá
rendementos inmediatos. Rin
da espiral, do matiz, de toda es-
trutura ou construción com-
plexa. Adoran as liñas rectas
(de feito, o seu soño inconfeso
é lanzarse a unha pista de des-
pegue e pisar e pisar a fondo).
Non dubidan. Nunca. Porque a
dúbida é un síntoma de debili-
dade. E lentitude. E tempo per-
dido. Pero non son robots, ollo.
Nin superhomes. Cultivan o
exquisito trato persoal e fan ga-
la de accesibilidade. Porque so-
mos amables, din eles, do latín
amabilis, dignos de seren ama-
dos. Son galegos. Coma min.
Coma ti. Coma nós. Porque
non hai ano que perdoen o co-
cido. Nin o lacón con grelos.�

NEOCON 
CON GRELOS
’’

O seu pragmatismo 
–que se non?– lévaos
a desprezar
o que non
coñecen”

’’

’’O resultado
final non dá
para soster
a historia”

En todas partes,a diversidade sexual nas artes plásticas.Esta exposición

que se inaugura o 14 de maio no CGAC continúa a liña d'A batalla dos xéneros.

O comisario Juan Vicente Aliaga continúa o seu proxecto atendendo á multi-

plicidade de expresións sexuais e aos movementos LGTBQ (lésbico, gai, tran-

sexual, bisexual e queer). A mostra, que reúne nada menos que 150 obras de

70 artistas de todo o mundo, poderá verse até o 20 de setembro. Desenvolve-

rase, como actividade paralela, un seminario que contará coa participación

de Beatriz Preciado, Gracia Trujillo, Catherine Lord, Akram Zaatari, Sunil Gupta

ou Frank Wagner, entre o 18 e o 10 de maio.�

Emilio Gutiérrez Caba [á esquerda] e Tristán Ulloa; Miguel de Lira [arriba] e Juan Martínez Moreno [abaixo].

>>>
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serie de televisión durante o fes-
tival e que se retransmitirá a
xornada inaugural da man da
produtora Pai Música. Pancho
Álvarez presentará o seu último
disco, Sólidos Galicianos, e in-
terpretará un cantar de cegos
que circulou durante a década
dos 50 ao redor dun accidente
que se produciu na parroquia.
Pola súa banda, dj Lagartija pin-
chará o sábado 23 de maio, día
forte da cita, no torreiro da festa
subido nun chimpín.

Todos eles, xunto coas pro-
xeccións das películas seleccio-
nadas na sección competitiva e
os concertos de Lamatumbá e
La Tuna Rastafari, conforma
unha edición na que o festival
dá un paso máis dentro do pro-
ceso de metamorfose que leva
experimentando no últimos
anos. Como explica o seu direc-
tor, o festival pasou de ser un
“chiste” a convertese en punto
de encontro dos profesionais
do audiovisual galego, no que
ademais de amosar e dar pro-
xección ás películas feitas en
Galiza está a servir para facer
contactos empresariais para
proxectos futuros.

RESTRUTURACIÓN INTERNA. Segun-
do sinala Alfonso Pato, o festival
“está nunha fase de reestrutura-
ción interna” para lograr unha
consolidación e profesionaliza-
ción definitiva que permita dar
pasos máis sólidos e seguir me-
drando. Neste sentido, a organi-
zación está a estudar a posibili-
dade de crear unha fundación
ao redor do festival e da reacti-
vación do mundo rural. �

M.B.
En pleno proceso de reestrutu-
ración interna, o festival de Cans
chega a súa sexta edición cunha
programación ampliada que se
desenvolverá do 20 ao 23 de
maio, na que se mestura a músi-
ca e a festa co máis destacado da
produción audiovisual feita en
Galiza. A actuación de Kiko Ve-
neno o venres 22 de maio no to-
rreiro da festa, a proxección de A
noite que deixou de chover, de
Alfonso Zarauza, a presentación
da curta A nena que tiña unha
soa orella, de Rubén Coca sobre
un texto de Lucía Etchevarría, o
coloquio na leira con Manuel
Martín Cuenca (A fraqueza do
bolxevique e director dun docu-
mental inédito sobre Evo Mora-
les) e os concertos de Teté y los
Ciclones e Pancho Álvarez son
algúns dos reclamos deste festi-
val que xa ocupa oco de seu no
calendario audiovisual galego.

“Caeu ben”, comenta o di-
rector da cita, Alfonso Pato. Cer-
tamente, o de Cans converteuse
en pouco tempo nun dos festi-
vais de cine máis populares
cunha proposta enxebre que
arremeda as fastosidades de
Cannes e que tira das alfombras
encarnadas para cubrir carrei-
ros, chimpibuses adornados
con xestas no canto de limusi-
nas e cortellos habilitados con

táboas e caixas baleiras de cer-
vexa en vez da comodidade das
butacas das grandes salas co-
merciais da cidade francesa.

Todo ese “espírito de Cans”
renóvase nesta sexta edición
coa posta en marcha de novas
seccións que se suman ás xa ha-
bituais. Unha delas leva por tí-
tulo Fillos de Canse terá como
protagonistas a algúns dos di-
rectores que pasaron por esta
parroquia do Porriño como
curtametraxistas e que desta
vez se achegan a presentar os
seus debuts no eido da longa-
metraxe. Así, no baixo do Mon-
cho reuniranse o venres 22 Qui-
que Otero, con Crebisnky, Jorge
Coira, con 18 comidas, Fernan-
do Cortizo, con O Apóstolo, Pa-
blo Iglesias, con Clangor, e Ma-
rio Iglesias con Relatos. 

A organización anunciou
ademais que se gravará unha

Xosé Lois García

Xanana Gusmão, pseudónimo de José Alexandre
Gusmão (Timor, 1946), foi o máximo condutor da

loita de liberación nacional de Timor Leste. Nación inva-
dida por Indonesia en 1975 e este líder foi condenado a
20 anos de prisión. A súa incontinencia na loita en pro
das liberdades do seu pobo, o levaron a reconquistar a
illa de Timor, antiga colonia portuguesa. Heroe nacional
e primeiro presidente da República moubere. Por tanto,
estamos falando dun persoeiro político mundialmente
recoñecido. Mais na vida de Gusmão hai outros rexistros
menos coñecidos como é a de poeta e pintor.

Nos seus longos anos de prisión en Xakarta, onde se
valeu da caneta e do pincel para escribir e decorar o seu
libro, titulado: Mar meu (1998), toda unha sorpresa lírica
que frutificou nas prioridades de resistencia ante o inva-

sor indonesio. Un li-
bro de vivencias com-
prometidas no com-
bate popular e ideoló-
xico. Sorpresa tamaña
que nos trouxo naquel
momento. Mar meu é
unha aposta do líder
da resistencia e da li-
beración do pobo
maubere de Timor,
que o guerrilleiro en-
cadeado construíu os
versos para solemni-
zar a súa patria. Quen

non lembra o prefacio de Mia Couto escrito para este li-
bro de Gusmão: “Timor parece erguer-se como prova
contrária a estes sinais de decadê. Afinal, há alma para
sustentar causas, erguer a voz, recusar aelhamentos.
Uma nação distante se reassume como noso lar, nossa
ração, nosso empenho. O sangue que se perde en Timor
escorre de nosas próprias veias. As vidas que se perdem
em Timor pesan sobre a nosa própria vida”. Toda unha
declaración de irmandade solidaria vinda dun mozam-
bicano, que engade toda a Lusofonía –mais que un texto
inicial posto nun poemario. 

Este libro de poemas concrétase nun rexistro épico,
onde se diversifican chamadas ao combate e a liberdade.
Pode que para algunhas persoas lles resulte desconcer-
tante este cántico guerreiro, mais ten que ser entendido
como un anhelo de esperanza para recobrar a liberdade
intervida e anulada por unha cruel represión e impor a
paz. Non podía ser doutro xeito mais que empregar o po-
ema como belixerancia para abrir ronseis nese mar desa-
sosegado. 

Gusmão é o poeta que nos lembra os valores dunha
cultura popular e milenaria, e nos seus recursos épicos
apela, con contundencia, en favor da emancipación na-
cional e de manterse nas tradicións e nas lendas orais, ca-
paces de transformar e lles dar un sentido de permanen-
cia revolucionaria a eses valores autóctonos. Velaquí, o
seu berro convertido en cántico: “Timor/ montanha de
ossos/ de uma valentia/ que bocas guerreiras/ abençoa-
ran seus filhos/ para a perenidade dos dias/ Timor/ onde
a morte/ só se consagra no combate/ para deter a vida/ e

XANANA GUSMÃO 
E O TIMOR LESTE

’’ ECOS LUSÓFONOS

Actores e organizadores nun chimpín de transporte do festival.

’’O festival pasou
de ser un “chiste”
a convertese en punto de
encontro dos profesionais
do audiovisual galego”

O festival estuda crear unha fundación
ao redor da cita e da reestruturación
do mundo rural coa intención
de consolidar o evento e dar pasos decididos
cara a súa profesionalización

O mellor audiovisual
en Fillos de Cans
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Cecilia Novas
A exposición que ofrece a Fun-
dación Luís Seoane, dende o
16 de abril até o 31 de maio, le-
va por nome “Luz instantánea,
fotografías, itinerarios e sauda-
des de Andrei Tarkovski” e
consiste nunha ampla selec-
ción de pequenas fotografías
instantáneas (polaroid) que o
cineasta soviético capturou na
súa terra natal e en Italia du-
rante a década dos 80. Ade-
mais das instantáneas pola-
roid, a Luís Seoane ofrece as
reproducións dun documen-
tal no que se analizan aspectos
dos espazos italianos que Tar-
kovski escollera para a grava-
ción do seu filme Nostalxia, de
1983. No patio central da fun-
dación agroman textos filosó-
ficos do pensador francés Gas-
tón Bachelard, poemas do
propio pai do cineasta, Arseni
Tarkovski, e fragmentos do seu
diario persoal. 

Como complemento a esta
homenaxe nostálxico-espiri-
tual, xorde tamén no patio o es-
pectro musical que acompaña
á totalidade da súa obra fílmica;
composicións clásicas de mo-
numentalidade probada ilus-
tran esta viaxe a un mundo per-
sonalísimo que se valeu sempre
da excelencia musical de Bach,
Beethoven, Pergolesi ou Purcell
entre outros.

Andréi Tarkovski (1932-
1986) foi un cineasta soviético
que só deixou sete longametra-
xes para a posteridade. A súa
controvertida relación coas ins-
titucións e autoridades da
URSS foi fundamental no devir
da súa carreira cinematográfi-
ca. O autor non entendía o seu
traballo sen a axitación libre e
natural do seu propio instinto,
sen a liberdade artística que
precisaba para dar forma ás sú-
as obras (de arte). A súa obra ci-
nematográfica vai xirar sempre
en torno a uns parámetros
máis ou menos inviolábeis: a
procura da espiritualidade no

Os versos de Arseni Tarkovs-
ki non pode ser máis definitivos:
Habitade a casa e esta non cae-
rá / Evocarei un século calquera
/ para entre todos construír a
miña casa / É por isto que os vo-
sos fillos e mulleres estarán na
miña mesa / Unha única mesa
para o avó e o neto / Agora cúm-
prese o futuro.�

po,que escribiu durante os de-
rradeiros quince anos da súa vi-
da. A través das súas liñas com-
prendemos a súa idiosincrasia
particular e mesmo nos axuda a
varar con especial atención no
patio da Fundación Luís Seoa-
ne: é alí onde poderemos afon-
dar nun dos aspectos máis rele-
vantes da súa “poética”–a im-
portancia da nenez, do fogar, da
casa grande–. Para Tarkovski é
fundamental a paisaxe que re-
colle nos seus filmes e mais nas
súas instantáneas polaroid. O

home moderno (ou a ausencia
de), as reminiscencias do pasa-
do e o seu transvasamento á
pantalla fílmica (os soños, as
lembranzas da nenez), a cons-
tancia do home na persecución
das súas ideas, e a paisaxe: a
unión telúrica entre o home e o
medio no que nace.

A exposición da Fundación
Luís Seoane non pode ser máis
reflexiva en canto á relación en-
tre Tarkovski e a súa atmosfera
artística. Estas instantáneas
constitúen estampas cotiás e
paisaxísticas que revelan o ca-
rácter intimista da arte tarkovs-
kiana. Foi esta década especial-
mente intensa no ciclo vital de
Andrei Tarkovsky xa que no ano
1982 auto-exíliase da URSS e en
1986 debe facer fronte a un re-
pentino cancro que rematará
coa súa vida. Os personaxes dos
seus filmes, así como os das sú-
as propias obras fotográficas,
parecen ser herdeiros da litera-
tura de Dostoievski: homes e
mulleres exteriormente estáti-
cos mais interiormente carga-
dos de enerxía a causa dunha
paixón intensa. 

O PODER INTERNO DAS IMAXES.A po-
esía e a arte de Tarkovski sem-
pre van ir da man: “coas conca-
tenacións poéticas amplíase o
noso espazo emocional”. Para o
autor era de especial importan-
cia o poder interno concentra-
do nunha imaxe poética, e mes-
mo sinalou que “a poesía é un-
ha conciencia do mundo, un
modo de relacionarse coa reali-
dade, de modo que a poesía de-
bería ser unha filosofía que
oriente a vida”. Atrévome a defi-
nir, en termos tarkovskianos,
que as súas pequenas instantá-
neas polaroid son “tesouros es-
pirituais” (asolagados por esa
beleza especial que só se pode
ligar á poesía).

O pensamento cinemato-
gráfico e case que existencial de
Tarkovski está recollido nun vo-
lume extenso: Esculpir o tem-

cineasta soviético retrata nas fo-
tografías espazos íntimos e fa-
miliares ateigados de recordos
definidos e asociacións poéticas
(tal e como fixera no seu filme
auto-biográfico: O Espello,de
1975). O patio da Fundación re-
cala na importancia da paisaxe
da nenez, dos recordos precio-
sos peneirados polo tempo...

Unha exposición na Fundación
Luís Seoane da Coruña repasa a figura
do cineasta soviético a través dunha
colección de fotografías polaroid

Tarkovski,
a poesía que albergan as imaxes

?UERE SABER MÁIS?
A Fundación Luís Seoane ofrece todos os mércores ás 19h visitas guiadas
sen reserva previa para os visitantes adultos que desexen afondar máis
nesta exposición.

Polaroid 29-Arredores de Bagno Vignoni (Italia), agosto de 1979.

Polaroid 46-San Gregorio (Italia), 15 de agosto de 1983

Polaroid 1-Mjasnoe, 26 de setembro

de 1981

’’As fotografías mostran
espazos íntimos e
familiares ateigados de
recordos definidos e
asociacións poéticas”
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Alberte Rivero

OOconcello de Lobei-
ra, na Baixa Limia,
tiña tres mil habi-
tantes hai un sécu-

lo, agora  reducíronse a mil,
tendo en conta, a maiores, que
moitos destes, aínda que cen-
sados no municipio, viven en
Ourense ou Vigo. En todo o
concello, cunha extensión de
máis de sesenta e oito quiló-
metros cadrados, apenas hai
cinco gandairías leiteiras. Si
existe no monte gando mos-
trenco explotado en extensivo,
pero mesmo os donos destas
reses adícadas a carne non vi-
ven en Lobeira. 

O pasado ano pechouse o
colexio público. Malamente
subsistira durante os últimos
anos con nove nenos. Agora,
de todo Lobeira, acuden ao co-
lexio público Xaquín Lourenzo
de Bande tan só seis cativos.
Das oito parroquias que ten o
concello só dúas desfrutan das
carreiras e ocurrencias dos
máis pequenos. A propia capi-
talidade está horfa de rapaces
dende hai un ano. Cando se
abriu o grupo escolar, hai vinte
anos, máis de cento cincuenta
crianzas acudían a clase, agora
o edificio que albergaba as ins-
talacións escolares adícase,
dous días á semana, para que
os maiores practiquen ximna-
sia de mantemento, o resto ba-
leiro e coa matogueira apode-
rándose do patio.

O DÍA QUE MANOLO ESCOBAR LLE CO-
LLEU MEDO ÁS SEPULTURAS. A ver-
tente máis arraiana do conce-
llo e tamén a máis avellentada.
Parada de Monte foi un lugar
de sona polas súas festas, che-
garon a actuar Karina, Silvia
Pantoja ou o mesmísimo Ma-

nolo Escobar. Esta actuación e
lembrada de maneira especial
polos veciños: “tivo que mu-
darse de roupa na sacristía e ao
sair, e pasar por enriba das se-
pulturas, estaba asustado“. 

Daquelas os máis de cin-
cuenta veciños escotaron a cen
mil pesetas cada un e o último
día mataron un xato para de-
gustalo entre todos. Agora, vin-
te anos despois, apenas que-
dan dezasete persoas, son difí-
ciles de ver, pasan a maior par-
te do tempo diante do televisor
e enclaustradas no fogar no
longo inverno. Apenas hai vida
comunitaria, circunstancia da
que se laia Antonio Rodríguez
que chegou retornado da emi-
gración en Catalunya hai dez
anos e que a pesar de bordear
os setenta anos é o máis novo
de Parada de Monte. 

Rodríguez ve o futuro moi
negro: “Aquí, á volta de dez
anos non queda ninguén; xa
ves, todos por enriba dos oiten-
ta anos, o único matrimonio
novo que hai no lugar viu como
o home marchaba a traballar a
Ourense en busca de vida”. 

En Parada tan só hai unha
explotación agraria, pero en
Senderiz, o lugar seguinte se-
guindo a sinuosa estrada, ao
bordo da Serra do Leboreiro, a
cabana gandeira redúcese a tres
burros. A media de idade ta-
mén supera aquí os setenta
anos, os máis novos andan no
entorno dos sesenta. A resposta
á pregunta de se hai xente nova
é sempre a mesma: “dentro de
pouco non queda ninguén,
non hai nada, nin fan por que
haxa, os mozos marcharon to-
dos”. Esta vez vemos seis mulle-
res que no paseo da tarde acu-
den a Vilariño a visitar un enfer-
mo. Esta é a única aldea da volta
onde hai un neno, é o neno de

todos, veu hai tres anos cos seus
pais que retornaron de Vene-
zuela. Agora todos os días debe
enfrontarse a máis de corenta
quilómetros de estrada para
acudir ao colexio a Bande.�

MA A INE.40.ZG

Benvidos ao deserto
O DESPOBOAMENTO RURAL

Aproveitando o paseo da tarde achéganse a Vilariño por visitar un enfermo.

As rúas de Lobeira están desertas e a casas baleiras. Antonio Rodríguez [á dereita] retornado de Catalunya, é o máis novo de

Parada de Monte con perto de setenta anos. Tenda tradicional en Lobeira [abaixo].

A Baixa Limia e Conso Frieiras perden poboación a pasos
axigantados e esta a avellentarse a un ritmo moi superior
ao resto de Galiza. En Lobeira e Chandrexa de Queixa
pecharonse os colexios o pasado ano por falla de rapaces.
A media de idade supera en moitos lugares os setenta anos
e os ingresos económicos limítanse ás pensións de xubilación
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En Vilariño, como nos outros lugares, a televisión e as partidas de cartas son o maior entretenimento.

’’Cando hai vinte anos
se abriu o grupo escolar
de Lobeira, máis de cento
cincuenta nenos acudían
a clase; agora está
pechado”

’’En Parada de Monte,
os poucos veciños non se
ven, todos teñen máisde
setenta anos e pasan o día
vendo a televisión”

’’En Senderiz, a cabana
gandeira redúcese
a tres burros”

As Conchas é o único lugar
do concello onde hai algo de
vida. Está a carón da N-540 e
do encoro das Conchas. O
ser cerne da comarca da Bai-
xa Limia fixo que se centra-
ran neste lugar os negocios:
unha tenda de electrodo-
mésticos, un centro médico
privado, establecementos de
hostelaría... 

A opinión dos comercian-
tes non varía un ápice da dos
veciños de Parada e Senderiz:
“a comarca esmorece”. Así de
concluinte é Finote, comer-
ciante neste lugar pero moi
pesimista en canto ao futuro. 

A maioría dos gandeiros
que había hai tres décadas,
ante as recomendacións
equivocadas ou interesadas,
preferiron non declarar o lei-
te que vendían: “dicíanlle
que ía vir facenda e que terí-
an que pagar moitos impos-
tos, non declararon nada e
agora nada hai, cantro ou

cinco explotacións de leite e
nada máis”. O pesimismo é
latente nos poucos comer-
ciantes que quedan e o peor
é que non ven solución. 

“Isto xa non ten volta atrás,
hai uns anos víalle algunha
solución, hoxe xa non a hai,
en anos será un deserto, a vol-
ta de dez non queda ninguén,
non hai máis que ver que xen-
te queda nos lugares”. O pesi-
mismo de Finote amplía o fu-
turo incerto a toda a comarca,
xa que, aínda que non coa
contudencia de Lobeira, o
avellentamento e semellante
en Calvos, Bande, Verea, Lo-
bios e Entrimo. 

Nas Conchas os veciños
acusan do agravamento ex-
tremo aos responsábeis polí-
ticos municipais. A rede de
distribución domiciliaria de
auga potábel está rematada
desde hai quince anos, pero
aínda non se conectou. O
campo de fútbol e balonces-

to e o máis aproximado a un
vertedoiro de obra, a carón
dunha das canastras de ba-
loncesto instalouse un tran-
formador eléctrico, pero a

sensación é a de que esta zo-
na deportiva, construída por
Unión Fenosa hai anos, non
foi máis que un lavado de ca-
ra ante os veciños.�

A rúa baleira
leva o nome
do alcalde
Non só nas Conchas os comer-

ciantes se queixan da baixa das

vendas. Na capitalidade conviven

dous bancos, unha tenda tradi-

cional, un supermercado e dous

bares. A rúa principal leva o nome

do actual alcalde Emilio Higuero

Cardoso. Ao longo do día está to-

talmente baleira, beireada por ca-

sas abandonadas, e no mesmo

estado se atopa o que pretendía

ser Casa da Cultura, o edificio do

antigo concello. 

As críticas aos gobernantes en

xeral son viscerais e sen falla de ra-

zón na maioría dos casos. Tamén

se dirixen contra o alcalde, pero

estas son soterradas e a micrófo-

no pecho. Non hai crianzas nin

mocidade. A situación é especial-

mente visíbel nos bares, onde al-

guns sexanerios apuran a partida

de tute de despois do café. O tra-

ballo de hoxe será acudir a un en-

terro e retornar á rutina a media

tarde. Nin a farmacia nin os super-

mercados teñen clientes, as con-

versas sempre derivan na falla de

oportunidades: “temos o negocio

case que por inercia, aquí xa non

hai absolutamente nada, os mo-

zos non teñen ningunha empresa

onde traballar e a gandairía hai

anos que non existe. Algúns em-

pregáronse no balneario de Lo-

bios, é do pouco que queda”.

A condición de concello fron-

teirizo outorgoulle un cuartel da

Garda Civil hai anos. Agora segue

con cinco membros do corpo de-

senvolvendo o traballo, traballo

mínimo por que os labores son

rutinarios. 

A Casa do Concello tivo duran-

te meses enerxía electrica grazas

a un xenerador, os impagos a

Unión Fenosa levaron á eléctrica a

cortar o suministro á espera de

cobrar preto de douscentos mil

euros. 

O alcalde, Emilio Higuero Car-

doso, leva gobernando os desti-

nos de Lobeira tres décadas, coa

salvedade do tempo que o manti-

vo apartado da política unha sen-

tenza que o inhabilitou durante

seis anos. Gañou por maioría ab-

soluta as últimas eleccións e, a pe-

sar de non necesitar os apoios de

ningún outro grupo, conta co vo-

to da única edil socialista, xa inte-

grada no Partido Popular.�

Finote, comerciante das Conchas é pesimista con respecto ao futuro, en tanto

sinala a condución de auga potábel, rematada hai quince anos, sin conectar.

As Conchas,
o único lugar con vida
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Manoel Toural Quiroga
TEQU [ILUSTRACIÓNS]

O cantar dos casteláns
e cantar que nada val,
qu´o cantar que máis alegra
sempre foi o alalá

AAtradición oral foi o
fío condutor que
transmitiu está ex-
presión social dos

sentimentos do pobo galego ao
longo da historia, a semellanza
doutras manifestacións cultu-
rais como o Scat, linguaxe ono-
matopeico dentro do jazz, os
distintos cantes andalusís, Nú-
ba Al-Ála, orixinarios do mun-
do árabe e hebreo, e que na pe-
nínsula están presentes nal-
gúns palosdo flamenco. Estas
creacións populares e outras
parellas, como as maçadeiras
dó linhoportuguesas e as gale-
gas da Limia, reflicten o sentir
específico das clases esmaga-
das de pobos como o afroame-
ricano, xitano, galego...

O Alalá constitúe unha das
tradicións máis difíciles de in-
vestigar. Pasma a escaseza de
estudos adicados a indagar
nas súas orixes. Algún que ou-
tro artigo ou catálogo elemen-
tal, escrito principalmente na
época dos precursores, poe-
mas e gravacións musicais, co-
mo a recente da cantante
Uxía, na que interpreta mara-
billosa até o estremecemento
sensitivo do que escoita, o Ala-
lá de Muxía.

ETIMOLOXÍA HISTÓRICA E POPULAR.
Nun comezo, a etimoloxía é a
que desvela a curiosa historia
das palabras; cando o seu sig-
nificado se descoñece, habe-
mos de recorrer á etimoloxía
popular, capaz de recriar esa
fonte descoñecida mediante a
similitude fonética. Ambas for-
mas permiten remontarnos no
tempo e achegarnos ás raíces.

Tamén amenta ás mulleres,
que ao son dos instrumentos,
botaban o ar o Alalá: 

Cando remataron de facer as
preces e de esparexer a cebada, 
o fillo de Néstor, o moi valente
Trasímedes, guiou á becerra,
colocouse preto, e o machado
segou os tendóns do pescozo
afrouxando a súa forza. E lan-

zaron o alalá ritual as fillas e
noras e a venerábel dona de
Néstor, Eurídice.

Herodoto (s. V a.C.) teste-
muña no seu cuarto libro His-
toria, dedicado á musa do can-
to e do teatro Melpómene, que
as mulleres libias foron as pri-
meiras en pronunciar o Alalá
sobre as vítimas dos seus sacri-

ficios, e de aquí que os gregos
houbesen de adoptar este cos-
tume nas súas cerimonias.

Seguindo en Grecia, o dra-
maturgo Eurípides (s. V a. C)
dinos que o Alalá era canto de
mulleres, interpretado con do-
zura e suavidade incompará-
beis por un coro, para adorme-
cer de pracer a homes e deuses
e así, calmar o seu sofri-

O rabino español David
Kimchi (1160–1235), gramáti-
co e tradutor na Corte de Afon-
so X (1221–1284) dicía que a
voz Alalá é afín ás hebreas Alah
e A-a-lah, que significan pedir,
praguexar, xurar e maldicer;
Hillel, louvar; Jalah, Hellil, can-
tar, aclamar, algueirar; de on-
de derivan Jelel, Jelalah, canta-
do algueirado. Por outro lado
temos o Helás! francés, equi-
valente ao Ai! galego e tamén
as palabras latinas Eulare ou
Ululare, exclamar, laiar; todas
estas voces tamén proveñen
do hebreo.

Esta onomatopeia non é só
pegada da lingua primitiva
empregada polos antigos ga-
laicos, como consideraron al-
gúns autores, se non máis ben
interxeizón que como outras,
expresa sentimentos vivos
dentro da cultura musical e
poética.

FONTES CLÁSICAS. Cómo nos foi
transmitida esta melódica
onomatopeia? O naturalista
Charles Darwin (1809–1882),
pensaba que moi posibelmen-
te a orixe do canto estea na
emisión de interxeizóns, que
coa aparición da linguaxe,
transformaríanse en onoma-
topeias. E di, “que xa nos be-
rros dos seres humanos
prehistóricos atopábanse ta-
mén, exclamacións de amor”. 

Deixando de lado suposi-
cións mitolóxicas e conxectu-
ras de lendas, vexamos o Alalá
na súa fonte primitiva, ocupé-
monos da súa historia nos dife-
rentes usos onde foi aplicada a
melodía e que podemos ras-
trexar nas fontes clásicas.

Homero (s. VIII a. C) asegura
que o Alalá (Elolygé) foi tomado
do canto dunha ave moi coñe-
cida, o moucho das orellas, que
podemos oír entre lusco e fus-
co, dende marzo até o final do
verán, nas nosas carballeiras.

O Alalá, un xeito propio de manifestar as e
Esquecido, amelado e estereotipado, o Alalá é unha das expresións
máis antigas de Galiza. Facemos unha cala nas súas escuras orixes
onde homes e esencialmente mulleres, exteriorizaban os seus
sentimentos dentro da sociedade na que vivían

MA A INE.42.ZG ANOSATERRA
14-20 DE MAIO DE 2009

A CULTURA TRADICIONAL

Casto Sampedro Folgare

[á dereita] Perfecto Feixóocon coroza.

Soldadeira e xograr.

’’Sorprende a escaseza
de estudos adicados
a indagar nas súas orixes”

’’Estas creacións reflicten
o sentir específico de pobos
como o afroamericano,
xitano, galego...”

’’Garda semellanza co Scat,
linguaxe onomatopeico
dentro do jazz,
e cos distintos cantes
andalusís presentes
nalgúns palosdo flamenco”

’’Uxía interpreta
de forma marabillosa
o Alalá de Muxía”

>>>
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mento. Nesta liña, Aristó-
teles (s. IV a.C.) sinala que co-
mo todos os cantos, posuía vir-
tude medicinalque servía para
prever e amainar os azos. De
igual maneira, Hipócrates (s. V
a.C.): “aqueles que anuncian
faustos, cantan o alalá, viven
ledos e entusiásmanse, son ac-
cesíbeis á medicina”. 

En Roma, o poeta Ovidio
(43 a. C–17 d. C.) asegura que
ao son de órganos e frautas, ía
sempre asociado o Alalá de xo-
vens púberes que ledamente
cantaban e convocaban o po-
bo ás festas, xa que: 

Os mesmos deuses queren ser 
adorados 

con alalá risoño, e ordenan
depor 

a tristura nos días ás súas festas 
inmolados

O lexicógrafo Xullo Pólux
(s. II) na súa obra Onomástica,
refire que os arxivos, exipcios,
romanos e tirrenos, nas súas
festas, tocaban trompetas,
frautas, liras, cítaras, tambo-
res e claríns, non só como
anuncio cerimonial, convo-
cando o pobo, senón para ex-
citar e amelar a ira dos deuses.
A estes sons asociábase tamén
o Alalá que xovens virxes can-
taban ledamente nas festas.
Para rematar, o filósofo grego
Iámblico de Calcis (s. III) en
Sobre os misterios exipcios, si-
nala que os coribantes para
exercer mellor a adiviñación,
escoitaban música e alalás pa-
ra espaxotar a vinganza dos
demos.

Co advento do Cristianis-
mo, o antigo rito festivo de di-
vertimento será asimilado e
reconvertido nunha cerimo-
nia exclusiva para a tristura,
como se manifesta nos textos
dos cantos gregorianos. E non
ao revés, como pretende entre
outros, Santiago Tafall ao
comparar algúns alalás e can-
tos gregorianos deduciu que o
pobo adaptara da liturxia os
seus proprios cantos popula-
res. Isto non é valido cando fa-
lamos do Alalá. O camiño se-
guido por este, viría da man,
en primeiro lugar dos Iocula-
tores romanos, e máis tarde

dos nosos xograres, ambos se-
rían os depositarios e transmi-
sores da herdanza popular
pagán recollida no Alalá, sen
interferencias da nova orto-
doxia relixiosa. 

O labor dos xograres, ade-
mais aceleraría o proceso do
abandono do latín, emprega-
do, até daquela, en todas as
manifestacións culturais,
mesmo as profanas, para ser
substituído pola nova lingua

romance, o galego. Ao final, o
Alalá manteríase indemne na
cultura popular. Da música

eclesiástica, tamén se apro-
piaría o pobo para dotala do
seu proprio xenio.�

star as emocións

O Moucho das Orellas.

Coro de mulleres

entonando  o Alalá.

A primeira referencia ao Alalá
na Galiza, atopámola na obra
de Bello Púnico(Guerra Púni-
ca), do poeta siciliano Silio Itá-
lico (s. I), cando ao ocuparse
dos galegos e os seus costumes
non esquece de citalo como de
cousa común aos galaicos, o
mesmo que a súa lingua:

Nas xubiladas o seu alalá
repiten

con trobas estrañas e na lingua 
materna

Un pouco máis adiante, fai
mención de certa danza que
executaban:  

Folgándose baten na terra 
cun e outro pé

alternativamente 
e entrechocando con ritmo

a súas buliciosas cetras

Non semella casualidade
que os espazos que resgarda-
ron e transmitiron a tradición
oral do Alalá, estean situados
mormente nas zonas monta-
ñosas do noso país. Nelas, por
múltiples factores, habitaban
os nosos devanceiros antes e
nos primeiros tempos da ro-
manización. Así, as bisbarras
do Cebreiro en Lugo; en Pon-
tedeume e n’ A Capela en A
Coruña; a de Deza en Ponte-
vedra; Amoeiro e Avión en
Ourense, foron as portadoras
até o presente.

Ramón Cabanillas no seu
Cancioneiro Popular Galego,

di que Rosalía vendo voltar do
traballo a un fato de segadores
galegos, cubertos de pó e suor
coa fouce no ombreiro, polos

resequidos eidos de Castela:

De pronto oín un cantar,
Cantar que me conmoveu
hastra facerme acorar.
Era a galega canción,
era o alalá...! que fixo
bater o meu corazón

Tamén Manoel Antonio
no seu Foulas, lémbrao:

Alalá d´a sabencia segreda

camiñante noitámbulo e só.
Alalá con dúas áas
PERO
crucificadas en nó

Tan só existen dúas compi-
lacións de alalás, ambas in-
completas e xa moi antigas. A
primeira fíxoa o boticario Per-
fecto Feixóo (1858–1935),
quen en 1883, fundou o pri-
meiro coro galego (Aires da
Terra), co que efectuou en
1958 unha serie de gravacións
de alalás acompañandos, nal-
gúns casos, con instrumenta-
ción de gaita e percusión. An-
teriormente en 1904, gravou o
primeiro disco de música ga-
lega. Ademais, esta sería a pri-
meira gravación no mundo
onde se empregou a zanfona. 

A segunda recompilación,
é a do avogado Casto Sampe-
dro (1848–1937), feita pola
mesma época, que recolle no
seu  Cancioneiro Musical Ga-
lego, 31 exemplos de alalás.
Feixóo e Sampedro foron
conscentes, naquel momen-
to, de que a vella tradición do
alalá estaba a piques de desa-
parecer.

No Alalá aínda rutila o res-
caldo de algo proprio e de fon-
do contido popular moi pou-
co estudado, que necesita ser
limpado e restaurado dos
consabidos usos deturpado-
res de esencias de almas e se-
ránsanestesiantes en que nos
chegou ao presente e nos en-
volveron Galiza.�

O Alalá na Galiza

Partitura de Alalás de Casto Sampedro

’’Só existen dúas
compilacións de alalás,
ambas incompletas
e xa moi antigas”

>>>
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Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

GGran parte da masa
forestal desta co-
marca, que se esten-
de desde a costa, no

fondo das rías de Pontevedra e
Vigo, aos cumes da Dorsal Ga-
lega nas serras do Cando e o
Suído, foi arrasada polo lume
no verán de 2006. A pesar de
todo aínda se conservan exem-
plos de bosques autóctonos
como é o caso da Carballeira
da Xesta, situada á marxe es-
querda do río do mesmo no-
me, na Serra do Suído. Está
considerada como unha das
mellores carballeiras de mon-
taña da Galiza occidental, gra-
zas, en boa medida, a que o
Suído é unha das áreas que re-
colle máis precipitacións. 

A LAMA. Como sinalan os auto-
res de Pontevedra, A Lama é
unha zona marcada pola emi-
gración, primeiro a América,
despois a Europa e, na actuali-
dade, ás cidades costeiras.
Mostra desa entrada de divisas
do exterior e da mellora do ni-
vel económico dalgúns emi-
grantes son as numerosas
construcións que se deron en
chamar casas dos indianos,
que se poden topar espalladas
polas diferentes parroquias
que conforman o concello. 

Dende hai uns anos está co-
brando interese o turismo,
atraido polos destacados valo-
res naturais da zona, entre os
que cómpre sinalar a serra do
Cando, os vales profundos que
forman nos cursos altos o Bar-
beira, o Xesta e o Verduxo.

BARRO. Dentro do percorrido
que leva a Compostela dende
terras portuguesas, Barro ten

deste novo volume préstanlle
especial atención ao seu inte-
rese natural asociado ao río Lé-
rez, que entra na comarca en-
caixado entre os montes de
Campo Lameiro e Cotobade
formando un canón. 

COTOBADE. Os veciños de Coto-
bade asinaron tamén unha das
páxinas destacadas da historia
da francesada, da man do seu
canón de pau, construído nun
tronco furado e suxeito con ar-
golas de ferro. Tomaron parte
da batalla de Ponte Sampaio
contribuíndo coa derrota do
xeneral Ney. 

Cotobade ten sona tamén
de ser terra de canteiros. De
feito aí naceron canteiros afa-
mados como o mestre Cervi-
ño, autor do cruceiro do Hío,
entre outros moitos monu-
mentos, que foi, en palabras de
Castelao “xenial, revoluciona-
rio, capaz de transformar os
pequenos cruceiros en gran-
des calvarios ao estilo dos que
se levantan na Bretaña”.

Dentro do seu patrimonio
natural e artístico destacan a
ponte medieval sobre o río Al-
mofrei, no que tamén se suce-
den diferentes fervenzas, o foxo
do lobo no Chan das Latas, nas
abas do Coirego (onde se habi-
litou unha ruta para facer a pé),
ou a carballeira de San Xusto.

POIO. Situado na marxe dereita
da ría de Pontevedra, desde Ra-
xó até o esteiro do Lérez, Poio é
un concello de grande interese
artístico e etnográfico, onde os
valores naturais máis destaca-
dos están nas rutas polos regos
que baixan do Castrove e na
costa. Nela sitúase a vila mari-
ñeira de Combarro, construída
directamente sobre o granito a
beira do mar, cun patrimonio
histórico que vai máis alá dun

conxunto de hórreos. Hai quen
opina que a orixe de Combarro
podería residir nun castro cos-
teiro, pero non existen probas
suficientes que sosteñan esta

teoría. En calquera caso, a his-
toria desta vila vai asociada ao
Mosteiro de Poio dende a Ida-
de Media. Neste sentido, con-
sérvanse documentos que tes-
temuñan que no XII tanto a vila
de Combarro como a illa de
Tambo foron doados pola raí-
ña Dona Urraca ao mosteiro,
do cal pasarían a depender até
o século XIX.

O asentamento bieito que
había na illa foi arrasado polo
pirata Francis Drake en 1589.
Foi tamén lazareto e, en 1943,
coa chegada da escola naval a
Marín, a illa converteuse en ar-
senal e almacén de pólvora.
Oficialmente deixou de estar
cualificado como enclave es-
tratéxico en 2002.

PONTE CALDELAS.O nome do
concello garda relación cos
mananciais de augas termais
sulforoso-sódicas que deron
lugar á instalación dun balne-
ario na vila. Está á beira do río
Verduxo, que atravesa o

parada de seu. Ao abeiro da im-
portancia que adquiriu como
lugar de paso desta vía espiri-
tual ergueuse a igrexa románi-
ca de San Martiño de Agudelo.
Está sen determinar a súa auto-
ría pero pola similitude orna-
mental con outros templos,
moitos autores atribúena á es-
cola do mestre Mateo. Polos
capiteis e no tímpano espállan-
se animais con figuras huma-
nas, instrumentos musicais e
un San Martiño cun año.

Á beira do río Barosa, ao re-
dor da fervenza, púxose en
marcha o parque natural da
Barosa, onde se habilitou ade-
mais unha ruta de sendeiris-
mo. Este trazado une os dife-
rentes muíños construídos na
marxe do propio salto para
aproveitar así a forza da auga.
En total erguéronse 17 muíños
nos 30 metros que ten de caída
a freixa.

CAMPO LAMEIRO. Os abundantes
restos arqueolóxicos topados
falan dunha antiga ocupación
das terras que hoxe conforman
o concello. Entre os numero-
sos gravados rupestres e cas-
tros que alberga destaca no
monte de Agüeiros o castro de
Penalba, que data dos séculos
VIII-VII a.C. Nas proximidades
pode visitarse o petroglifo na
laxe da Rotea de Mendo e a Pe-
dra da Serpe.  

Máis próxima no tempo si-
túase a oposición á ocupación
francesa de 1809, que daría lu-
gar a numerosos ataques e
mortes por parte das tropas do
mariscal Soult e da que tamén
quedaría reflexo na toponimia
en nomes de lugares como
Chan da Batalla ou Mal Paso.

Ademais do seu valor patri-
monial, por acoller un dos con-
xuntos de arte rupestre máis
destacado do país, os autores

Pontevedra, entre o mar e a Serra do Can
Baixo o título Pontevedra,vén de editarse a nova entrega da colección
Comarcas de Galiza (Edicións A Nosa Terra), un volume que dá unha
volta de torca as guías convencionais para propoñer un achegamento
diferente ao patrimonio natural, etnográfico e histórico desta área
integrada polos concellos da Lama, Barro, Campo Lameiro, Cotobade,
Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra e Vilaboa.

ANOSATERRA
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COMARCAS DE GALIZA

’’O pirata Francis Drake
arrasou en 1589 o
asentamento bieito que
había na illa de Tambo,
dependente do Mosteiro de
Poio até o século XIX”

Auga no encoro do antigo muíño de maré de Vilaboa.

’’As salinas do Ulló
forneceron de sal a cidade
de Pontevedra
durante o século XVIII”

As saíñas de Vilaboa –ao remate do esteiro do Ulló, en Paredes– funcionaron desde

o s. XII até o XVIII, tendo grande importante no abastecemento de sal a Pontevedra.    

>>>
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concello, e no que aínda
se conservan os pasos de pe-
dra para cruzar o río, así como
varias fervenzas, como a do
Pozo da Freixa.

Destaca ademais o centro
de interpretación de arte ru-
pestre en Tourón, instalado
pola Comunidade de Montes
en colaboración coa Consella-
ría de Cultura e o concello. Se-
gundo os autores do volume, é
o único destas características
que existe no país, no que ta-
mén se creou un percorrido
guiado con paneis explicativos
en cada estación.

PONTEVEDRA. Até o século XIX no
esteiro que forma o río Lérez

ao paso por Pontevedra fun-
cionou un importante porto
pesqueiro e comercial. O casco
antigo da cidade, un dos me-
llor conservados do país ao ver

do equipo coordinado por
Adela Leiro, acolle importantes
valores histórico-artísticos que
pode percorrerse seguindo o
roteiro pola Pontevedra mo-

numental, suxerido polo pro-
pio Concello. O trazado inícia-
se na Alameda, onde se topan
tamén as ruínas de San Do-
mingos, e continúa pola Cape-
la das Aparicións, a Praza do
Teucro enmarcada por casas
señoriais dos séculos XVII e
XVIII, o Teatro Principal, a Ca-
sa das Campás, o Pazo de Mu-
gartegui e as prazas da Leña, da
Verdura e da Ferrería.

VILABOA. Os arqueólogos topa-
ron en Vilaboa asentamentos
humanos con abundantes ves-
tixios megalíticos, entre os que
figuran as mámoas do Rei, en
Castiñeiras, ou a de Chan da
Cruz. Tamén se escavou o cas-
tro do Monte da Croa, que
conta con murallas e no que

apareceron numerosos utensi-
lios caseiros. Da época romana
datan os restos da IV Vía Militar
de Braga a Santiago, que se
desviaba pola costa cara a pe-
nínsula do Morrazo. 

Consérvanse ademais os ci-
mentos e parte dos muros do
castelo de Ubeiras, construído
nos séculos XIV e XV e destruí-
do na Batalla de Rande de 1702. 

Destacan, entre as constru-
cións civís, as salinas do Ulló,
situadas no remate do esteiro,
en Paredes. Hai constancia do
seu funcionamento desde o
século XII, e foron moi impor-
tantes para abastecer de sal á
cidade de Pontevedra durante
o século XVIII. A finais do XIX,
neste mesmo lugar, construíu-
se un muíño de marea.�

ado Cando

MA A INE.45.ZG

A carballeira do Xesta (que é como se coñece ao Oitabén no primeiro curso) está na

serra do Suído e é a mellor fraga autóctona da provincia pontevedresa.          

Canón do Lérez entre san Xurxo de Sacos e Campo Lameiro.

Buxo de máis de 200 anos no Centro de

Investigacións Forestais e Ambientais

de Lourizán.

Parque natural do río Barosa.

Ponte medieval sobre o río Almofrei en

Arrotea.

Casa de emigrantes en Gaxate.

>>>
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Alimentos
ecolóxicos para
vexetarianos
Tendo en conta que a obesida-
de está considerada pola Orga-
nización Mundial da Saúde co-
mo unha epidemia, non está
de máis pararnos a pensar e
observar o que comemos: as
características dos alimentos
que inxerimos, a súa proce-
dencia, o ciclo produtivo, os
beneficios para a saúde... 

Se partimos de que a ali-
mentación é a base da nosa
existencia e que da súa calida-
de depende a nosa calidade de
vida, temos nos alimentos
ecolóxicos e biolóxicos unha
mina de beneficios e aportes
nutritivos. Disto saben moito
en Consumo Consciente Ár-
bore Sociedade Cooperativa
Galega, unha asociación de
consumo que funciona en ré-
xime de cooperativa co obxec-
tivo de distribuír produtos
ecolóxicos baixo os principios

VIAXAR.

Facer turismo
gravando
un disco
Aínda que soe a broma é posí-
bel facer turismo ao tempo que
se grava un disco. De feito, na
central de reservas de turismo
rural ‘Ruralover’, dispoñen dun
paquete específico no que ofre-
cen estancias de fin de semana
en estabelecementos de turis-
mo rural nas comarcas coruñe-
sas do Sar e Barbanza combina-
das coa sesión de gravación
dun disco. 

Pertencente á Agrupación
Deloa, que leva á práctica pro-
gramas de desenvolvemento
social ao da Fundación Paidea
Galiza, Ruralover é unha cen-
tral de reservas de turismo ru-
ral en rede que está a dinami-
zar as comarcas mencionadas
anteriormente con orixinais
ofertas. Unha delas é Fai turis-
mo gravando un disco, que
consiste en tres días/dúas noi-
tes e dúas sesións de gravación
nos Estudos Mans da Coruña
por 95 euros noite e 950 euros
por gravación, aos que hai que

ANOSATERRA
14-20 DE MAIO DE 2009
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XOGAR.

Barallas
didácticas
Fournier
Nostalxia e bos recordos é
o que a moitos lles poden
aportar estas barallas in-
fantís de Fournier, un clá-
sico que nunca se deixou
de vender nas xoguetarí-
as e librarías e co que
moitos pasamos tardes
enteiras de lecer. 

Quen non recorda
xogar a facer as familias
de países ou as parellas
do mundo? 

Estes clásicos seguen a fabri-
carse, no primeiro dos casos
dende 1965 e no segundo den-
de 1972, e continúan a estar en-
tre as preferencias dos cativos
gardando o tipo fronte as novas
versións das barallas que este
fabricante de prestixio mundial
ten con personaxes máis mo-
dernos e mediáticos, entre os
que figuran as última creacións
de Disney ou a Warner. 

Os naipes didácticos de
Fournier permítenlle ás crianzas
aprender os números, os con-
trarios, letras e palabras,  inglés e

desenvolver a destreza visual
con distintas ilustracións

mentres se divirten. Aos pais
serviranlles para facer un
exercicio de memoria e
nostalxia, á vez que  anali-

zan a evolución do deseño grá-
fico para o público infantil dos
últimos corenta anos...

Os naipes infantís de Four-
nier véndense en librarías e xo-
guetarías e o seu prezo varía en-
tre os 2 e 5 euros.  Máis informa-
ción en www.nhfournier.es�

E. Estévez

da economía social e solidaria.
Con sede en Vigo (rúa Ar-

quitecto Pérez Bellas, número
5 baixo, preto da Casa da Xu-
ventude), Árbore conta con
máis de 1.500 referencias de
produtos ecolóxicos vexetaria-
nos onde non hai cabida para
alimentos ou cosméticos de
orixe animal. 

Froitas e verduras de agri-
cultores ecolóxicos locais, pro-
dutos de comercio xusto e
plantas medicinais de todo ti-
po, conforman  parte da oferta
deste estabelecemento de refe-
rencia para os vexetarianos de
Vigo e a súa área de influenza. 

Os socios da cooperativa te-
ñen vantaxes e descontos á ho-
ra de facer a compra que pode
ser presencial ou vía internet e
que se completa co servizo a
domicilio. 

O horario de apertura deste
estabelecemento é luns, mar-
tes, xoves e venres de 10h30 a
14h e de 17h30 a 21h. Os mér-
cores de 10h30 a 21h, e os sába-
dos de 10h30 a 14h. Máis infor-
mación no teléfono 986 233
497, en info@arbore.org e na
web www.arbore.org �

E. Estévez

viaxar.comer.mercar
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aqueles que atravesan a súa
porta.

O restaurante O Chouzo ten
na súa carta frescura. Navallas,
ameixas, berberechos, luras,
polbo e peixe fritido. Máis que
nada son reseñábeis as dúas es-
pecialidades da casa. Un exqui-
sito arroz con lumbrigante e as
saborosas cazolas de peixe.
Preparacións de pescada, peixe

sapo ou rodaballo, pratos gui-
sados ao fogo e rematados ao
quente do forno, acompaña-
dos de patacas e verduras. Sa-
bores que, nos tempos que an-
damos, dan en luxo na compa-
ña de Albariño, dun branco do
Condado. Logo unha doce so-
bremesa, mesmo con café de
pota e unhas pingas de caña.�

Xosé Rey

MAGAZINE.47.ANOSATERRA
14-20 DE MAIO DE 2009

marisco e o peixe fresco, con
máis ou menos fortuna, a súa
bandeira como no resto da co-
marca do Morrazo.

No centro de Bueu, na mes-
ma ribeira, acada sona desde
hai anos unha, en orixe, taber-
na mariñeira e agora un espa-
cio sinxelo e á vez profesional
que transmite calidade a todos

as súas terriñas rematan no
Douro. Esta realidade xungui-
da ao feito de posuír o clima
máis seco de Galiza define o es-
tilo dos seus viños e máis clara-
mente no caso dos tintos. O ca-
rácter máis atlántico das deno-
minacións da vertente miñota
permite trazar un fío argumen-
tal entre elas que ao achegár-
monos a Monterrei transfór-
mase en aires durienses carga-
dos dun Atlántico mediterra-
neizado. 

Entre os viños tintos que ela-
bora a Adega Ladairo na parro-
quia do Rosal, en Oimbra o La-
dairo Barrica é o de elaboración
máis seleccionada: as viñas
máis antigas e unha crianza de
oito meses en barricas de carba-
llo novo, de un e de dous anos.
Deste xeito, desfrutamos dun
viño galego ben estruturado e
saboroso que ademais non re-
sulta pesado. 

Ladairo Barrica 2006
Adegas Ladairo (O Rosal-Oimbra)

DO Monterrei. 

Tinto. Mencía, araúxa e bastardo.

Denso pero agarimoso, abraza
o padal co cálido frescor da se-
da... galega.

Acereixado rubí con froita e
flor envoltos na cremosidade e
o ambiente especiado do car-
ballo, daquelas carballeiras
que se estenden abrazando as
leiras coas froitas vermellas e as
flores azuis e as corredoiras pe-
dregosas.�

Antonio Portela

BENCOMER.

Na ribeira
de Bueu

Restaurante O Chouzo
Banda do Río 59. Bueu

Telefono: 986 321 226

Prezo medio p/p: 25 euros

De ben antigo a vida económi-
ca e social de Bueu está irma-
nada historicamente ao sector
pesqueiro. Tanto á pesca de al-
tura como á de baixura, á dis-
tribución en lonxa ou a trans-
formación conserveira. Un fei-
to que marca practicamente a
todos os negocios da vila e, cla-
ro é, ao mundo da gastrono-
mía. Restaurantes, mesóns,
bares e até furanchos fan do

engadir os impostos corres-
pondentes. 

O estudo conta con acústica
tipo Lede e ten un aforo máxi-
mo de 100 persoas. O sistema
de gravación é o Protools HD3.
A tarifa inclúe un día de grava-
ción distribuído en dúas se-
sións, a asistencia dun enxe-
ñeiro e un técnico de son, as
mesturas e masterización do
material sonoro, así como al-
morzo e catering durante a
gravación. A forma de pago é
do 50 por cento ao inicio da
gravación e o 50 por cento res-
tante á entrega do máster. 

O paquete inclúe os despra-
zamentos dende calquera das
casas de turismo rural incluí-
das na central de reservas de
Ruralover aos estudios de gra-
vación e os traslados dende o
aeroporto de Lavacolla e Alve-
dro. Máis información en
www.deloa.es e no teléfono
981 700 000.�

Eva Estévez

VIÑOTECA.

Ladairo Barrica

A denominación de orixe
Monterrei é a única das cinco
galegas non relacionada co Mi-
ño, xa que as augas que regan
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Dentro das múltiples iniciativas

desta fin de semana das Letras

Galegasque terán lugar por toda

a xeografía galega, salientamos a

Revolta das Letras que terá lugar

en Santiago este sábado.

Trátase dunha completa xor-

nada arredor do feito literario e

cultural galego, baixo parámetros

e propostas bastante orixinais. Así,

pola mañá dese día terá lugar

unha Conspiración de poetas,

donde diversos/as vates do país

terán intervencións en lugares

como prazas,  parques ou coñeci-

dos comercios.

Pola tarde, e na Praza da Quin-

tana, haberá actividades audiovi-

suais e interactivas, desde a grava-

ción dun anaco de relato que po-

derá facer quen o desexe, até

unha maratón fotográfica sobre o

idioma, a expor publicamente.

Intervirán na rúa artistas plásti-

cos e grafiteiros, ao tempo que li-

breiros e encadernadores van es-

tar presentes durante todo o día.

Unha visita pola cidade cha-

mada Turismo Mental, guiadapolo

imprevisible Quico Cadaval e

acompañada por coñecidos per-

soeiros, músicos e teatreiros, será

unha das propostas máis espera-

das, que partirá dende o parque

das estatuas da Alameda.

Pola noite, pechará a completa

xornada unha proxección de cur-

tas galegas pola xente de Curto-

circuito, na Praza de Abastos.

A Revolta das Letras, sábado 16, de

12:00 a 23:45, polas rúas de San-

tiago.

Coordenado por Gonzalo Vilas

Wajda (Polonia, 1976), do xoves 14
ao sábado 16, ás 20:15. E  Nevando
voy, de Carmela Figueira e Mai-
tena Muruzábal (España, 2008). Do
xoves 14 ao sábado 16, en dúas se-
sións diarias. Entradas a 3 euros, no
Forum Metropolitano.
¬ CINE. O buscavidas. The Hus-
tler, realizada por Robert Rossen
en 1961, é un clásico do cine, cun
inesquecible enfrentamento ao
billar dun mozo Newman co me-
morable “Gordo de Minessota”.
Proxéctase este luns 18, ás 18:00 e
20:30, en V.O.S.E., na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 14
Robert Rossen e o seu tempo. 20.30.
Lilith(1964) 114 .́ V.O.S.G.
Venres 15
Social Cine´09. 20.30 h. As horas do
verán, Olivier Assayas, 2008. 103´.
Subtítulos en castelán.
After Hours. 23.00 h. Botando por
fóra (Carmen Calvo, 2008) .Monte
alto (Alberto Fernández, 2008). De
maiores (Marlene Anaya, 2008) 52 .́
Vídeo. Presentación a cargo dos
seus autores. Entrada gratuíta.
Sábado 16
Robert Rossen e o seu tempo.
18.00 h. Lilith (1964) 114´. VOSG.
Social Cine´09. 20.30 h. As horas do
verán, Olivier Assayas, 2008. 103´.
Subtítulos en castelán.
Luns 18
Robert Rossen e o seu tempo. 20.30.
They Won’t Forget,  Mervin LeRoy,
1937. 95 .́ Subtítulos en galego.

CALDAS
¬MÚSICA. Cornelius. Unha acer-
tada mestura de estilos ofrece a
nova visión do rock, funk e soul in-
terpretada con gusto e impecable
factura.  Actúan este venres 15, ás
00:00, na Zona Zero.

CANGAS
¬MÚSICA. Proxecto Orquestral.
Os mozos e mozas do Conservato-
rio Profesional e Escola de Música
de Cangas darán un concerto en
dous actos, nos que inclúen desde
clásicos da música a coñecidas ban-
das sonoras do cine. Este venres 15,
no Auditorio Municipal.
¬TEATRO. Ballet folclórico na-
cional de Cuba. A formación na-
cida en 1962 recolle as tradicións
musicais da illa, adaptadas ás moder-
nas coreografías. Estarán o sábado
16, ás 22:30, noAuditorio Municipal.

CARBALLIÑO
¬TEATRO. O día do pai. Unha obra
do grupo Malasombra. que podere-
mos ver este venres 15, ás 22:30, no
Auditorio Municipal.

CARBALLO
¬TEATRO. Bailadela da Morte
Ditosa. A compañía Teatro de Nin-
gurestrae esta obra da autoría de Vi-
dal Bolaño. O venres 15, ás 21:00, no
Pazo da Cultura.

CARRAL
¬TEATRO. Sempre ao lonxe. Es-
pectáculo do dúo cómico Mofa e

Befa. Este sábado 16, ás 23:30, na
Sala The Star.

CEE
¬TEATRO. O monstro do castelo.
Teatro para os máis cativos, polo
grupo Teatro del Andamio, o  sá-
bado 16, ás 19:00, no  Salón de Actos
do Concello.

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

A CORUÑA
¬ ACTOS. Programación Día In-
ternacional dos Museos. Celé-
brase este sábado 16, con actividades
que comezan ás 17:00 e rematan ás
00:00. Haberá concertos, visitas guia-
das e moitos máis actos ligados ás
distintas institucións museísticas. Nos
diversos museos da cidade.
¬ ACTOS. Ciclo Escritas. Un ciclo
de charlas donde diversas escrito-
ras/es dialogan sobre a súa maneira
de escribir. Este xoves 14, ás 20:00,
será a poeta e xornalista Xiana Arias
a encargada de abrir o ciclo, baixo o
título Bailo sempre igual de mal. Na
Galería Sargadelos.
¬ CINE. Forum Metropolitano.
Esta semana proxecta os filmes O
Home de Mármore, de Andrejz

ALLARIZ
¬MÚSICA. Miki Nervio & The
Bluesmakers. Veterano
grupo de blues que vai tocar este
sábado 16, ás 00:00, no Café-Cul-
tural Roi Xordo.

AMES
¬TEATRO. Bicos con lingua.
Unha das varias obras que o grupo
Talía Teatro mantén en cartel, co
tema da língua, sempre actual,
como pano de fondo. O venres 15,
ás 21:00, na Casa da Cultura do Milla-
doiro.
¬TEATRO. Coa palabra na lin-
gua. Concerto en dúas lin-
guas para dous actores e un
músico.  Este longo título res-
ponde a unha obra do grupo Tea-
tro Nu. O domingo 17,  ás 18:00, na
Casa da Cultura do Milladoiro.

BAIONA
¬MÚSICA. Doctor Harapos.
Grupo  de rock fundado a principios
dos 90, sendo o seu último disco
Historias de Siquiátrico. O venres 15,
ás 23:30, no Marrucho.

O BARCO
¬MÚSICA. Ectoplasma. Unha
banda de rock “orquestado”, que
usa guitarras, baixos e sintetizado-
res mesturados con violíns e trom-
petas. O venres 15, ás 00:00, no
Pub Baranda. 

BUEU
¬MÚSICA. Héctor Lorenzo. Ac-
tuación do músico e vocalista com-
postelán, intérprete de temas de
bossa nova e composicións propias.
O xoves 14, ás 21:30, entradas a 4
euros,  no Pub Aturuxo. 
E o domingo 17, Día das Letras, no
mesmo local, concerto dos grupos
Ataque Escampe, rock de serie B
dende Santiago, e os barceloneses
La Rumbé. Ás 20:45, entradas de
6 a 8 euros.
¬MÚSICA. Pignoise. Actuación do
grupo madrileño, este venres 15, ás
21:00, na Sala Zona.
¬TEATRO. Náufrago. A obra da
compañía Teatro do Morcego es-
tará este venres 15, ás 21:00, na Casa
da Cultura Ramón Martínez.

BURELA
¬MÚSICA. Festa da Marosa. Edi-
ción XII + 1 desta festa musical e con
outras actividades culturais, que se
desenvolve o venres 15 e sábado 16
en distintos enclaves da vila (infor-
mación aparte).
¬TEATRO. No Comment: Obra.
Representación desta obra do
grupo Producións Excéntricas,
que se enmarca na Festa da Ma-
rosa. O venres 15, ás 21:30, na Casa
da Cultura.

O dúo Mofa&Befa, agora baixo
a “marca” teatral de Produc-
cións Excéntricas, deixarán
mostra do seu humor en Carral.

Revolta 
das letras

¬ ARTE
Crónicas da 
Represión Lingüística
«Unha lingua é máis que unha

obra de arte: é matriz inesgotá-

belde obras de arte», dicía Caste-

lao ao valorar a nosa lingua. Coma

el, outros entusiastas seguidores

dos

precursores galeguistas ergueran

as bandeiras da lingua e da cultura

galega para reformular un novo

rexurdimento lingüístico, cultural,

económico, social e político que fi-

cou salvaxemente esnaquizado

polo golpe de estado do 18 de xu-

llo de 1936.

O cineasta Xan Leira, nado na

Arxentina e autor de documentais

como Castelao e or irmáns da Li-

berdade (2000),  coa colaboración

de diversas institucións, presenta

esta exposición gráfica e audiovi-

sual sobre a represión lingüística

desatada en Galicia a partir da-

quela triste data. A exposición pre-

tende recuperar as vivencias das

persoas que viviron o levanta-

mento fascista e a sistematoloxía

represiva, onde a nosa lingua foi,

nun alto grado, un obxectivo da

acción coercitiva.

A construción narrativa do tra-

ballo expositivo, tanto no aspecto

textual, gráfico e audiovisual, está

baseada en pequenos relatos de

historias de vida de persoas que

padeceron esa represión lingüís-

tica, psicolóxica, social e mesmo

económica. 

Investigadores e estudosos

como Isaac Díaz Pardo, Alonso

Montero ou Pousa Antelo, enga-

den rigor científico para afondar

noutros aspectos desa represión

lingüística que proxecta a súa

longa sombra até os nosos días.
Na Fundación Torrente Ballester,
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Martes 19
Béla Tarr. 20.30 h. The Man from
London (2007) 139´. Subtítulos en
castelán.
Mércores 20
Robert Rossen e o seu tempo. 20.30
h. Edge of Darkness,  Lewis Miles-
tone, 1943. 119´. Subtítulos en ga-
lego.
No Centro Galego de artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.
¬ EXPO. Obras maestras do
Rijksmuseum. Caixanova trae
agora a Coruña esta magnífica expo-
sición do museo holandés, con obras
da escola de pintura da Haia, natura-
listas e precursoras de pintores coma
Van Gogh.  Até o 29 de xuño, no Pazo
de Exposicións e Congresos (Palexco).
¬EXPO. Alberto Datas. Un pro-
xecto expositivo que mostra as últi-
mas obras do pintor galego, un dos
artistas máis importantes da se-
gunda metade do século XX en Es-
paña. Até o 28 de xuño, na Fundación
Luis Seoane.
¬EXPO. Antonte e pasado-
mañá; ou o que pode ser pin-
tura hoxe. Exposición pictórica
dunha serie de destacados artistas
contemporáneos, que inciden na in-
novación e cambios sobre o con-
cepto clásico de pintura. Até o 15 de
setembro, no MACUF.
¬EXPO. Gravura. Título da exposi-
ción do artista José Pedro Croft, que
estará até o 30 de maio na Galería
Ana Vilaseco.
¬EXPO. Luz instantánea: foto-
grafías, itinerarios e sauda-
des de Andrei Tarkovski. A F.
Luís Seoane acolle, por vez primeira
en España, a colección completa de
polaroids que o cineasta ruso fixo en-
tre 1979 e 1984 nas proximidades da
súa dacha rusa e diversas localiza-
cións en Italia. Até o 31 de maio, na
Fundación Luís Seoane.
¬EXPO.Fotógrafos da Natureza
2009. Caixanova presenta no Aqua-
rium Finisterraeesta exposición de fo-
tografías de natureza, unha das máis
consolidadas internacionalmente.
Até o 30 de xuño.
¬EXPO.Miradas. Dende o infor-
malismo ao multicolor. Re-
trospectiva de obras mestras da Co-
lección Caixa Galicia, pertencentes a
épocas e movementos artísticos moi
distantes entre si. Até o 31 de maio,
naFundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA.Amaia Montero.  Den-
tro do Concerto Movistar, actua-
ción da ex-Orella de Van Gogh, xunto
aos vigueses Ragdog e os madrile-
ños 84, ambos baixo o selo da Telefó-
nica. Este xoves 14, ás 21:00, entradas
a 32 euros, no Coliseum.
¬MÚSICA.The Sweat.  Facer bailar a
todo o mundo co seu funk / soul psi-
codélico combinando versións dou-
tros grupos cun repertorio neta-

mente deles, é o obxectivo do grupo.
O  venres 15, ás 23:00, noJazz Vides.
¬MÚSICA.ArtEx Sonora .  Este ciclo
musical presenta a dous autores que
realizan diferentes achegamentos es-
téticos ao fenómeno da creación so-
nora.  Stephen Cornford vai estar o
sábado 16, ás 22:00, entrada de
balde, no MACUF. 
¬TEATRO. Arte. A obra de Yasmina
Reza, posta en escena polo grupo
Fulano, Mengano e Citano, pon-
nos fronte a un espello cunha
ollada crítica e divertida ás nosas
teimas cotiás. O venres 15 e sábado
16, ás 20:30, entradas a 7 euros, no
Forum Metropolitano.
¬TEATRO. Tristán cara de can.Un
espectáculo visual dirixido ao público
máis novo, polo grupo O Elefente
Elegante. O domingo 17, ás 17:30, no
Forum Metropolitano.

CULLEREDO
¬MÚSICA. Rock Mariño. O ciclo
ten lugar no Forum Celticum (O
Burgo), e verá este xoves 14, ás 22:00,
a actuación do grupo coruñés de
rock  Dharco.

¬TEATRO. Aeroplanos.  A exitosa
comedia do grupo Lagarta, la-
garta, protagonizada por X.M. Ol-
veira Pico e Ernesto Chao, vai estar
este venres 15, ás 20:30, no Edificio
de Servizos Múltiples. 

FERROL
¬ACTOS. Celebración Día das
Letras. Diversos actos culturais te-
rán lugar este sábado 16, ás 20:30, no
Teatro Jofre.
¬ACTOS. Ardora. Esta oferta de
ocio nocturno para a xuventude,
desenvólvese o venres 15 e sábado
16, na Casa da Xuventude, de 22:00 a
01:00 horas, con actividades como
obradoiro de risoterapia ou de car-
tón pedra, entre outras. Participa-
ción libre e gratuíta.
¬ACTOS. Tertulia cidadá. Activi-
dade que se desenvolve permanen-

temente todos os mércores, ás
18:00, no Ateneo Ferrolán.
¬ACTOS. Letras Vivas. Dentro
das actividades do Día das Letras,
charla sobre José Angel Valente a
cargo do poeta Claudio Rodrí-
guez Fer. O luns 18, ás 19:30, na Bi-
blioteca Municipal.
¬ CINE. A gata sobre o tellado
de Cinc. Adaptación da obra de
Tennesee Williams realizada por Ri-
chard Brooksen 1958, con un Paul
Newman e Liz Taylor pletóricos.
Proxéctase o luns 18, ás 18:00 e
20:30, en V.O.S.E., na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬ CINE. Cine no Ateneo. Dentro
do ciclo deste mes de maio adicado
ao cine árabe, o martes 19, ás 19:00
proxéctase o filme Sombras na
noite (2006), produción arxelino-
suiza de Nasser Bakhti, con entrada
de balde. O sábado 16, ás 12:00, e
dentro do ciclo de cinema infantil, A
Princesa Monokoke.  Ambas, no
Salón de Actos do Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. Éufrates, un río de his-
torias. Traballo fotográfico de
Eloy Taboadano que se recollen as
tarefas de investigación dun equipo
de arqueólogos no val medio do Éu-
frates, coordinado pola Universi-
dade da Coruña e o Ministerio de
Cultura de Siria. Até o 31 de maio, na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Pintura. Exposición de
tres artistas galegos, residentes na
cidade de Pontevedra, baixo a pre-
misa da pintura coma condición ar-
tística. Até o 15 de maio, no Ateneo.
¬MÚSICA. Alejandra Burgos.
Esta guitarrista e cantante arxentina
de blues e rock actúa este venres 15,
ás 23:00, na Sala Run Rum.
¬MÚSICA. Aid.  A moza rapeira de
Vigo vai estar o sábado 16, ás 22:00,
na Sala Run Rum.
¬TEATRO. O Gran traxe.  Dentro
das actividades para escolares orga-
nizadas por Caixanova, esta obra in-
fantil do grupo Lasal Teatro, vai es-
tar os vindeiros luns 18 e martes 19,
ás 10:00, con entrada gratu´íta, no
Teatro Jofre. 

LALÍN
¬TEATRO. Kvetch (Unha come-
dia americana sobre a ansie-
dade).  Nova produción do Teatro
do Morcego, sobre un texto de Ste-
ven Berkoff, na conmemoración dos
25 anos do grupo. O venres 15, ás
21:30, no Novo Salón Teatro.

LÁNCARA
¬ACTO. Homenaxe a Ramón
Piñeiro.  A Real Academia Ga-
lega celebra unha sesión plenaria
extraordinaria e pública na locali-
dade natal de Piñeiro. O domingo
17, día das Letras, ás 12:00, no Pavi-
llón Polifuncional (Campo da Feira).

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

O Día Internacional dos Mu-
seos, que se celebra o luns 18 , e
tamén en días anteriores ou pos-
teriores, traerá á maioría dos mu-
seos galegos unha serie de inicia-
tivas e actividades para facilitar
un maior achegamento a eles
nestas datas. Na imaxe, a Casa
das Ciencias da Coruña.

Festa 
da Marosa Burela
Por decitmoterceiro ano (ou XII+I
como os seus organizadores a
anuncian), a Festa da Marosa
chega de novo a Burela para fes-
texar a semana das letras. O ven-
res 15 e sábado 16 , a Mariña con-
verterase nunha capital cultural
da música, teatro, audiovisual e
gastronomía.

Este ano por vez primeira o fes-
tival diversifica os seus escena-
rios. A praia da Marosa, a praza da
Mariña e a Casa da Cultura son os
espazos escénicos elixidos para
esta nova edición de "Goza co sa-
ber dos pobos". Un novo xeito de
renovar e dar continuidade a un
festival que segue a medrar e di-
namizar a vida cultural da vila.

As actividades comezarán o
venres á tarde no escenario natu-
ral da praia da Marosa, cunha
nova sección dentro do festival
chamada "Músicas ao por do sol".
Estrearase unha peza composta
por Edelmiro Fernándezcoa in-
tención de xuntar a maior canti-
dade de artistas posíbeis para in-
terpretala xuntos na praia ao caer
a tarde.  

Como novidade,esa mesma
noite celebrarase a primeira "Fo-
liada do Norte", aberta até o
amencer para todos/as aqueles
que queiran gozar do baile e da
música tradicional. 

Durante o festival realizarase ta-
mén un obradoiro audiovisual
denominado "Canta claro"; gra-
vacións das actividades e entre-
vistas que serán editadas nunha
peza documental que reflicta o
carácter especial desta festa. 

Durante os dous días que dura
esta festa, os seus visitantes po-

derán escoitar  a música de Luar
na Lubre, Festicultores, Gale-
goz, Clan Maragato, Tiruleque,
Banda das Crechas e Foula. 

Non só a música será a prota-
gonistado evento. Nesta edición
tamén estará presente o teatro
coa peza "No comment: Obra"de
Producións Excéntricas e nomes
coñecidos como Quico Cadaval
na direción ou Víctor Mosqueira
no reparto. A danza terá tamén
presenza co segundo obradoiro
de baile tradicional "Seica báila-lo
suelto" , e haberá un encontro
gastronómico co nome de "co-
cido pataqueiro".

As actividades realizadas serán
todas gratuítas agás o concerto
do sábado á noite (que contará
coa actuación de Clan Maragato,
Luar na Lubre e Galegoz), que
terá unha entrada de 3€ con de-
reito a consumición. 
XIII Festa da Marosa, (Praia da
Marosa, praza da Mariña, Casa
da Cultura), Burela, días 15 e 16.

¬ MÚSICA

Vaca refrexada na auga, obra de W. Maris, na exposiciónda escola da Haia.

A RAG lembra a Piñeiro en Láncara.
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ás outras línguas peninsulares. O
xoves 14, ás 12:00, na Galería Sar-
gadelos.
¬ ACTO. Contacontos . A biblio-
teca Antonio Odriozola organiza
contacontos para os máis pequenos
na tarde dos venres, ás 18:00. Na Bi-
blioteca Pública.
¬ CINE. Camiño á perdición. O
realizador Sam Mendes ( American
Beauty) dirixe este film (2002) cun
Paul Newman cargado de expe-
riencia diante da cámara. O martes
19, ás 20:00 en V.O.S., na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬EXPO. Donación García Viño-
las. Coleccións  MAPFRE. Gar-
cía Viñolas é un dos grandes colec-
cionistas españois de debuxo, cuns
fondos que percorren a meirande
parte da arte española do século XX.
Cincuenta e sete desas obras, doa-
das á Fundación MAPFRE, son as
que chegan agora ao Museo Provin-
cial de Pontevedra.
¬EXPO. Alejandro de la Sota e
o Pavillón Municipal de De-
portes.O Pazo da Culturaamosará
até o 14 de xuño a historia da súa
instalación deportiva máis impor-
tante: O Pavillón Municipal de De-
portes, destacado pola súa xeniali-
dade construtiva, a  importancia do
seu arquitecto Alejandro de la
Sota, e a importancia social e depor-
tiva do edificio na cidade.
¬EXPO. Os gaiteiros. O pintor
Xabier Dopazo inaugura o es-
pazo expositivo, até o 25 de maio,
dun recén inaugurado local e es-
pazo cultural, o Rumore Lounge
pub (Virxe do Camiño, 9).
¬EXPO. X Bienal Internacional
de Gravado de Caixanova. O
Centro Cultural Caixanova expón
unha selección dos mellores grava-
dos presentados á décima edición
do seu certame. Até o 31 de maio.
¬MÚSICA. Concerto das Letras
Galegas. A Banda de Música de
Pontevedra organizou este orixi-
nal concerto, no que contará coa
colaboración do grupo folk Lang-
hareu, das pandereteiras de Tan-
xedoiras e dos alumnos da Aula
Folque Infantil. Este xoves 14, ás
21:00, no Pazo da Cultura.
¬MÚSICA. Teatro-circo sonoro
con Le Petit Cirque. O ciclo Es-
pazos Sonoros pecha a súa an-
daina na cidade con Le Petit Cirque
é un circo, un obxecto sonoro com-
plexo creado con madeira, plástico,
fíoa, resortes e fraxilidade, montado
por  Laurent Bigot. O venres 15, ás
12:00, no Museo de Pontevedra.
¬MÚSICA. Transilvanians.
Grupo vigués con querencia polos
ritmos xamaicanos e a serie B e a
ciencia-ficción, conformando unha

tilo do impresionismo e o realismo,
sobre todo en paisaxes do interior
da península. Até o 1 de xuño, no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actua-
cións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. The 38Beats. O trío de
galegos formado en Madrid, con
música rock mesturada cos ritmos
disco dos 60 e 70, tocará este venres
15, ás 21:30, entrada a 3 euros, no
Café Cultural Auriense.
O día seguinte, sábado 16, ás 21:30 e
entradas a 5 euros, La Rumbé, un
grupo poeticamente transgresor
que nace do underground barcelo-
nes na primavera do 2003.
¬MÚSICA. Camerata Lírica de
España. En O Mellor da Ópera
ofrécense unha selección de frag-
mentos universais da historia da
ópera con algúns dos cuartetos, ter-
cetos, duetos e arias máis célebres e
recoñecidas de grandes obras mes-
tras. En O Mellor da Zarzuela inter-
pretan unha amena e entretida se-
lección dalgúns dos mellores e máis
célebres momentos do xénero chico.
O sábado 16, ás 20:30, entradas de
10’50 a 12’50 euros, no Auditorio
Municipal.
¬MÚSICA. XIII Festival de Jazz
de Primavera 2009. Actuación
do grupo The Trumpet Summit
Band, o domingo 17 de maio, ás
23:00, con entradas a 20 euros, no
Café Latino.
¬MÚSICA. Orquestra Filarmó-
nica de Moscú.Con máis de 300
discos no seu haber, moitos deles
con importantes premios interna-

cionais, a orquestra foi dirixida por
prestixiosos directores e colaborou
con solistas da talla de Y. Menuhine
M. Rostropovich. Virá baixo a ba-
tuta do seu actual director, Yuri Si-
monov. Concerto o martes 19, ás
20:30, entradas de 20’50 a 24’50 eu-
ros, no Auditorio Municipal.
¬MÚSICA/DANZA. Ballet folcló-
rico nacional de Cuba. A for-
mación cubana nacida en 1962 re-
colle as tradicións musicais da illa,
adaptadas ás modernas coreogra-
fías. Actuará este venres 15, ás 20:30,
entradas de 13’50 a 15’50 euros, no
Auditorio Municipal.
¬TEATRO. 7 contos capitais
Nestas Historias para pícaros adul-
tos, os sete pecados capitais que
aqueixan aos personaxes, ofrecen-
nos unha visión satírica e grotesca
dos mesmos. Polos Monicreques
de Kukas. O xoves 14, ás 20:30, no
Auditorio Municipal.

PONTEAREAS
¬MÚSICA. Cornelius. Unha acer-
tada mestura de estilos ofrece a
nova visión do rock, funk e soul in-
terpretada con gusto e impecable
factura. O sábado 16, ás 00.00, no Sa-
lón Parroquial.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Deva. O grupo coruñés
vai estar este sábado 16, ás 23:30, no
Pub Leblón.

PONTEVEDRA
¬ ACTO. Cantigas para catro
mortes . Presentación deste po-
emario do escritor do exilio galego
Xosé Xesto. O libro está traducido

bén Fernández, piano. O xoves 14 ,
ás 20:30, no Círculo das Artes. 
O venres 15,  A música de cámara:
sonatas para violín e piano, con
Massimo Spadano ao violín e Ale-
xander Schmalcz no piano, con
obras de Haydn, Beethoven, Schu-
mann. Será ás 20:030, no Círculo
das Artes.
O sábado 16, Concertos en familia,
coa montaxe Amor, non durmas
máis! polo grupo Resonet.
E o luns 18, ás 20:30, na Fundación
Caixa Galicia, Os nosos composito-
res: Paulino Pereiro e a música de
salón, polo grupo instrumental Sé-
culo XXI, en estrea mundial.
¬TEATRO.VII Mostra Teatro Ga-
lego. Poderanse ver as obras O Li-
rio, por Nova Escena Teatro, o do-
mingo 17, ás 20:30, no Auditorio
Gustavo Freire. E o luns 18, ás 20:30 e
no mesmo escenario, escenificación
de O Médico a paos, polo grupo
Pinchacarneiro.

MELIDE
¬MÚSICA. Cooltrain Band. Ac-
tuación este venres 15 , ás 23:00, na
Sala A Fundación.

MUROS
¬TEATRO. Ifixenia en Áulide.
Versión da obra clásica do grego Eu-
rípides, representada polo grupo
Arela das Artes. Estará o sábado 16,
ás 21:00, no Centro Cultural e Xuvenil.

NARÓN
¬TEATRO. Bicos con lingua.
Unha das varias obras que o grupo
Talía Teatro mantén en cartel, co
tema da língua, sempre actual,
como pano de fondo. O sábado 16,
ás 20:00, no Pazo da Cultura.

NIGRÁN
¬MÚSICA. Moon Cresta. Con-
certo previsto para este venres 15, ás
23:00, no Bar Patos.
¬MÚSICA. M3 · Monkeymeets-
music.  Actuación o sábado 16, ás
23:30, no Pub Clandestino.

OURENSE
¬ CINE. A lenda do indomable.
Cool Hand Luke (Stuart
Rosemberg, 1967) é unha das me-
llores películas carcerarias de sem-
pre. Paul Newman dá corpo a Luke,
un heroe de guerra que non encon-
tra o seu lugar tras a volta á casa. Pro-
xéctase este martes 19, ás 20:00, en
V. dobrada, na Sede Fundación Caixa
Galicia.
¬EXPO. Pinturas de Carlos
Fernández. Carlos Fernández
Iglesias é un pintor galego cunha
longa traxectoria profesional, no es-

LARACHA
¬ACTO. Ataque Escampe.O
transgresor grupo compostelán ac-
túa este venres 15, ás 00:00, no Pub
d'Antón Rock Café.

LUGO
¬ACTO. Día dos Museos.  Cele-
brando esta data e o Día das Letras
Galegas, a entrada aos museos mu-
nicipais será gratuíta este sábado 16
e domingo 17. Ademais haberá visi-
tas guiadas en cada un dos museos
ás 12:00 e ás 18:00 horas.
¬ACTO. XXVII Feira do Libro.
Dende este sábado 16, e até o vin-
deiro domingo 24, estará aberta
esta nova edición da Feira, na Praza
Maior.
¬ CINE. Veredicto final. Dentro
do ciclo de Paul Newman, The ver-
dict (Veredicto final, 1982 ) é un ex-
celente drama sobre procesos xudi-
ciais, soberbiamente narrado por
Sidney Lumet. O martes 19, ás
20:00 en V.dobrada, no Centro Socio-
cultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Rexistros Abertos. Baixo
o epígrafe Rexistros abertos. Mate-
rias, narrativas e visións na arte ga-
lega actual, un proxecto expositivo
que amosa unha serie de percep-
cións sobre o panorama da plástica
actual en Galicia a través de creado-
res e obras ligados á arte galega
contemporánea. Até o 31 de maio,
no Museo provincial.
¬EXPO. Galicia até 1975. Se-
gunda mostra do proxecto exposi-
tivo Miradas. Unha revisión dos fon-
dos da Colección Caixa Galicia, coa
que se perciben as principais viraxes
da plástica galega ao longo de máis
dun século de historia, desde o XIX
até 1975. Até o 7 de xuño, no Centro
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Pinturas. Exposición do
pintor José Blázquez.  Até o 29 de
maio, noCSM Uxío Novoneyra.
¬MÚSICA. Ectoplasma. Unha
banda de rock “orquestado”, que
usa guitarras, baixos e sintetizado-
res mesturados con violíns e trom-
petas. O sábado 16, ás 00:00, no
Club Clavicémbalo. 
¬MÚSICA. Polish Chamber
Philarmonic Orchestra.  Fun-
dada por Wojciech Rajski, director
actual da formación , en 1982, a or-
questa é un referente na música clá-
sica. Contará con Andrea Capecci
ao piano. O domingo 17, ás 20:30,
no Salón Rexio do Círculo das Artes.
¬MÚSICA. Festival de Música
Cidade de Lugo. XXXVII Se-
mana do Corpus. Continúa este
ciclo musical, con esta programa-
ción: Gala de ópera: Rossini e Do-
nizetti, con Carlos Chausson, baixo-
barítono, Rocío Ignacio, soprano Ru-

ANOSATERRA
14-20 DE MAIO DE 2009

O Jazz será protagonista en Ourense durante este mes de maio, no Café Latino.

O Auditorio de Cornellà de Llobregat acollerá o vindeiro domingo, 17 de
maio, a celebración da novena edición do Concurso de Música e Baile
Tradicional Galego en Catalunya, organizado pola Federación de En-
tidades Culturais Galegas de Catalunya (FEGALCAT). Un escenario
atractivo, nunha localidade, Cornellà de Llobregat, moi próxima a Bar-
celona e onde existe unha gran colonia galega.

No concurso (que consta de varios apartados: bandas, baile, solistas,
cantareiras/vos e cuartetos/quintetos) participarán case 300 persoasde
agrupacións galegas e catalás, e ofrece un amplo programa durante to-
da a mañá do domingo, desde as 9:45, en que terá lugar a presentación,
até as 15:00, aproximadamente, en que finalizarán as actuacións.

Os mozos e mozas alumnos do
Conservatorio de Cangasdan
un concerto na súa vila nesta se-
mana, para facelo en Pontevedra
na vindeira, baixo o lema de “Pro-
xecto Orquestral”.
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unha comedia aceda para todos os
públicos, coa colaboración da actriz
Uxía Blanco.  O xoves 14, ás 21:00,
na Casa da Cultura

RIBADEO
¬TEATRO. Tristán cara de can.
Un espectáculo visual dirixido ao
público máis novo, polo grupo O
Elefente Elegante. O xoves 14, ás
11:30, no Auditorio Municipal Her-
nán Naval.

SANTIAGO
¬ACTO. Presentación de libro-
DVD sobre Pousa Antelo. Por
mor da celebración do nonaxésimo
quinto aniversario do galeguista
Avelino Pousa Antelo, preséntase
un libro e documental obra do cine-
asta Xan Leira, este xoves 14 , ás
20:00,no Teatro Principal.
¬ACTO.Contos de orixe po-
pular. Ciclo do MPG a cargo de
tres contadoras de contos. Este xo-
ves 14, ás 19:30 será Paula Carba-
lleira a encargada de contarnos
unha historia tradicional. No Mu-
seo do Pobo Galego.
¬ACTO.Creacionismo e evo-
lucionismo. Actividade do Ano
Darwin, charla moderada por Luis
García Soto, coa intervención de
Andrés Torres Queiruga, Luis
Rodríguez Camarero e Gonzalo
Álvarez. O xoves 14, ás 19:30, no
Paraninfo da Universidade (Fac. de
Historia).
¬ CINE. Marcado polo odio.
Somebody Up There Likes Me (Mar-
cado polo odio, 1956 ) é a primeira
longametraxe protagonizada por
Paul Newman, dirixido por Ro-

bert Wise, adaptación cinemato-
gráfica da vida do boxeador Rocky
Graziano. O martes 19, ás 18:00 e
20:30, en V.O.S.E., na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬ CINE. Delitos flagrantes.
Filme dofrancésRaymond Depar-
don (Délits flagrants, 1994, VOSE,
108’) que será proxectado o vindeiro
mércores 20, ás 22:00, entrada de
balde con aportación voluntaria de
1 euro, noCentro Social O Pichel (Rúa
Santa Clara).
¬EXPO.Exposicións de pin-
tura. Reseña de varias exposicións
abertas na cidade:
Pola ruta do arco da vella , pinturas
do alemán-español Uwe Geest, na
Galería Sol & Bartolomé.
Rostros e labirintos, de Antón Pa-
tiño, na galería SCQ.
O libro das viaxes imaxinarias,
ilustracións de Xosé Cobas, na Bi-
blioteca Pública  Ánxel Casal, até o
31 de maio.
A mancha humana, nova exposi-
ción no Centro Galego de Arte
Contemporánea (CGAC), até o 31
de maio.
¬EXPO. Entre amigos. Exposi-
ción bianual dos socios e socias afec-
cionados á fotografía. É  a 5ª edición
desta mostra de fotografía etnográ-
fica dos membros do MPG, con 14
participantes e máis de 100 fotogra-
fías. No Museo do Pobo Galego. 
¬EXPO. 17 de maio: as nosas
letras.A mostra amosará unha co-
lección dos libros máis sobresaíntes
dos homenaxeados nos 17 de maio,
facendo fincapé na figura de Ra-
món Piñeiro. Até o 31 de maio, na
Biblioteca Fundación Caixa Galicia.

GUIEIRO.51.

proposta cando menos orixinal.  O
venres 15, ás 23:00, na Sala Karma.
¬TEATRO. Teatro Negro de
Praga.  Unha comedia de teatro
negro, non verbal e multivisual, ins-
pirada na coñecida novela O Barón
de Munchaussen. Derroche visual ac-
cesible a audiencias de calquera
idade, dirixida por Pavel Marek. O
xoves 14,  ás 21:00, no Auditorio Cai-
xanova.
¬TEATRO. Teatro Arume. O
grupo de teatro afeccionado diri-
xido por Juan García Lorenzo pon
en escena O achado do castro, unha
peza humorística que representan
dentro do Maio das letras, este do-
mingo 17, ás 12:00, no Centro Cultu-
ral de Campañó.
¬TEATRO. Os chicos de Histo-
ria.  O actor e director catalán José
María Poudirixe e protagoniza este
texto teatral de Alan Benett, que es-
treou en catalán no Teatro Goya de
Barcelona a finais do 2008. Podere-
mos vela o mércores 20, ás21:00, no
Auditorio de Caixanova.

O PORRIÑO
¬MÚSICA. A Tuna Rastafari. Un
grupo de oito mozos que descargan
toda a súa enerxía enriba do escena-
rio, tomando como bandeira o es-
pectáculo e a festa rachada. Aire
fresco e descarado dentro do espec-
tro musical galego. O venres 15, ás
23:00, entradas de 2’5 a 5 euros, no
Café Liceum.

RIBADAVIA
¬TEATRO. Jesus, que Cruz Me
Caeu Contigo.  A compañía vi-
guesa  Grupo de Teatro Lope trae

ANOSATERRA
14-20 DE MAIO DE 2009

O Teatro Negro de Pragafai un-

ha xira por varias cidades gale-

gas, ao longo desta semana, bai-

xo o auspicio de Caixanova.

Quere saber máis?                                       anosaterra.com

O grupo italiano Larsen, nunha imaxe publicitaria, que actuará no Festival Sinsal, na súa extensión compostelana.
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¬EXPO. De trips corazón. O
CGAC abrirá as súas portas o luns
18 , no XXXI Día Internacional dos
Museos co lema "Museos e tu-
rismo". O museo convocase a dis-
tintos profesionais da área do tu-
rismo, para participar no taller The
trips corazón, impartido pola artista
compostelá María Meijide. O luns
18 e martes 19, no Centro Galego de
Arte Contemporánea (CGAC).
¬EXPO. Crónicas da represión
lingüística.  Acuarela Comunica-
ción, coa colaboración de diversas
institucións, e baixo a dirección do
cineasta Xan Leira, presenta unha
exposición gráfica e audiovisual so-
bre a represión lingüística desatada
en Galicia a partir do levantamento
militar do ano 1936. Na Fundación
Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Festa da primavera.
Dentro das actividades programa-
das con este título, o sábado 16,
Noite Folque, unha noite de varie-
tés: con regueifas con Trioliro re-
gueifeiros, cantigas de maio, me-
ditacións Nogueira e Pedreira,
Redondela's full monty piper, Es-
tevo Creus e Mauro Sanín. Será ás
22:00, entradas a 5 euros. No Pub
Ultramarinos.

¬MÚSICA. Jam session coa Ba-
kin' Blues Band. Actuación
desta magnífica banda, todos os xo-
ves do mes de maio,ás 22:00, no Pub
Dado-Dadá.
¬MÚSICA. Kase O- Jazz Magne-
tism. Javier Ibarra, alias Kase O, é,
segundo a crítica especializada, un
dos mellores Mestres de cerimonias
(Mc), ou o que é o mesmo, vocalista
de rap, do país. Estevenres 15, ás
22:00, entradas a 15 e 18 euros, na
Sala Capitol.
¬MÚSICA. Festival Sinsal. Na súa
extensión do Salón Teatro, este festi-
val de músicas de vangarda presenta
o xoves 14, ás 22:00, á banda experi-
mental Larsen (Italia), que mantén
intacta a súa pegada expresiva  e
nesta ocasión contan co engadido
da voz deLittle Annie, (USA) diva do
dub e do cabaré post punk . 
E o sábado 16 e domingo 17, o
grupo inglés Current 93 . O britá-
nico David Tibet, o único compo-
ñente constante desde o principio,
soubo levar adiante durante máis
de 25 anos unha das propostas
máis inquietantes e influentes do
folk gótico.  Ambas actuacións no
Salón Teatro.
¬TEATRO/DANZA. Over the Rain-

bow.  Primeira aparición en solita-
rio de David Loira, fundaor da
compañía Pisando ovos, xunto con
Rut Balbín. Este venres 15 e sábado
16, ás 21:30, e domingo 17, ás
20:00, na Sala NASA.
¬TEATRO/DANZA. Sense Fi + Con-
quassavit. A nova produción da
compañía Gelabert Azzopardi está
formada por dúas coreografías de
Cesc Gelabert creadas para dez bai-
laríns, entre os que se encontra o
propio coreógrafo. O sábado 16, ás
21:00, entradas a 12 euros, no Audi-
torio de Galicia.
¬TEATRO. Finlandia. Unha ale-
goría sobre o noso país que toma o
nome do escandinavo, levada a
termo polo TBO, unha formación
teatral ocasional e experimental,
donde actores profesionais se
mesturan con “civís” sen experien-
cia, mais con moita intención. O
martes 19 e mércores 20, ás 21:30,
na Sala NASA.

SANXENXO
¬TEATRO. As desventuras de
Carme, Gelines e Don José.
Colmedia conducida polo grupo
San&San. O venres 15, ás 22:00, no
Pazo Emilia Pardo Bazán.

TUI
¬TEATRO. Boas Noites. Un es-
pectáculo para nenos e maiores do
grupo Berrobambán, sobre os te-
mores infantiles e sobre como ven-
celos. O sábado 9, ás 18:00, na Casa
da Cultura.O venres 15, ás 20:00,
no Teatro Municipal Edificio Área
Panorámica.

VIGO
¬ACTO.O fin do rural galego.
Con este título veñen desenvol-
véndose unha serie de charlas, or-
ganizadas polo Centro de Artesa-
nía Tradicional de Vigo. Este xoves
14 será a titulada “A urbanización
intensa do campo e os seus residen-
tes”, polo catedrático da Universi-
dade da Coruña Fernández de
Rota.  Ás 19:30, no Auditorio do Edi-
ficio Municipal do Areal.
¬ACTO.III Ciclo Ciencia e So-
ciedade. Co título de Darwin 2009:
A evolución 150 anos despois, desen-
vólvese un ciclo de conferencias, que
o mércores 20 traerá á antropóloga
experta en Atapuerca , María Marti-
nón, e ao arqueólogo do ADN Jordi
Gómez. A charla será ás 20:00, na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. O Gran Salto. The Hud-
sucker Proxy (O gran salto, 1994) é
unha das máis brillantes películas
dos irmáns Coen, un filme falca-
trueiro, complexo e cheo de home-
naxes e referencias ao cine clásico
dos 40, coa presencia dun veterano
Paul Newman. Proxéctase este
martes 19, ás 18:00, en V. dobrada,
e 20:30 en V.O.S., na Sede Fundación
Caixa Galicia.

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS ANOSATERRA
14-20 DE MAIO DE 2009

O bailarín e coreógrafo Cesc Gelabert.

Este xoves, e con ocasión do 95 aniversário de Avelino Pousa Antelo, pre-
séntase un libro e DVD documental, elaborado polo cineasta galego nado
na Arxentina Xan Leira, sobre o histórico persoeiro do galeguismo.

O propio Pousa Antelo, xunto ao director, estará presente, acompañados
polos músicos Mini e Mero e o escritor David Otero. O acto terá lugar no Te-
atro Principal compostelá.

VI Premio Valle-Inclán 2009
A Deputación de Pontevedra, en colaboración
co Concello de Vilanova de Arousa (Ponteve-
dra), dentro da súa actividade de promoción
cultural e par lle render unha homenaxe per-
manente á vida e obra de D. Ramón María del
Valle-Inclán, ilustre fillo da provincia de Ponte-
vedra, convoca a sexta edición do premio que
leva o seu nome.

A convocatoria é para estudos que versen e
profunden en calquera aspecto da vida ou da
obra de Valle-Inclán dende un punto de vista
científico.

Os traballos deberán ter as seguintes caracte-
rísticas:

1. Deberán ser orixinais e inéditos.
2. Deberarán estar redactados en calquera

das linguas oficiais da Comunidade Autónoma
de Galicia.

2.Presentaranse cinco exemplares mecano-
grafados a dobre espazo.

A presentación deberá facerse baixo lema ou
pseudónimo, caso no que se achegará a corres-
pondente identificación do autor nun sobre
aparte.

O premio estará dotato coa cantidade de
vinte e catro mil (24.000,00 euros). O xurado
poderá decidir deixalo deserto ou ben conce-
der cantos accésits considere con esta contía
global.

A presentación das solicitudes por parte dos
candidatos farase no rexistro xeral desta Depu-
tación a partir do día seguinte ó da publicación
desta convocatoria no Boletín Oficial da Provin-

cia (BOP) atéo día 20 de agostode 2009, acep-
tando os interesados as condicións estableci-
das nela.

Máis información:
Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra

(BOP), núm. 23, do mércores 04 de febreiro de
2009. Ou en http://www.depontevedra.es

IV Certame de Gaiteiros Solistas 
O IV Certame de Gaiteiros Solistas de Manuel
Dopazo vaise celebrar o vindeiro domingo 24
de maio, ás 18:30, na localidade de A Bandeira
(Silleda), parroquia natal do gaiteiro D. Manuel
Dopazo. Os premios son os seguintes:

1º premio: 1.500 €. 2º: 700 € e 3º: 500 €.
Haberá asemade unha Mención de Honra

para D. Xosé Manuel Seivane Rivas polo seu tra-
ballo adicado á gaita galega.

As bases do certame poderanse solicitar na:
Asociación Cultural Vista Alegre de A Ban-

deira. Rúa Vista Alegre 16-36.570. Bandeira
(Pontevedra) Tfno : 986 58 5 5 50.e-mail: asoc-
vistalegre@terra.es. O nome dos membros
do xurado serán publicados pola Asociación
Vista Alegre se ben xa están confirmados os
catro membros. 

Concurso fotográfico: Agresións 
ás augas continentais galegas
ADEGA organiza un concurso fotográfico, den-
tro da campaña pola defensa dos ríos galegos,
para porlle cara ás agresións que sofren as no-
sas augas continentais.

Tema
- Desastres en augas continentais de Galicia

(ríos lagoas,...).

- Efectos de actividades humanas que degra-
den a calidade destas augas e/ou que afecten
directamente ao contorno dos ríos e masas de
auga doce.

As fotografías presentadas deberán estar to-
madas nalgún punto da xeografía de Galicia.

Cada participante poderá presentar un má-
ximo de catro fotografías, en branco e negro
e/ou en cor, desexabelmente en formato non
inferior 18 x 24 cm. (por razóns de exposición
posterior). Polo reverso de cada fotografía iden-
tificarase o seu autor -con nome, apelidos e te-
léfono de contacto-, así como a data e lugar en
que foi tomada. 

A estes efectos, indicarase o nome do río/la-

goa afectad@, así como o do lugar mais pró-
ximo e parroquia e concello ao que corres-
ponde. 

As fotografías remitiranse por correo á Dele-
gación de ADEGA-Lugo, sita en Ronda das Fon-
tiñas, 180 entrechán B, 27002 Lugo, dentro dun
sobre pechado.

As fotografías poderanse presentar ata o día
12 de xuño de 2009, inclusive.

Valoraranse especialmente as fotografías que
expresen dun xeito mais nidio ou crú agresións
ao medio acuático natural de Galicia.

Organizarase un acto de entrega de premios
e divulgación xeral do concurso, cuxa data e lu-
gar será debidamente comunicada aos pre-
miados e sociedade en xeral.

Entregaranse cinco premios, a elixir polos
premiados seguindo a orde do posto acadado,
consistentes en:

- artículos fotográficos (cámara dixital e ou-
tros).

- estancia para 2 persoas 2 días no balneario
de Lugo (tratamento completo).

- lote de artículos deportivos.
- produtos ecolóxicos (lacteos,...).
- lote de publicacións medio ambiente.
Para poder concursar, os participantes debe-

rán ceder o uso das fotografías presentadas a
ADEGA, que poderá utilizalas, citando ao seu
autor, en calquera actividade relacionada cos
seus fins (educación ambiental, denuncia ad-
ministrativa, etc.). A tal efecto, cubrirán o mo-
delo que se encontrará en www.adega.info. O
material fotográfico presentado ao concurso
será exposto en diferentes lugares da xeografía
galega.

¬ CONVOCATORIAS
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tiona a división normativa da socie-
dade en dous sexos e formula a posi-
bilidade dun xénero de código
aberto, copyleft, modificable e flexi-
ble. O venres 15 e sábado 16, ás
22:00, e domingo 17  ás 21:00, no Te-
atro Ensalle.
¬TEATRO. Teatro Negro de
Praga.  Unha comedia de teatro
negro, non verbal e multivisual, ins-
pirada na coñecida novela O Barón
de Munchaussen. Derroche visual ac-
cesible a audiencias de calquera
idade, dirixida por Pavel Marek.
Ovenres 15, ás 20:30, no Centro Cul-
tural Caixanova.

VILAGARCÍA
¬TEATRO. As dunas. Unha viaxe
pola Mariña luguesa da man dunha
tropa estrafalaria. Músicos, danzan-
tes e cantores concentrados nunha
vella nave industrial en desuso.
Montaxe do Centro Dramático Ga-
lego, con texto de Manuel Lou-
renzo e dirección de Quico
Cadaval. O venres 15, ás 21:00, no
Auditorio Municipal.

teiro inaugura esta serie que traerá
a  5 artistas neste ano 2009. 
¬MÚSICA. XIV Ciclo Jazz. Prose-
gue este ciclo, coa actuación da for-
mación do pianista e vocalista por-
tugués André Sarbib. Será o venres
15, ás20:30, no Teatro Salesianos.
¬MÚSICA. Sojazz. Grupo de
nova formación pero con compo-
ñentes coñecidos na escena do
jazz galego. O xoves 14, ás 21:30,
na Sala La Galeríajazz.
¬MÚSICA.Phantom Club + La
Rumbé. Descarga enerxetica de
funk-rock no escenario con pincela-
das de rap, unha proposta diferente
na escena nacional . Acompañados
dos cataláns La Rumbé. Este xoves
14, ás 22:00, na Fábrica de Chocolate.  
O venres 15, ás 22:30, actuarán The
Cherry Boopers.
E o sábado 16, ás 22:30 e na mesma
sala, concerto do grupo Dreams Of
Dolly Sheep.
¬MÚSICA.Kiko Veneno.  Actua-
ción do coñecido cantante, o venres
15, ás 22:00, entradas a 16’50 euros,
naSala Contrabajo.

¬MÚSICA. Vómito + Lover
Cans.Concerto para este venres 8,
ás 23:30, en  La Iguana Club. 
O sábado 16, ás 23:30, estará o
grupo  The Queers 
¬MÚSICA. Orquestra Filarmó-
nica de Moscú.Esta prestixiosa
formación musical, baixo a direc-
ción de Yuri Simonov, dará un con-
certo o vindeiro mércores 20, ás
20:30, no Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA/DANZA. Ballet folcló-
rico nacional de Cuba. A for-
mación nacida en 1962 recolle as
tradicións musicais da illa, adapta-
das ás modernas coreografías. Este
xoves 14, ás 20:30, no Centro Cultu-
ral Caixanova.
¬TEATRO/MÚSICA.Boolywood
Land.  Chega o famoso musical
inspirado no colorido e as inxenuas
historias de amor dos filmes indios.
Esta espectacular montaxe vai estar
o sábado 16 , ás 19:00 e 22:30, e o
domingo 17, ás 12:00 , 17:30 e
20:30, no Centro Cultural Caixanova.
¬TEATRO. Testosterona.  Unha
obra do grupo Chévere que cues-

¬EXPO. José Afonso. Seremos mui-
tos, seremos alguem. José Afonso, a
voz da liberdade, é o título completo
desta mostra en memoria do xenial
músico, cantante e poeta portugués.
Até o 31 de maio, no museo Verbum,
Casa das Palabras.
¬EXPO. Abisal.Mostra de xoias. Até
o 21 de xuño, noMuseo do Mar.
¬EXPO. Santiago Serra. Sierra
(Madrid, 1966) é un dos artistas máis
interesantes da escena artística in-
ternacional. O seu traballo, vincu-
lado a estruturas sociais ou políticas,
pretende cuestionar as relacións de
poder establecidas no ámbito artís-
tico e no social. Até o 27 de setem-
bro, no Marco, Museo de Arte con-
temporánea.
¬EXPO. Entre liñas. Pinturas de
Luis Davila. Até o 30 de maio, na Ga-
lería Chroma. 
¬EXPO. Tesouros de papel. Co-
lección Quim Corominas.
Mostra de todo tipo de xoguetes an-
tigos feitos con papel, até 1930. Até o
14 de xuño , no Centro Sociocultural
Caixa Galicia.

¬EXPO. Scriptorium Verbum-
diense. Mostra do laborioso pro-
ceso de creación dun códice, e  a
importancia que tivo Galicia neste
campo. Até o mes de  xuño, no mu-
seo Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Naturnova. A pretensión
deste espazo para a educación me-
dioambiental é tratar de axudar a
concienciar á sociedade da impor-
tancia do mantemento do en-
torno, enfocando esta actividade
principalmente cara  os sectores de
poboación máis novos. No Centro
Social Caixanova.
¬EXPO. Marco, Museo de Arte
Contemporánea. Acolle as se-
guintes exposicións:
7+1 Project Room. Sete grandes
salas para presentar a proposta
dun artista diferente en cada
unha delas.
En calquera lugar, en ningún
lugar. A mostra analiza as rela-
cións entre artes visuais, cinema
e literatura.
Puntos de Encontro/Meeting
Points. O portugués Pedro Bara-
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O Centro de Artesanía Tradicional
de Vigo organiza un ciclo de confe-
rencias titulado O fin do Rural Galego,
tendo lugar este xoves a segunda das
charlas, no Auditorio do Areal vigués. 

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

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

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

�  Gostaría coñecer mullergalega
para compartir sensacións. Cum-
prín os cuarenta e son tan tenro
coma combativo na defensa da cul-
tura do noso país. Da zona de Com-
postela, (desprázome). Manda unha
mensaxe a: ventoserodio@yahoo.es

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

tacións, salón/cociña, con calefac-
ción e dobre ventanal. Zona García
Barbón. Aparcamento pri-
vado.130.000 Prezo Fixo. Teléfono:
667083719. Chamar de 20 a 22 ho-
ras.

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

�  Vendo Seat 600. Tel: 610 205 247

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

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

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

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

� Licenciado en Xeografía e Histo-
ria imparte clases particulares a do-

micilio en Santiago  e cercanías.To-
das as materias de letras. Telf: 687
5811 37

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

� Vendo Buxus Suffruticosa.  En
terra: 30 ou mais cm. , 15-20 diáme-
tro, 4 anosm, 2500 unidades. Prezo:
1 €. En maceta de 1 litro: 15 cm. ,500
unidades. Prezo: 0.50 € . Tamén  bu-
xus semprevirens e camelias. En Les-
tedo, Boqueixón.  Tlf: 690 020503

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

� Castelao. Compro libro "Sem-
pre en Galiza" (Akal Editor), edi-
cións entre 1981-1993, galego ou
español. Tamén agradezo informa-
ción sobre as edicións menciona-
das. Desprázome.  
Apartado de Correos 660 (Vigo) ou
moxado@gmail.com

� Vendo moble cama de 90, con
armarios, estantes e mesa extraíble
debaixo.
Tel: 986 41 75 82 e 669 90 39 48

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

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

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

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

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

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

� Rapaz de 26 anosgustaríalle co-
ñecer a rapaza de esquerda e nacio-

nalista de entre 18 a 30 anos para
amizade ou algo máis. 666730096.

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

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

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

�  Búscase persoa para compartir
apartamento novo de 2 habita-
cións, 2 baños, cociña, sala, trasteiro,
calefacción, exterior e moita luz na
zona de Conxo (Santiago de Com-
postela) nun lugar tranquilo e aco-
lledor. Prezo 180 euros máis gastos.
Teléfono 687581137

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

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com 

¬ ANUNCIOS DE BALDE
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DVD. VENDA.
Pack Wong Kar Wai.
My Blueberry Nights
As tears go by
Days of being wild 

DeAPlaneta aproveita a edi-
ción doméstica do último
Wong Kar Wai, a súa ensoña-
dora road movie americana
coprotagonizada por Norah
Jones e Jude Law, para enga-
dirlle un pequeno agasallo,
as dúas primeiras longame-
traxes do referencial cineasta
hongkonés. A edición dixital
de My Blueberry Nights xa é
salientábel de por si, tendo
en conta o azaroso do seu pe-
riplo en pantalla grande –es-
treada con grande atraso e
con fugaz presenza nas salas
galegas– pero o feito de enga-
dirlle, por un módico prezo,
As tears go by e Days of being
wild pode significar toda
unha descuberta para os que
se achegaron á obra deste ci-
neasta con In the mood for
love e 2046, ou mesmo para
os que abriron o camiño da
adoración occidental pola
súa obra despois de que Ta-
rantino alucinase con Chun-
king Express. “As tears”, con
Andy Lau como protago-
nista, é a relectura ao estilo
Wong do cinema noir que
por aquel entón se estilaba
na colonia británica –esta-
mos en 1988. A segunda, xa
do 1991, repite con Lau, mais
o engadido de Leslie e Mag-
gie Cheung, e prescinde do
thriller para entrar xa con
pleno dereito no persoal uni-
verso estético do seu direc-
tor. A única pega, que o pack
só se poida adquirir nuns fa-
mosos almacéns de orixe
francesa especializados en
ocio e cultura.�

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.
Anxos e demos
Dirixe: Ron Howard.
Intérpretes: Tom Hanks,
Ayelet Zurer.
Thriller. EE UU, 2009

Escasos meses despois da es-
trea da interesante Frost contra
Nixon, o outrora neno prodixio
do cinema infantil norteameri-
cano, Howard, volve ás cartelei-
ras cun filme máis rutinario, a
previsíbel secuela do rendíbel
Código DaVinci. Seguindo o cu-
rioso esquema polo que as no-
velas de Dan Brown foron aca-
dando a categoría de máis ven-
didas –que non mellores– en
sentido inverso ao da súa opu-
blicación orixinal, os produto-
res de Hollywood  escolleron
como segunda entrega das an-
danzas de Hanks-Robert Lang-
don a historia que foi publicada
por Brown xusto antes da adi-
cada ao Opus e ás teorías cons-
piránpicas sobre a descenden-
cia de Xesucristo. Mesmo es-
quema reiterado inda que cun
punto máis morboso, o pano de
fondo das andanzas do semió-
logo metido a detective é desta
volta a cidade de Roma en
pleno proceso de elección pa-
pal cun asasino dunha antiga
orde secreta eliminando candi-
datos papábeis en escenarios
turísticos da cidade eterna. Vá-
lida como postal, mais non lle
pidan o máis mínimo risco de
actividade encefálica.

Fighting. Puños de asfalto
Dirixe: Dito Montiel.
Intérpretes: Channning Tatum,
Terrence Howard.
Acción. EE UU, 2009 

Axitador musical da escena
hardcoreneoiorquina, efémero
modelo de Versace, escritor au-
todidacta e cineasta indepen-

Carmo
Dirixe: Murilo Pasta.
Intérpretes: Fele Martínez,
Mariana Loureiro.
Drama. Brasil, 2008

Se na anterior fita comentada
a coproducción española
deixaba a presenza de Car-
melo Gómez –e Lucía Jimé-
nez– nesta ocasión é Fele
Martínez o que asume a re-
prensentación estatal encar-
nando un resentido contra-
bandista español que cruza o
seu destino cunha fuxitiva
brasileira no escenario de
road movie infernal das peri-
gosas estradas fronteirizas
que delimitan os lindes do xi-
gante amazónico con Bolivia
e Paraguai. Participou na
sección oficial do último Fes-
tival de Sundance inda que
volveu de baleiro. 

Un noivo
para a miña muller
Dirixe: Juan Taratuto.
Intérpretes: Valeria Bertuccelli,
Adrián Suar.
Comedia. Arxentina, 2008

Taratuto prescinde do seu,
até agora, inseparábel Diego
Peretti. Xuntos fixeron No
sos vos soy yo e Quen di que
é fácil. Polo demais, un ben
pode imaxinar o carismático
–no sentido no que Woody
Allen pode selo– Peretti no
rol que aquí interpreta Suar,
o dun marido pusilánime
que, incapaz de lle pór punto
e final a un matrimonio fra-
casado, centra os seus esfor-
zos en convencer  un ter-
ceiro das bondades de sedu-
cir a súa muller e rematar así
a relación pola vía da delega-
ción de funcións. Costu-
mismo cómico porteño con
retrato psicanalítico ao estilo
Taratuto.

dente de éxito, Montiel tense
construído nos últimos anos
unha fibrosa reputación como
duro artista das rúas de Queens
construído a si mesmo dende
unha infancia difícil até o estre-
lato mediático. A súa segunda
longametraxe afonda nesa
lenda cun novo relato de pica-
resca e autosuperación ao es-
tilo Montiel. No filme anterior,
Memorias de Queens, relataba,
en primeira persoa, as súas vi-
vencias de adolescencia con

Xosé Valiñas

acento descarnado. Neste Figh-
tinga mítica do asfalto e do pa-
vimento neoiorquino adopta
un tono máis próximo ao ci-
nema de xénero, o puxilístico
en relectura persoal de Montiel,
para narrar a historia dun per-
dedor anónimo –Tatum, un dos
grandes secundarios de “Me-
morias” asumindo o protago-
nismo– que experimenta coa
volúbel fortuna no mundo dos
combates ilegais a puño descu-
berto. O club da loitaen versión
realismo sucio.

Cousas insignificantes
Dirixe: Andrea Martínez.
Intérpretes: Paulina Gaitán,
Carmelo Gómez.
Drama. México, 2008

O apadriñamento de Guillermo
del Toro estalle a abrir moitas
portas á ópera prima da realiza-
dora mexicana Andrea Martí-
nez. Un poético melodrama de
personaxes disfuncionais que se
estrutura a través dos insignifi-
cantes obxectos perdidos que
acumula nunha caixa baixo a
súa cama unha imaxinativa ra-
paza de 13 anos.

Tom Hanks e Ayelet Zurer en Anxos e demos. .ZADE ROSENTHAL Mariana Loureiro e Fele Martínez en Carmo. MARIE HIPPENMEYER

Zulay HenaoenFighting. PHILLIP V. CARUSO

Carmelo Gómez e Lucía Jiménez en Cousas insignificantes.

O director de My blueberry nights,

Wong Kar Wai. MIKE CASSESE/REUTERS
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

Wolfgang von Kempelen (1734-1804) foi un escritor, inventor e xadrecista húngaro
que en 1769 construiu un dispositivo de forma humana denominado O Turco que
xogaba ao xadrez con gran mestría. Esta máquina percorreu Europa e América xo-
gando contra moitos e distinguidos rivais que nunca se decataron do seu segredo:
O Turco era unha farsa consistente nunha cabina que mostraba mediante unha ilu-
sión óptica un mecanismo de reloxería que ocultaba un mestre de xadrez que
cunha serie de imáns movía as pezas. Foi Edgar Alan Poe quen en 1836 expresou as
primeiras dúbidas sobre a veracidade da máquina e afirmou que W. Schlumberger
era o home que xogaba desde dentro do autómata. O Turco pasou por varias mans
ata que foi doado ao Museo Peale de Filadelfia onde ardeu nun incendio en 1854.

Napoleón I
O Turco

Schoenbrunn, Viena, 1809. C23: Aper-
tura de Alfil.

Nas vésperas da batalla de Wagram,
que transcorreu do 5 o 6 de xullo de
1809 e que supuxo a morte nun só día
de máis de 70.000 homes entre austría-
cos e franceses nun ferocísimo com-
bate no que venceu con rotundidade
Francia e que deixou a Europa a mercé

do Emperador trala rendición de Aus-
tria, Napoleón xogaba esta partida con-
tra O Turco. 1.e4 e5 2.Df3? Cc6 3.Ac4
parece que o Emperador quere unha
victoria rápida co mate pastor 3…Cf6
4.Ce2 Ac5 5.a3? d6 6.0-0 Ag4 7.Dd3
Ch5 8.h3 Axe2 9.Dxe2 Cf4 10.De1?
[10.Dg4=] 10…Cd4 11.Ab3? é mala,
pero a derrota xa é inevitable, se
11.Dd1 b5 12.Ad3-+ Diagrama
11…Cxh3+! 12.Rh2 [12.gxh3 Cf3+-+]
12...Dh4 13.g3 Cf3+ 14.Rg2 Cxe1+ [O

Turco ten un camiño máis corto para
gañar 14…Cf4+ 15.Rxf3 Dh5+ 16.g4
Dh3#] 15.Txe1 Dg4 16.d3 Axf2
17.Th1 Dxg3+ 18.Rf1 Ad4 19.Re2
Dg2+ 20.Rd1 Dxh1+ 21.Rd2 Dg2+
22.Re1 non hai salvación para as bran-
cas, que de xeito simbólico loitan ata re-
cibir mate 22…Cg1 23.Cc3 Axc3+
24.bxc3 De2# 0-1.

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

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Recipiente cúbico, de cartón ou madeira, para gardar obxectos.

Acto de usar o diñeiro nun pago, de xeito que deixamos de telo,

claro. 2- Botar o responso ou palabras máxicas, para protexer ou

procurar a alguén ou algo. 3- Consoante repetida. Medio de trans-

porte tarzanesco. Once, para os romanos. 4- Forma da terceira per-

soa do presente do verbo haber. Corrente grande de auga. De nome

era Edgar, e escribía relatos de misterio. 5- Unha das primeiras víti-

mas de parricidio, aínda que non polo seu pai. Xofre. Capital alema-

na. 6- O famoso “frikie” galego Tojeiro había chamalas “prespetutas”.

Máquina programada para realizar tarefas automatizadas e inteli-

xentes. 7- Repeticións dun son.  Símbolo do Litio. Parte material do

corpo, por oposición á inmaterial ou psique. 8- Unidade dun rabaño

bovino. Vila e concello galego da Costa da Morte, disque a poboa-

ción “máis rápida de Galiza”. En latín significa “así”, nós usámola para

indicar nun texto que o que aparece é transcripción literal. 9- Sím-

bolo do Níquel. Folgazán. Afirmación. 10- Argola que suxeita a vela

do barco ó pao de xeito que poida correr por el. 11- Estou de máis.

Pequena ría da península do Morrazo.

Verticais:

1- Andar a .......”, andar ás carranchas, cunha perna para cada lado da

montura ou asento. 2- Soldado que, xa hai uns séculos, ía armado

dunha arma de fogo predecesora do fusil, que se cargaba pola boca.

3- Dirixirse a un lugar. Os fillos do meu fillo ou filla. Símbolo do Rubi-

dio. 4- Xabón líquido para aseo persoal. Pelo das ovellas, en plural.

Interpretar e comprender un escrito. 5- Agarrar, coller. Símbolo do

Xofre. Mercado árabe. 6- Territorio que constitúe unha unidade xeo-

gráfica, social ou política. Nome da protagonista, na ficción, do Doutor

Zhivago. 7- Prefixo grego que dá idea de órgano reproductor, sexo.

Empresa galega de telefonía e tv. por cable. Ao revés, queres. 8- Nome

propio de muller. Positivos, beneficiosos. Contracción de preposición

e artigo. 9- A temible Schutzstaffel, corpo militar e de seguridade nazi.

Grupos de xentes con similares características étnicas ou culturais.

Símbolo do Neodimio.10- Persoa experta na disciplina que trata dos

principios da clasificación e nomenclatura dos seres vivos. 11- Posi-

ción dunha cousa, terreo, etc. con respecto a unha referencia deter-

minada, coma os puntos cardinais, outro lugar, etc...

O truco do Turco.

SOLUCIONS

Crucigrama

Horizontais:

1-Caixa.Gasto.2-Arresponsar.3-Cc.Liana.XI.4-
Han.S.Bonn.5-Putas.Robot.7-Ecos.L.Soma.8-
Res.Zas.Sic.9-Ni.Lorán.Sí.10-Sobro.Aldán.
Verticais:

1-Cachapernas.2-Arcabuceiro.3-Ir.Netos.Rb.4-
Xel.Las.Ler.5-Asir.S.Zoco.6-País.Lara.7-
Gono.R.Sama.8-Ana.Bós.Nel.9-SS.Pobos.Nd.10-
Taxonomista.11-Orientación.

Autodefinido

Horizontais:

Aclimatable/Maón.Maxiar/en.Sionista/Reptar.T

ea/Idea.Oral.V/Canles.Nado/A.Saponaria/Noiro.

Ad.CD/Aló.Casorio/Sentaba.Bar.
Verticais:

Americanas/Caneda.Olé/Lo.Pensión/Instalar.T/

M.Ía.Época/Amoroso.Ab/Tan.R.NASA/Axitan-

do.Biselar.Rb/Lata.DFicía/Era.Voador.

AUTODEFINIDO
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Alberte Rivero
Observando a elevada venda
de cervexa sen alcol e tendo co-
ñecementos de proxectos con
viño branco noutros países,
Sonia Pérez cavilou na posibili-
dade de abrirlle mercado ao
viño. A partir dese momento
comezou o traballo de labora-
torio, con experimentos onde
se elimina o etanol, pero non
os aromas que contén, para
que o viño non perda sabor.
Un ano despois sae o viño a
rúa, co proceso rematado
dende a  elaboración até o eti-
quetado. Oficialmente o pro-
duto non se pode chamar viño.
O seu nome é o que reflite a eti-
queta, bebida derivada de viño
desalcoholizado.
QQuuéé  ffooii  oo  mmááiiss  ccoommpplliiccaaddoo??
Tratar de que este viño sen al-
col mantivese os aromas e
todo o sabor do viño normal.
O etanol e coma un autobús
que leva abordo todos os aro-
mas, ao sacarlle o etanol era,
loxicamente, difícil manter o
sabor, por iso o intentamos
coas variedades de uva máis
aromáticas. En tinto o tempra-
nillo, ou en branco o caíño
son, por exemplo, uvas que fa-
cilitan manter o sabor o máis
puro posíbel.
CCaall  éé  aa  iinntteenncciióónn  ddee  ffuuttuurroo??
Ofrecerlle o produto ás adegas
para que diversifiquen a venda.
Agora fan aguardentes, espu-
mosos e, nun futuro, terán que

Bieito Iglesias

V in no programa “Miraxes”
da TVG unha reportaxe so-

bre certa obra de teatro repre-
sentada pola compañía Anima-
lario, que ten por protagonista a
José Manuel Ibar Urtain, aquel
puxilista capaz de arrebollar
contrincantes no primeiro
asalto con dous ou tres lapotes
ben dados. O actor que inter-
preta o marruco de Zestoa di
nun intre de abismal introspec-
ción: “Por que todo o que fago é
tan suxo?” Velaquí unha pros-
mada imputable ao autor dra-
mático, recrutado seguramente
na clase media ilustrada como
case todos os escritores, pois un
levantador de pelouros recon-
verso en boxeador estrombala-
meiros ignorante da danza de
pés e da esgrima fina, unica-
mente fiado no sopapo e K.O.
pola vía rápida, xamais cagaría
sentenzas propias dunha perso-
naxe de Bergman. O que de ve-
ras dicía Urtain era que se sentía
encortellado no val do Urola,
que quería algo máis (diñeiro,
amores, sona) e por iso saíu do
éuscaro e do seu nicho ecoló-
xico. Subiu como un foguete e
caíu como un borrachuzas, co
estronicio dos destinos prome-
teicos. Eu vivín na sociedade que
o empoleirou, descrita nesta
obra teatral como sórdida e co-
rrupta. A actual non sería porén
menos hostil pra un tipo feo e
poubano que quixese roubarlles
o lume aos deuses e alternar cos
“gordos”, cos “manates”, cos
donos da vara e da besta. Pensar
que calquera pasado foi pior é
unha miraxe, unha ilusión tan
enganosa como o saudosismo
contrario. En paz estea e que lle
quiten o bailado. �
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César Lorenzo Gil

Opresidente do goberno
central, José Luis Ro-
dríguez Zapatero,

anunciou no Congreso dos De-
putados un novo modelo pro-
dutivo, baseado no coñece-
mento e no “policultivo indus-

trial”. Mais o que en cada casa
callou foi a idea de que o Estado
subvencionará a compra de co-
ches e que cómpre mercar casa
antes de que rematen as vanta-

xes fiscais para os propietarios.
É dicir, a base dese modelo tan
moderno é aquilo que canta-
ban os da Trova Santiaguera:
“Un carro, una casa, una buena
mujer”. As medidas ideais son
unhas, aquilo de converter Es-
paña nunha fábrica de patentes

e batas brancas. Mais a urxencia
é salvar dous sectores básicos
da economía: o automóbil e a
construción que xa forman
parte da paisaxe cultural pos-
moderna dun país onde ter ca-
tro rodas e catro paredes signi-
fica telo case todo na vida. �

1.359
anosaterra

CASA E COCHE

Eliminar o etanol do viño, pero conservando todos os aromas é a teima, dende hai máis de un ano, de Sonia
Pérez. Dende a súa empresa Raisin Dor(uva de ouro en francés) está enxeñeira técnica porá no mercado, a finais
de mes, cincuenta mil botellas de viño tinto sen alcol. Máis adiante será o branco, os espumosos e xa anda a
experimentar con bebidas enerxéticas

8 400021 303104

01359

enfrontarse, coma noutros paí-
ses, á elaboración de viño sen
alcol. En Francia funciona moi
ben, véndense máis de un mi-
llón e medio de botellas ao ano,
en todo centro Europa acon-
tence algo semellante e co-
meza a ser habitual nalgúns es-
tablecementos hoteleiros.
SSóó  vviiññoo  ttiinnttoo  sseenn  aallccoohhooll??
Agardamos sacar o branco
para finais de verán. O viño es-
pumoso esperamos que estea
para nadal e, nun prazo de
dous anos, elaboraremos be-
bida enerxética, pero este é
aínda un proxecto moi nos
principios.
NNoonn  llllee  ppooddeenn  cchhaammaarr  vviiññoo??
A normativa actual non o per-
mite, temos que chamarlle be-
bida derivada de viño desalco-
holizado. Espero que nun fu-
turo poidamos chamarlle
viño, coma a cervexa sen alcol,
que lle chaman así. Trátase
máis de cuestións burocráti-
cas e de cumprimento de nor-
mas que doutra cousa.
AAggoorraa  hhaaii  qquuee  aabbrriirr  mmeerrccaaddoo??
Ese traballo faráo outra em-
presa. O traballo de Raisin
Dor é investigar e producir.
En principio distribuiranse
cincuenta mil botellas, en
Galiza e no País Vasco, e xa
hai contactos en Andalucía.
Será cuestión de tempo que
os consumidores lle collan o
hábito coma aconteceu coa
cervexa.�

Sonia Pérez,investigadora
‘Agardo popularizar o viño sen alcol’

’’Subiu como un foguete
e caíu como un
borrachuzas” 
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“Tras dos seus ollos doentes, da súa amábel sorrisa e do seu falar velaíño
e calmo, escóndese un dos temperamentos máis fortes de Galicia...
Meresce, como poucos homes galegos da súa xeneración, o máis grande
respeto. Polo seu talento, pola súa integridade moral e pola fidelidade
probada a uns ideais que, en xeral, moitos compartimos”

(LUÍSSEOANE, 1971)
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Unha vida
adicada
a Galicia
X.C.

Ramón Piñeiro (Láncara
1915 - Castropol 1990)
ten unha biografía mar-

cada, como toda a súa xenera-
ción, polo tem po esperanzado
da República, a longa ditadura
de Franco e a restauración de-
mocrática e autonómica. Parti-
cipante na adolescencia e na
primeira mocedade da política
do Partido Galeguista,  Piñeiro
remataría na posguerra por ser
un dos eixos centrais do gale-
guismo do interior, que man-
tivo unha importante discre-
pancia co exilio sobre como
conducir a política de restaura-
ción das libertades galegas.

Despois dunha viaxe a París,
cando Castelao era ministro do
goberno republicano no exilio,
Ramón Piñeiro é detido e per-
manece preso dous anos. A súa
acción política condúcese desde
os anos 50 pola vía cultural, con-
vencido que nas duras circuns-
tancias do franquismo era a
única posíbel de manter acceso
o facho das reivindicacións gale-
gas, nun contexto onde a acc-
ción política directa sofría unha
implacábel represión.

A fundación da Editorial Ga-
laxia é o nucleo central desa

época, mentres o Partido Gale-
guista permanece conxelado.
Piñeiro é o centro do que irra-
dian os contactos de todo o
movemento galeguista, e é a
partir dos anos 60, cando a for-
mación da UPG e o PSG, que se
escinde parte do grupo for-
mado ao seu redor. 

Piñeiro seguiu participando

intensamente da idea de gale-
guizar as forzas políticas na
Transición. En 1978 entendeu
que non era o momento de res-
taurar organizativamente o Par-
tido Galeguista  e avanzou na
senda de influír en varias direc-
cións cunha estratexia de “gale-
guización das forzas políticas”.
Chegou a formar parte do pri-

meiro parlamento como depu-
tado independente nas filas do
PSdeG-PSOE.

O seu traballo cultural foi
enorme e participou de impor-
tantes operacións, como o res-
gate da Real Academia Galega
da atonía franquista. Foi o pri-
meiro presidente do Consello
da Cultura Galega, organismo

que presidiu até o momento
da súa morte.

A controversia sobre a súa fi-
gura ten máis que ver coa súa
escolla de política táctica e ta-
mén pola diferencia de crite-
rios co galeguismo do exilio, ás
veces substanciado en duros
debates, necesariamente clan-
destinos.�

Domingos García-Sabell, Ánxel Fole e Ramón Piñeiro.

Con outros galeguistas nun acto da Fundación Rosalía de Castro en Padrón.

Nun acto de Realidade Galega: Sabell, Penzol Piñeiro, Seoane e Dónega.

No cárcere do Dueso con Juan García Durán [arriba á esquerda].

Polas rúas de Lugo con Isabel.
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Ricardo Carvalho Calero e Ramón Piñeiro nunha mostra sobre o Semina-

rio de Estudos Galegos.

Isaac Díaz Pardo e Ramón Piñeiro no Congreso Castelao.

Maria Esther Vázquez, Ramón Pi-
ñeiro e Jorge Luis Borges en San-

tiago en 1964.

A carón de Miguel Barros no Parlamento, onde estaba integrado no Grupo

Parlamentario do PSdeG-PSOE como independente.

Un dos últimos retratos de Ramón
Piñeiro.
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Xan Carballa

M iguel Barros (Coto-
bade, 1944) fíxose hai
poucos meses co dou-

toramento cunha tese sobre o
pensamento de Ramón Pi-
ñeiro e a súa contribución polí-
tica á construcción da autono-
mía galega. Ven de publicar en
Edicións A Nosa Terra o traba-
llo “Ramón Piñeiro. Nas olla-
das do galeguismo” e no pró-
ximo mes sairá en Galaxia
unha parte fundamental da
súa investigación “Ramón Pi-
ñeiro e a revisión do naciona-
lismo 1943-1980”
VVoosstteeddee  ccooiinncciiddee  bbiiooggrraaffiiccaa--
mmeennttee  ccoonn  RRaammóónn  PPiiññeeiirroo  nnaa
aannddaaiinnaa  ddaa  pprriimmeeiirraa  lleexxiissllaa--
ttuurraa  aauuttoonnóómmiiccaa..  CCaall  éé  oo  mmoo--
ttiivvoo  cceennttrraall  ddaa  ssúúaa  pprreeooccuuppaa--
cciióónn  ccoommoo  eessttuuddoossoo  ddaa  oobbrraa
ddee  RRaammóónn  PPiiññeeiirroo??
É unha motivación estrita-
mente política. Eu pretendía
enxergar a xinea federalista do
socialismo e do pensamento
político galego e tiña tamén
unha obriga moral, porque Pi-
ñeiro ao desafiar a súa opinión
política máis íntima aceptando
a súa presenza en 1981 nas lis-
tas do PSdeG-PSOE, adquiría
un compromiso e para min su-
puña un desafío descubrir
onde estaba a derradeira moti-
vación daquel xesto. A miña
obriga era darlle unha resposta
a aquelo que non foi nin opor-
tunismo nin ambición, porque
de ter desexo de poder Piñeiro
non se entretería cunha acta de
deputado.
AA  PPiiññeeiirroo  ddeeddííccaasseellllee  eessttee  DDííaa
ddaass  LLeettrraass  GGaalleeggaass  22000099,,  ee  vvooss--
tteeddee  ooccúúppaassee  mmááiiss  qquuee  ddoouuttrraa
ccoouussaa  ddaass  ssúúaass  vveerrtteenntteess  ppoollíí--
ttiiccaa  ee  ffiilloossóóffiiccaa..
Porque son as bases de toda a
súa actuación vital. Canto máis
afondei  no seu pensamento
máis me convencín que o pen-
samento e a política son os
nervios centrais de toda a súa
actuación.
DDeeiixxoouu  aallggúúnnss  lliibbrrooss  ppeerroo  aa
ggrraannddee  ppeessccuuddaa  hhaaiinnaa  qquuee  ffaa--
cceerr  ppoollaa  ssúúaa  iinntteerrvveenncciióónn  ppúú--
bblliiccaa,,  sseexxaa  eenn  ffoorrmmaa  ddee  ccoonnffee--
rreenncciiaass,,  oouu  nnuunnhhaa  ddeessbboorr--
ddaannttee  ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa..

Son elementos abondo para
reconstruír o seu pensamento.
PPeennssaammeennttoo  qquuee  ssee  ddiivviiddee  eenn
vvaarriiaass  ééppooccaass,,  ssee  sseegguuiimmooss  aa
iiddeeaa  ddee  BBeerraammeennddii  nnuunn  rree--
cceennttee  aarrttiiggoo  ddee  GGrriiaall..
Non coincido exactamente
con esa clasificación. O cerne
do pensamento de Piñeiro está
marcado pola aceleración his-
tórica que lle tocou vivir. Nace
en 1915 e cando escribe en
Yunque en 1931 e 1932, xa ten
claro o federalismo como
forma política ideal para orga-
nizar o estado, era un republi-
cano federal. Non había nada
que máis aborrecese a Piñeiro
que o monolitismo ideolóxico
e o pensamento único.
FFaallaa  ddoo  ggaalleegguuiissmmoo  ccoommoo  uunn
iiddeeaall..
Podemos seguir as súas posi-
cións polos avatares históricos.
Toda a súa mocidade está fami-
liarizada co pensamento es-
querdista que viña da revolu-
ción rusa (amigos del como Lo-
renzo Varela estaban aliñados
no trostkismo) e coa chegada
da República están tamén pre-
sentes as demandas do nacio-

nalismo que pegaban forte na
xente nova. Máis adiante Pi-
ñeiro ve que as etapas do noso
desenvolvemento político es-
tán moi atrasadas respecto aos
nosos referentes imediatos, Ca-
taluña e Euskadi, e considera
que queda un traballo previo de
construír a conciencia de nós.
Velaí a súa reflexión de fondo
que procura implicar a toda a
xente coa que se relaciona para
que o seu traballo, sexa político,
intelectual, literario ou artístico
se involucre con Galicia como
unha obriga para facelo trans-
cender. Esta percepción de mo-
bilizar cara o proxecto nacional
en base ao desenvolvemento da
propia individualidade é dunha
fertilidade incríbel. De maneira
que todos os seus prólogos,
desde o d'O crepúsculo e as for-
migas de Ferrín, son un cons-
tante estímulo e ademais ofrece
unha plataforma para poder di-
fundila a través dunha editorial
propia como foi Galaxia. Isto
pode analizarse como se queira,
pero é unha adaptación bri-
llante ao sino dos tempos.
AA  ddiiffeerreenncciiaacciióónn  eennttrree  ggaallee--

gguuiissmmoo  ee  nnaacciioonnaalliissmmoo  ssoonn
uunnhhaa  ccoonnssttaannttee  ddoo  sseeuu  ppeennssaa--
mmeennttoo??
Piñeiro ten varios ensaios sobre
a cuestión e foise aproximando
ao que despois callou na revi-
sión do principio das nacionali-
dades, que é é o primeiro acto
de mitose política do pensa-
mento galego. A partir do
magma xa teorizado por Risco,
de conseguir para Galicia a sin-
gularidade de nación, Piñeiro
propón que hai unha diferencia
entre nacionalismo e gale-
guismo. Galeguismo sería o
ideal da recuperación dos direi-
tos colectivos do pobo galego e
o nacionalismo é este mesmo
ideal na súa forma radical de so-
beranía, autodeterminación e
estado. Piñeiro non negou que
isto debería ser así, pero si dis-
cutía que fose oportuno e que o
galeguismo como movemento
político asumise esa expresión
ideolóxica inviábel. Para reivin-
dicar ese estado tería que haber
unha densidade de pensa-
mento e conciencia colectiva
extraordinaria que Piñeiro con-
sidera que obxectivamente non

existe. Cando nos 60 se produce
a eclosión do nacionalismo
marxista dase o salto que o gale-
guismo non puidera dar, do eli-
tismo ás masas, e faino con
grande eficacia. Pero Piñeiro se-
guía pensando que a eficacia
dun espectro político radicaba
en que houbese representación
de todos os extractos ideolóxi-
cos  que ten calquera mapa polí-
tico, tamén o marxismo, e que
en todos eles o galeguismo de-
bía ser o adxectivo principal,
máis alá de ubicarse nun ou ou-
tro lado do espectro político.
Aínda que quixo levar adiante
esta formulación á creación
concreta de partidos, os seus in-
tentos co PSG e coa organiza-
ción da Democracia Cristiá ga-
lega non callaron. 
FFiinnaallmmeennttee  PPiiññeeiirroo  aaccttúúaa  uunnhhaa
lleexxiissllaattuurraa  ccoommoo  iinnddeeppeenn--
ddeennttee  ddeennttrroo  dduunnhhaa  ffoorrmmaacciióónn
eessttaattaall,,  oo  qquuee  sseemmeellllaa  uunnhhaa
ccoonnttrraaddiicciióónn  ccooaa  aaffáánn  ddee  ggaallee--
gguuiizzaarr  aa  ttooddooss  ooss  ppaarrttiiddooss..
Naquela altura de 1981 non era
un problema menor a institu-
cionalización da autonomía. As
súas angurias non remataban
con salvar o obstáculo do esta-
tuto minorizado que quixo fa-
cer a UCD. Piñeiro quería saber
como se ían poñer en marcha
as institucións derivadas do Es-
tatuto. Nesa materia, e tamén
para axudar ao primeiro presi-
dente da autonomía, estaba o
asunto da capitalidade. Conse-
guir para Compostela ese papel
era medular para lograr a insti-
tucionalización galeguista. Este
problema deixárase afastado do
texto do propio Estatuto, con
boa ou mala intención, e endo-
sóuselle ao primeiro parla-
mento. Todos os que queiran
consultar as hemerotecas do
momento saben como se esga-
zaron as organizacións políticas
galegas por esta cuestión.
Cando desde o goberno  se pro-
pón a lei de sedes, no PSdeG-
PSOE prodúcese unha división
e o papel de Piñeiro é funda-
mental para decantar as posi-
cións e minimizar os danos da
terríbel reacción coruñesista.
Entre os dezaseis deputados,
socialistas, ademais do pe-

’’Na altura de 1981 non era
un problema menor
a institucionalización
da autonomía.”

’’A súa forma de actuar
permitíalle ter un grande
poder de interlocución
con todos”

Miguel Barros, autor de Ramón Piñeiro nas olladas do galeguismo

‘Piñeiro sabía que a pedra angular
da política propia era o idioma’

’’Non estab en contra
da autodeterminación
pero considerábaa
inoportuna e inviábel”

Ramón Piñeirona súa estadía norteamericana.
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a que edificar a política propia
era a recuperación do idioma.
Camilo Nogueira e o seu grupo
auspiciaron o proxecto e Pi-
ñeiro conseguiu que fose tra-
tado como ponencia conxunta
e daquel xeito conseguiu que o
camiño culminase na aproba-
ción por unanimidade que era
seu o gran obxectivo.�

queno grupo galeguista
que algúns formabamos dentro
do partido estaban os indepen-
dentes que nucleaba Piñeiro
(Casares, Benxamín Casal e Al-
fredo Conde). Xuntos mantíña-
mos que había que votar o pro-
xecto do goberno e eramos
maioría no grupo do PSdeG-
PSOE.  A presenza de Piñeiro

demostrou o valor da súa pre-
monición política sobre o que
podía pasar nese primeiro em-
bate institucionalizador da au-
tonomía. A súa forma de actuar
permitíalle ter un grande poder
de interlocución con todos e a
súa praxe política de galeguizar
as forzas políticas facía que na-
quel entorno íntimo do Pazo de

Fonseca [sede do primeiro
parlamento galego en 1981] a
súa ascendencia moral fose
grande. Fun testivo privile-
xiado do seu papel concilia-
dor e catalizador en favor de
Galicia.
AA  oouuttrraa  ppeezzaa  ddoo  ppuuzzzzllee  lleeggaall  nnaa
qquuee  xxooggoouu  ddeecciissiivvaammeennttee  ffooii
nnaa  iinnssppiirraacciióónn  ddoo  aaccttuuaall  tteexxttoo

ddaa  lleeii  ddee  nnoorrmmaalliizzaacciióónn  lliinn--
ggüüííssttiiccaa..  
En Galicia toda a recuperación
cultural pasaba polo idioma,
que padecía e aínda padece a
consideración de segundo
orde. A lingua do poder era o
castelán e as vilas e as cidades
desertaran en masa e Piñeiro
sabía que a pedra angular sobre

PPiiññeeiirroo  rreeiivviinnddiiccaa  ooss  ddeerreeiittooss
ddee  GGaalliicciiaa  ccaassee  ddeessddee  uunn  ddee--
rreeiittoo  nnaattuurraall,,  ffuuxxiirr  ddaa  ddeeffiinnii--
cciióónn  nnaacciioonnaall  ddee  GGaalliicciiaa,,  éé  pprroo--
dduuttoo  dduunnhhaa  ddeecciissiióónn  ccooxxuunnttuu--
rraall  oouu  ffoorrmmaa  ppaarrttee  ddoo  sseeuu
ccrriitteerriioo  pprrooffuunnddoo??  
É unha necesidade. Cando a
forza política se expresa en to-
dos os planos da sociedade un
pode permitirse o luxo de non
ser esencialista. Pero cando
hai que buscar todos os argu-
mentos para construír un país
hai que ir á primeira matriz: se

somos diferentes temos que
ter dereito á expresión política
desa diferencia, iso é o autogo-

berno. Isto tiña unha raigaña
caracterizada no organicismo
alemán: existe un pobo, hai un
dereito. Humboldt ía máis alá:
existe un idioma, existe unha
nación. Piñeiro estaba anco-
rado aí firmemente. Como da-
quela non se podía expresar
nin con eufemismos a palabra
nación el non a emprega
nunca. El muda a tríade sobe-
ranía, nación, estadointrodu-
cindo  idioma (cultura propia),
pobo e dereitos colectivos. O
paso seguinte da autonomía é

o da institucionalización deses
dereitos colectivos. Piñeiro
mantivo permanentemente
ese discurso, que tiña a
mesma virtualidade política
pero non estaba censurado. O
seu ideal era que Galicia tivese
poder político para xestionar a
súa diferencia, e consideraba
que as autonomías tanto na
República como coa Constitu-
ción do 78, eran abondo para
lograr un punto intermedio
entre o centralismo e os nacio-
nalismos periféricos. Piñeiro

sempre foi dado á negocia-
ción, e admitía que non  terreo
ideolóxico un podía chegar
tan lonxe como chegase a súa
capacidade intelectual e de
discurso, pero defendía a polí-
tica como o ámbito dos pro-
blemas concretos e nela había
que axustarse ás condicións
que marcaban as circunstan-
cias. Como era pactista e me-
diador por iso tratou de ache-
gar o horizonte ideolóxico ao
político das posibilidades ra-
zonábeis.�

‘Daquela a palabra nación non se podía empregar nin como eufemismo’

’’Defendía a política como o
ámbito dos problemas
concretos e nela había que
axustarse ás
circunstancias. ”

Miguel Barros. PACO VILABARROS
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Ramón Piñeiro

O galeguismo non é sim-
plemente unha ideaou
un programa político. É

moito máis que unha simple
idea ou programa ou partido
político: E un ideal. Nace dun
sentimento humano moi pro-
fundo: o sentimento, que está
na natureza de todo home, de
identificación coa comunidade
social e cultural a que pertence.
O galeguismo é, pois, un senti-
mento natural en todo galego,
xa que todo fillo de Galicia sín-
tese espontánea e profunda-
mente vencellado ao seu pobo
e á súa terra. A idea ou pro-
grama nacen xeralmente da
vontade de defensa de un
grupo social determinado den-
tro da comunidade total. Os in-
tereses e puntos de vista de
cada un dos grupos formúlanse
politicamente como idearios,
programas e partidos. O ideal,
en cambio, ven de máis fondo;
nace dun sentimento humano
radical: o sentimento da digni-
dade do propio ser colectivo a
que se pertence. Todo home, de
modo espontáneo e natural,
síntese esencialmente identifi-
cado coa comunidade social e
cultural da que forma parte.
Certamente, este sentimento
da adhesión dos individuos a
comunidade constitúe a base
máis firme da pervivenza das
sociedades humanas. Prodú-
cese espontaneamente, coa na-
turalidade de un instinto. Pro
este sentimento espontáneo de
adhesión ten esixencias distin-
tas en cada pobo e en cada
época. Cando un pobo conta
coas institucións axeitadas ao
seu desenrolo histórico e cultu-
ral as esixencias da adhesión li-
mítanse á conservación de tales
institucións; cando non as ten a
adhesión debe tomar a forma
dunha aspiración por crealas;
cando as institucións que ten
non nacen da súa peculiari-
dade xenuína e, lonxe de facili-
tar o seu desenrolo histórico e

Neste esquema mínimo xa ve-
mos que o galeguismo é un mo-
vemento político de profunda
raíz ética, ou sexa, un ideal, un
verdadeiro ideal político. To-
mada na súa esencia doutrinal,
o galeguismo é, como vimos de
ver, a identificación dos galegos
co dereito colectivo do seu
pobo a se desenvolver política,
económica e culturalmente de
acordo coa súa idiosincrasia.
Estes dereitos perténcenlle de
modo  natural a todos os pobos
polo simple feito existiren.
Máis, historicamente non todos
os pobos disfrutan sempre de-
les. Cando unha comunidade
social peculiar carece de tales
dereitos e non ten conciencia
deles, esa comunidade non ten
categoría de pobo, pois esta ca-
tegoría correspóndelles soa-
mente ás comunidades que te-
ñen conciencia colectiva dos
seus dereitos, inda que a von-
tade allea lle impida de exerce-
los. O galeguismo é, polo tanto,
a conciencia colectiva da co-
munidade social galega en orde

aos seus dereitos de pobo. A
existencia e a actividade política
do galeguismo é mesmamente
a que nos dá aos galegos a au-
téntica categoría social de pobo,
redimíndonos da escuridade
infrahistórica das simples co-
lectividades inferiores. Pero o
galeguismo non se limita ao
mero esforzo por lle dar á co-
munidade social galega unha
conciencia clara dos seus derei-
tos; non se conforma con que
socioloxicamente se lle reco-
ñeza a Galicia a categoría de
pobo. O galeguismo quer, ade-
mais, que o pobo galego dis-
frute dos dereitos que en canto
a pobo lle corresponden. De aí
que o galeguismo sexa un ins-
trumento político con que Gali-
cia conta para realizar a súa
existencia de pobo. Na medida
mesma en que Galicia cobre
conciencia dos seus dereitos e
afirme a súa identificación con
eles –ou sexa, na medida en Ga-
licia se galeguice, se faga gale-
guista–, será recoñecida e res-
pectada a súa personalidade

peculiar. Os pobos que non afir-
man e cultivan a súa personali-
dade propia, aquilo que eles son
de seu, non son respectado
polo demais e afúndense pro-
gresivamente nunha degrada-
ción espiritual que os rebaixa
ante si mesmos e provoca o me-
nosprezo dos alleos. Si renun-
cian ao que eles son, a súa orixi-
nalidade, e limítanse a imitar ao
alleo, caen axiña fatalmente no
servilismo da inferioridade, da
mentalidade colonial. Os ob-
xectivos do ideal galeguistas
abranguen, pois, tres grandes
esferas de actividade: 

a).- Dotar a Galicia de con-
ciencia colectiva propia. Ao
sentir conciencia dos dereitos
que lle corresponden, Galicia
acada rango de pobo.

b).- Facer que Galicia disfrute
dos dereitos que a todo pobo lle
corresponden en orde ao libre
desenvolvemento da súa perso-
nalidade xenuína. Non abonda,
con ter conciencia de tales de-
reitos, compre disfrutar do seu
exercicio. 

O galeguismo é un ideal

cultural o que fan é impedilo, a
adhesión debe converterse en
loita pola transformación das
institucións alleas en institu-
cións xenuínas e propias. Hai,
como vemos tres maneiras fun-
damentais de se identificarse o
individuo co seu pobo: conser-
vando as súas institucións xe-
nuínas cando disfruta delas; es-
forzándose por crear esas insti-
tucións cando non as ten; e
finalmente, loitando contra das
institucións que naceron e de-
penden da vontade allea en fa-
vor de institucións xenuina-
mente súas. No primeiro caso a
adhesión prodúcese polo sim-
ple sentimento espontáneo da
estimación do propio; no se-
gundo e no terceiro caso, o pro-
blema e máis difícil e complexo:
ademais da estimación espon-
tánea do propio, que se dá nor-
malmente en todo home, pro-
cúrase ter conciencia das nece-
sidades colectivas e precísase,
igualmente, ter o sentimento da
xustiza de tales necesidades.
Cando tales condicións se dan
xurde o ideal. A diferenza entre
“ideario” ou “programa” e máis
o “ideal” é bastante clara: O “ide-
ario” ou “programa” reflexa os
intereses e puntos de vistas con-
cretos de cada un dos grupos so-
ciais que integran un pobo; o
“ideal” pola contra, abrangue a
comunidade enteira como tal.

O IDEAL POLÍTICO GALEGUISTA.  O
ideal político galeguista.  O gale-
guismo e máis que un simple
“ideario” ou “programa” polí-
tico: É un ideal. Nace dunha
verdade sinxela e radical: o
pobo galego ten dereito –o
mesmo que todo pobo– a de-
senvolver a súa vida colectiva de
acordo coa súa peculiaridade
constitutiva. Todo galego que
teña conciencia deste feito, que
sinta a gran xustiza da súa reali-
dade e que se entregue á súa
afirmación e defensa coa segu-
ranza de que cumpre un deber
co seu pobo, será galeguista.

Moitas das reflexións políticas do autor non
tomaron o corpo dun ensaio teórico prolongado.
Pero através das súas entrevistas, unha imensa
correspondencia e as súas intervencións públicas,
pódese chegar a un cabal entendemento da súa
proposta filosófica e política. O texto que segue é
un resume da súa intervención en 1956 convidado
pola Irmandade Galega de Buenos Aires.

’’Os nosos poetas logran
darlle presenza espiritual a
Galicia facendo unha
asimilación galega do
Romantismo, os
galeguistas déronlle
presenza política ao
faceren unha asimilación
galega do Nacionalismo”

’’O galeguismo é un
movemento político
de profunda raíz ética,
ou sexa, un ideal, un
verdadeiro ideal político”

’’O galeguismo é  a conciencia 
colectiva da comunidade
social galega en orde aos
seus dereitos de pobo. ”

M.L.
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c).- Desenvolver a perso-
nalidade de Galicia en todo a
súa plenitude, ou sexa, en todas
dimensións da súa realidade:
económica, adeministrativa,
cultural, social, etc.

A REVISIÓN NACIONALISTA. Cando o
día de mañá a opinión gale-
guista trate de se organizar en
forza política a de atopar nos
nosos estudos e preocupacións
de hoxe un elemento de axuda
e de orientación. O meu intento
de hoxe non é máis que unha
invitación á tarefa. Limitareime
a ensaiar unha revisión das pos-
turas anteriores e indicar cales
deben ser, segundo me parecen
a min, as posicións doutrinas
futuras. En realidade tomarei
por base a posición “naciona-
lista” do galeguismo como ob-
xecto de revisión.

En xeral, pódese dicir que
deica agora a esencia doutrinal
do galeguismo viña coinci-
dindo coa teoría do “naciona-
lismo” partindo dun feito –o
feito de ser Galicia unha na-
ción– e dun dereito –o dereito
de toda nación a converterse en
Estado–, afirmábase que a con-
versión da nacionalidade ga-
lega en Estado galego era o fin
natural do galeguismo. Como,
ademais, o concepto mesmo de
Estado levaba implícito o de so-
beranía, a aspiración final de
todo galeguista viña a ser a de
que Galicia se gobernase e reali-
zase a súa prosperidade colec-
tiva a través dun Estado galego
soberano. O galeguismo reflec-
tía con toda corrección, apli-
cándoa ao caso concreto da re-
alidade galega, a doutrina polí-
tica que caracterizou e Europa
do século XIX e da primeira
parte do XX. En realidade o na-
cionalismo dominou politica-
mente en Europa e en América
no XIX como domina hoxe en
día en Asia e en África.

A característica esencial do
nacionalismo consiste en tomar
o Estado nacional como canle
exclusivo das súas realizacións
políticas e como meta funda-
mental a soberanía. O horizonte
histórico, político, económico,
social e cultural da nación está
delimitado pola órbita do Es-
tado nacional soberano. Esta
delimitación fai que a vida na-
cional sexa exclusivamente in-
tranacional; tende á “particula-
rización” de cada Estado fronte
os demais Estados. Esta con-
cepción tivo unha gran forza na
Europa do XIX e pódese dicir
que chegou á súa plenitude o
ano 1918, pero co remate da
guerra europea case que todas
nacionalidades europeas logra-
ron converterse en Estados na-

cousa que non dependía, natu-
ralmente, da vontade política do
galeguismo senón das circuns-

tancias de tipo histórico que no
caso galego fixeron imposible tal
empresa. Pero é innegable que o
galeguismo soubo incorporar
Galicia a gran corrente ideoló-
xica do nacionalismo. O gale-
guismo foi dise xeito, a verda-
deira “conciencia histórica” de
Galicia. Do mesmo xeito que os
nosos poetas logran darlle pre-
senza espiritual a Galicia fa-
cendo unha asimilación galega
do Romantismo, os galeguistas
déronlle presenza política ao fa-
ceren unha asimilación galega
do Nacionalismo. Romantismo
e Nacionalismo foro, que dú-
bida cabe, dous grandes eixes de

Europa do século XIX. Os poetas
da nosa terra e mailos galeguis-
tas, ao crearen un Romantismo
e máis un nacionalismo galegos,
incorporaron Galicia a Europa
con verdadeira presenza activa.
Tal é o gran mérito histórico do
galeguismo “nacionalista”, que
foi con tódalas adaptacións tác-
ticas que a realidade política de
cada época ía aconsellando, o
galeguismo destes primeiros
cen anos do Rexurdimento ga-
lego que agora estamos conme-
morando. A esencia doutrinal
dise galeguismo era, e non po-
día ser loxicamente outra, o
ideal “nacionalista”.�

cionais soberanos. O gale-
guismo non acadou para Galicia
a condición de Estado nacional,

RAMÓNPIÑEIRO••LETRASGALEGAS••2009••7

Piñeiro nun Consello de Administración da Editorial Galaxia. 
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VIDA E OBRA.

Vida e obra de Ramón Piñeiro
AAuuttoorraa::  Beatriz García Turnes.

EEddiittaa::Galaxia.

Beatriz García
Turnes sinte-
tiza neste vo-
lume tanto a
obra como as
distintas face-
tas da vida de
P i ñ e i r o .
Achega ademais unha escolma
de textos que dan conta da im-
portante actividade epistolar
do homenaxeado, a súa con-
cepción do papel da lingua na
sociedade, dos ensaios sobre a
saudade e a función da litera-
tura como expresión da cultura
dun pobo.�

OLLADAS AO GALEGUISMO.

Ramón Piñeiro nas olladas
do galeguismo
AAuuttoorr::  Miguel Barros.

EEddiittaa::A Nosa Terra.

E d i c i ó n s  A
N o s a  T e r r a
achégase por
partida dupla á
figura de Pi-
ñeiro coa edi-
ción de dous
traballos de in-
vestigación. Un
deles leva por títuloRamón Pi-
ñeiro nas olladas do gale-
guismo. Trátase dunha refle-
xión actualizada do pensa-
mento de Piñeiro a través do
estudio de numerosa docu-
mentación inédita recollida
polo autor.�

PIÑEIRO CONTRA CASTELAO.

Piñeiro contra Castelao,
Castelao contra Piñeiro
AAuuttoorr::  Xosé Carlos Garrido Couceiro.

EEddiittaa::A Nosa Terra.

Este ensaio histórico de Xosé
Carlos Garrido Couceiro incide
nas actividades clandestinas
do galeguismo no enfronta-
mento ao franquismo en ple-
nos anos 40 e na loita entre
dúas concepcións diferencia-

Basilio Losada
desde 1961 até
1984. En total,
453 cartas que
ofrecen un por-
menorizado
testemuño da
historia recente
do país. Dende
Compostela, Piñeiro actúa
como mestre e amigo, editor e
dinamizador. En Barcelona,
Basilio Losada intervén nas ac-
tividades da clandestinidade e
actúa como mediador entre a
cultura galega e catalá.�

GALEGUISMO,
CULTURA E IDENTIDADE.

Ramón Piñeiro.
O espertar da conciencia
galega. Galeguismo, cultura e
identidade. Ensaios e artigos
dispersos (1950-1990)
AAuuttoorr::  Ramón Piñeiro.

EEddiittaa::Galaxia.

H e n r i q u e
Monteagudo
recolle neste
volume en-
saios e artigos
dispersos de
Piñeiro com-
prendidos en-
tre 1950 e 1990.
O seu lanzamento está pre-
visto para esta semana.�

PIÑEIRO POR ALONSO MONTERO.

Ramón Piñeiro ou a
reinvención da cultura galega
AAuuttoorr::  Xesús Alonso Montero.

EEddiittaa::Galaxia.

A piques de saír do prelo está

esta obra asi-
nada por Xesús
Alonso Mon-
tero, ao redor
da figura de Pi-
ñeiro e do seu
compromiso e
labor a prol da
cultura.�

REVISIÓN DO NACIONALISMO.

Ramón Piñeiro e a revisión
do nacionalismo. 1943-1980
AAuuttoorr::  Miguel Barros.

EEddiittaa::Galaxia.

Neste volume, que sairá á rúa
no mes de xuño, Miguel Barros
percorre o pensamento polí-
tico de Piñeiro dende antes da
ditadura, facendo fincapé na
revisión do principio das na-
cionalidades e a aposta por un
novo galeguismo político non
nacionalista.�

OS DÍAS OCULTOS.

Ramón Piñeiro.
Os días ocultos
AAuuttoorr::  Daniel Ameixeiro.

EEddiittaa::Xerais.

Nesta novela de
Daniel Amei-
xeiro a memo-
ria mestúrase
nun relato no
que Ramón Pi-
ñeiro volve aos
días da posgue-
rra, cando un
grupo de galeguistas abrían ca-
miño na escuridade. Seguindo
as palabras de Piñeiro, o lector
achégase a episodios destaca-
dos na historia.�

ESTRATEXIA DO GALEGUISMO.

Ramón Piñeiro e a estratexia
do galeguismo (1939-1982)
AAuuttoorr::  Xosé Ramón Rodríguez Polo.

EEddiittaa::Xerais.

Xosé Ramón
Rodríguez Polo
estuda neste
volume a estra-
texia que ela-
boraron os ga-
leguistas, lide-
r a d o s  p o r
Piñeiro, encami-
ñada a preparar á sociedade
para a restauración da demo-
cracia e a recuperar os valores e
ideais do galeguismo.�

DICIONARIO.

‘Dicionario’  Ramón Piñeiro
AAuuttoorr::  Xoán P.  Rodríguez Santamaría.

EEddiittaa::TresCtres.

No canto de
entradas  alfa-
béticas, esta
obra asinada
por Xoán Pas-
tor Rodríguez
Santamaría,
achega unha
presentación diacrónica ao
discorrer biográfico do prota-
gonista.�

A FACETA DE TRADUTOR.

Ramón Piñeiro, tradutor
AAuuttoorr::  Xosé Manuel Dasilva.

EEddiittaa::Toxosoutos.

Xosé Manuel
Dasilva aproxí-
mase neste en-
saio ao labor de
Piñeiro como
tradutor.�

EXPRESIÓN CULTURAL
DUNHA POLÍTICA.

Ramón Piñeiro.
A expresión cultural
dunha estratexia política
AAuuttoorraa::  Mercedes Queixas Zas.

EEddiittaa::Laiovento.

Mercedes Quei-
xas Zas asina
este  volume
que se achega
ao homenaxe-
ado dende un
punto de vista
político e cul-
tural.�

Libros para ler e comentar arredor da mesa

das, encabeza-
das respectiva-
mente por Ra-
món Piñeiro,
dende o inte-
rior de Galiza, e
por Castelao
como máxima
figura do exilio
galego. Enfrontados ao redor
da presenza do propio Caste-
lao no goberno no exterior.�

FILOSOFÍA DA SAUDADE.

Filosofía da saudade
AAuuttoorr::  Ramón Piñeiro.

EEddiittaa::Galaxia.

A editorial Ga-
laxia, da que Pi-
ñeiro foi mem-
bro fundador,
reeditou este li-
bro, publicado
por vez pri-
meira en 1984,
no que se reú-
nen as achegas e análises do
autor ao redor da saudade.�

GALICIA.

Galicia
AAuuttoorr::  Ramón Piñeiro.

EEddiittaa::Galaxia.

Tamén se ree-
ditou este libro
e l a b o r a d o  a
d ú a s  m a n s ,
coas verbas de
Piñeiro e as
imaxes de Vítor
Vaqueiro. “Gali-
cia, un país da Europa húmida,
encrucillada atlántica entre o
norte e o sur do continente”.
Estas son algunhas das pala-
bras que Piñeiro lle dedica ao
país neste volume.�

CORRESPONDENCIA
CON BASILIO LOSADA.

Do sentimento
á conciencia de Galicia.
Correspondencia 1961.1984
AAuuttoorr::  Basilio Losada e Ramón Piñeiro.

EEddiittaa::Galaxia.

Reúne a correspondencia cru-
zada entre Ramón Piñeiro e

M.B.

Reedicións das obras, ensaios sobre o seu legado e o
seu pensamento e a publicación de boa parte da súa
correspondencia son algunhas das propostas deste
Días das Letras, para conmemorar a Ramón Piñeiro.

O Centro Ramón Piñeiro
para a Investigación en Hu-
manidades editará, coinci-
dindo co Día das Letras, a
maior achega epistolar de to-
das as que se levan feito. Du-
rante este mes publicarase,
en tres volumes, a corres-
pondencia que o galeguista
mantivo con Figueira Val-
verde, José Luís Pensado e
Isidoro Millán. Ademais des-
tes novos traballos, o centro
reeditará boa parte dos tra-
ballos xa realizados ao redor
de Piñeiro.�

O Centro Ramón Piñeiro edita
o maior epistolario
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