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A poeta e colaboradora
de televisión, Yolanda Castaño,
foi unha das persoas que leu
o manifesto da Mesa
pola Normalización Lingüística
ao final da manifestación
na Praza da Quintana.

PACO VILABARROS
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rematar definitivamente co
idioma”, polo que lle pediu a
Feixóo que “modere esas posi-
cións radicais”.

Posicións que a Xunta pre-
senta como un intento de pac-
tar un novo “consenso”. Esta
palabra, canda a de “liberda-
de”, é a que repetiu máis o con-
selleiro de Educación, Xesús
Vázquez, ao valorar a manifes-
tación. Nesa mesma rolda de
prensa, Vázquez presentou o
comezo do proceso para de-
rrogar o Decreto. Iso si, primei-
ro enviará enquisas ás familias
sobre, entre outros puntos, que
idioma prefiren.

“Hai unha lexislación que o
Goberno debe aplicar in-

Manuel Vilas
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Tanto ten se había 50.000 ma-
nifestantes, como presume a
Mesa pola Normalización, ou
20.000, como rebaixa a Policía.
A masiva protesta que ateigou
Compostela o domingo proba
que a derrogación do Decreto
do galego no ensino xa é o pri-
meiro gran conflito social da
Xunta do PP.

Así o recoñeceu, entre liñas,
o novo secretario xeral de Polí-
tica Lingüística. “Estamos nun
momento quente, conflitivo, e
cómpre arrefrialo. Temos que
empezar a pensar en xeitos de
chegar a un acordo”, valorou
Anxo Lorenzo, ao día seguinte
da protesta.

O Goberno chama ao diálo-
go e recibe críticas do naciona-
lismo e certa tregua dende o PS-
deG. “Estamos dispostos a en-
trar na negociación e tratar de
alcanzar un consenso”, admite
Francisco Cerviño, deputado
voceiro en asuntos de lingua
duns socialistas que non se su-
maron á manifestación. Malia
que Cerviño estima que “non
hai que derrogar o Decreto”, o
certo é que o PSdeG preferiu fa-
cerlle unha homenaxe propia a
Ramón Piñeiro a poucos quiló-
metros –no cemiterio de Boisa-
ca– de onde os manifestantes
enchían dúas veces a Praza da
Quintana en defensa do idioma.

BRAGADO ALBISCA UN ‘PACTO ENCU-
BERTO’ CO PSOE. Unha indefini-
ción que Manuel Bragado, res-
ponsábel de Xerais, interpreta
como un avance dos conserva-
dores nun plan para aprobar
un novo texto co apoio do PS-
deG e, polo tanto, con máis vo-
tos no Parlamento que o actual
Decreto do bipartito. “A posibi-

lidade dun pacto encuberto
entre o PPdeG e PSdeG sobre a
reforma do Decreto, que deixe
fóra aos nacionalistas, é unha
hipótese que cada vez semella
máis verosímil”, escribe o edi-
tor. Con todo, Bragado salienta
que o éxito da protesta –a
maior dende o Prestige – proba
que “aínda existe un músculo
cívico potente no país”. “Unha
nova excelente, que impregna
o comezo de lexislatura de for-
ma esperanzadora”, conclúe.

Inxección de moral para un
BNG necesitado dela tras a de-
rrota electoral e a apertada
Asemblea. En Santiago estivo
toda a cúpula nacionalista. Os
dous competidores a voceiros
nacionais, Carlos Aymerich e
Guillerme Vázquez, sostiveron
a mesma faixa. Para Vázquez a
multitudinaria protesta é “un
aviso de miles de persoas que
lle din ao PP que ten que dar
marcha atrás nesa política de

Galicia Bilingüe impaciéntase, o PSOE dubida
e a Mesa xa prepara unha folga. Tras o éxito da
protesta do 17 M, a Xunta busca 'arrefriar' o
conflito que o propio Feixóo alimentara

A derrogación do Decreto do galego
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O presidente da Mesa,Carlos Callón, abraza ao histórico galeguista Pousa Antelo.

’’Moitos votantes e pequenos
cargos do PP participaron
na manifestación”,
segundo a Mesa,
que lle  lembrou a Feixóo
que prometera ‘gobernar
para todos’”
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protesta proliferaban os carteis
repartidos pola Mesa, entre un
público amplo, non sempre
identificábel politicamente. O
histórico galeguista Avelino
Pousa Antelo, o avogado Ne-
mexio Barxa e as escritoras Te-
resa Moure e Iolanda Castaño
leron o manifesto tras a actua-
ción de Mercedes Peón. No
texto denunciase a “mentira”
de que o bipartito tentou im-
por o idioma. Apórtanse ta-
mén datos do estudo da Real
Academia Galega, que mos-
tran como en doce anos caeu á
metade as persoas que falan
habitualmente galego.

Hai cifras aínda máis preo-
cupantes: un de cada dez rapa-
ces nunca recibiu unha clase
no idioma propio do país, nin
sequera Lingua ou Literatura
Galega. En torno ao 20% dos

mestres destas materias non
usan o galego na clase.

O RETROUSO DE GALICIA BILINGÜE.
Os anteriores datos son obvia-
dos por un Feixóo que teima
en derribar o Decreto. Así e to-
do xorde a pregunta de cando
cumprirá a súa promesa. No
portal de Galicia Bilingüe, un
corte de voz do propio presi-
dente da Xunta repite até a ex-
tenuación o compromiso da
campaña de derrogalo “nos
primeiros cen días de manda-
to”. Prazo que o Goberno non
cumprirá, mesmo podería
atrasalo outro curso. Vázquez
escúsase: “tería que estar en
marcha en setembro, polo que
hai cuestións que a data de ho-
xe teñen que pórse xa en mar-
cha, por cuestións de organiza-
ción académica, libros, etc.”.�

dependentemente do que
opinen as familias”, lémbralle
ao Executivo Carlos Callón. O
presidente da Mesa xa advertiu
a Xunta que, de teimar na de-
rrogación, promoverá unha
folga xeral no ensino no come-
zo do próximo curso. A plata-
forma advertiulle aos conser-
vadores que “moitos votantes
e pequenos cargos do PP” par-
ticiparon na manifestación e
lembroulle a Feixóo que pro-
metera “gobernar para todos”.

CONSELLEIROS ‘ANALFABETOS EN GA-
LEGO’. Callón foi duro cos con-
servadores no seu discurso. De
“analfabetos en galego” cualifi-
cou a dous conselleiros, Pilar
Farjas, conselleira de Sanida-
de, e Xavier Guerra, conselleiro
de Economía. Tamén lembrou
que Rosa Quintana, conselleira

do Mar, negouse a xurar o seu
cargo no idioma do país. “Que
o aprenda!” coreou en resposta
a multitude.

“Sempre en Galiza, sempre
en galego”, “Galiza inda que se
molle, o galego non encolle” e “
Temos lingua, temos dereito”
foron outros dos berros máis
populares dunha xornada
atrasada polas retencións na
autopista (máis dun quilóme-
tro na peaxe dende o sur) e os
tapóns nalgunhas rúas. Varios
comercios sufriron pintadas
nos escaparates ao paso da co-
la da protesta, organizada ao
redor da plataforma Galego
Sempre Máis, na que partici-
pan, entre outros, defensores
do reintegracionismo críticos
coa Mesa e independentistas.

CLASES DE GALEGO EN CASTELÁN. Na

galego non lle sairá gratis a Feixóo
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NIN PREXUÍZOS

Onomeamento do novo
secretario xeral de Polí-

tica Lingüística constitúe
probabelmente o maior acto
de rectificación do novo pre-
sidente da Xunta, pero non o
único. Esta primeira etapa do
goberno galego defínese, co-
mo xa se dixo desde diversos
ámbitos, polas rectificacións.
Á vista dos feitos, cabe sos-
peitar que a inexperiencia
pode empantanar as deci-
sións do executivo durante
varios meses máis.

A Mesa pola Normaliza-
ción puido vangloriarse do
éxito, antes mesmo de que
partise a manifestación con-
vocada o pasado domingo.
Non cabe dúbida de que sen a
presión dos sectores defenso-
res do galego, entre os que hai
que incluír a Academia e o
Consello de Cultura, a deci-
sión de Feixóo tería sido outra.

En contra da lectura elec-
toral que fixeron algúns, hai
que lembrar que a cidadanía
non votou a prol da castelani-
zación do ensino senón que
lle deu a maioría ao PP por ra-
zóns moi diversas. Segundo
certificou un amplo inquéri-
to preelectoral do CIS, a si-
tuación da lingua preocupá-
balle en primeiro termo a só
un 0,4% do electorado.

O éxito da mobilización
serviralles de aval aos defen-
sores do galego, pero fará ben
a Mesa en medir os seus pa-
sos se o que quere é ampliar
apoios para a lingua, o cal é
posíbel, máis que cristalizar a
súa posición arredor dunha
minoría irredutíbel. 

O galego –ten razón Fei-
xóo– non é propiedade de
ninguén. Mal futuro tería o
idioma de confundirse cun-
ha sigla. Pero Feixóo debe sa-
ber que só se escolle libre-
mente a partir do coñece-
mento equiparábel das dife-
rentes opcións. E sobre todo
a partir dun prestixio equiva-
lente de ambas linguas. A súa
falaz campaña molestou
moitos sectores ao recordar
os vellos prexuízos elitistas
contra o galego, prexuízos
inaceptábeis nunha demo-
cracia e nunha situación de
progreso como a actual.�

anosaterra

’’editorial

>>>
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selleiros e algúns secretarios xe-
rais contaban coa posibilidade
de dispor destes traballadores
eventuais. A eliminación da fi-
gura de delegado provincial de
cada consellaría é un dos prin-
cipais argumentos que empre-
ga o PPdeG para defender que
está a cumprir coa austeridade.

DENUNCIA DE THEMIS
XURISTAS DENUNCIAN QUE A
XUNTA VULNERA A PARIDADE

A asociación de mulleres xuris-
tas Themis rexistrou unha peti-
ción perante o Valedor do Pobo
para denunciar que a Xunta
“vulnera” a Lei de igualdade no
traballo e que “incumpre” a pa-
ridade na conformación do seu
Consello. As xuristas lembraron
que a normativa recolle “clara-
mente que a Xunta está com-
posta polo presidente, vicepre-
sidente ou vicepresidentes, no
seu caso, e os conselleiros”. Ade-
mais, este argumento súmase a
que a Lei de igualdade no traba-
llo estabelece que “a porcentaxe
do sexo menos representado no
Consello da Xunta non pode ser
inferior ao 40 por cento”. “O Go-
berno actual da Xunta na súa
composición non supera a por-

TÁBOAS, COORDINADORA
MONTSERRAT PRADO,
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN
DO BNG

Dúas mulleres, Monserrat Pra-
do e Teresa Táboas encárganse
da Organización e Coordina-
ción da Executiva do BNG, res-
pectivamente. A estrutura da
formación inclúe unha nova
área, a Coordinación das Comi-
sións do Consello Nacional, diri-
xida por Ana Luísa Bouza. Car-
los Aymerich asume Acción Ins-
titucional no Parlamento men-
tres que Francisco Jorquera diri-
xe a Acción Institucional no
Congreso. Manuel Antelo ocú-
pase da Acción Municipal, Ro-
sana Pérez, da Secretaría de Co-
municación, Ana Pontón, de
Imaxe e Propaganda e Francis-
co Rodríguez, de Formación.
Acción Social correspóndelle a
Rafael Villar, Acción Feminista, a
María Méndez, Relacións Exte-
riores e Emigración, a Gonzalo
Constenla, Alternativas Progra-
máticas, a Xoán Carlos Bascuas
e Finanzas, a Francisco García.�

INCUMPRE A AUSTERIDADE
OS SUPERDELEGADOS
CONTARÁN
CON CADANSEU GABINETE

A CIG denunciou que “asesores
políticos sen ningún tipo de
control nos seus cometidos”
traballarán por vez primeira
nas delegacións da Xunta. Trá-
tase de persoal de libre designa-
ción que se ocupa, entre outras
funcións, da axenda dos man-
datarios, do protocolo e das re-
lacións coa prensa. Só os con-

Con todo, ademais dos cinco
superdelegados, a nova estru-
tura incorpora cinco secreta-
rios provinciais e agora, segun-
do a CIG, un número de perso-
al de confianza sen determinar.
De aí que o sindicato considere
que Feixóo incumpra o progra-
ma de austeridade.�

centaxe mínima estabelecido
do 40 por cento e chega tan só ao
36 por cento”, denunciaron.�

INCUMPRIMENTOS DO PP
ATRASADOS O PLAN
DO LITORAL E A LEI DE PESCA

Malia que Feixóo anunciara no
debate de investidura que o
Plan de Ordenación do Litoral
sería aprobado en seis meses
desde a súa toma de posesión, o
Consello da Xunta acordou re-
dactalo a finais do 2009. Así, a
posta en marcha do novo plano
e das Directrices de Ordenación
do Territorio terá que agardar
até o primeiro trimestre do 2010.
A lei que impide a construción a
menos de 500 metros do mar,
que caducaba o 17 de maio, se-
guirá polo de agora vixente. O
Executivo de Feixóo tamén pos-
puxo a entrada en vigor da nova
Lei de Pesca, que o PPdeG pro-
meteu elaborar “nos primeiros
cen días” do seu mandato. A
Xunta aprobará a norma en de-
cembro deste ano e non en xu-
ño, como estaba previsto. O PS-
deG cualificou de “sectaria e re-
visionista” a norma, mentres
que o BNG alertou de que pre-
tende “privatizar algúns servizos
e centros públicos e aforrar eses
cartos para subvencionar o des-
pece de buques”.�

NOMEAMENTO
LUÍS LAMAS,
NOVO PRESIDENTE DE SOGAMA 

O avogado e ex concelleiro do
PP en Lugo, Luís Lamas, foi no-
meado presidente pola Socie-
dade Galega de Medio Ambien-
te (Sogama). O colaborador de
A Nosa Terra, nado no 1971,
substitúe no cargo a Xosé Álva-
rez Díaz. Na primeira xuntanza
do Consello de Administración,
o titular de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas,
Agustín Hernández, asegurou
que o obxectivo da Xunta con-
siste en restabelecer a “normali-
dade” en Sogama. O Executivo
do PPdeG encargoulle á consul-
tora Idom un informe sobre a
xestión do organismo.�

GALIZA.4. ANOSATERRA
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ASEMANA María Obelleiro

COMPROMISO CO BNG
O PSOE NEGOCIARÁ
QUE NAVANTIA VOLVA
Á ACTIVIDADE CIVIL 

O PSOE aceptou a reclamación
do BNG para que o Goberno
central fixe entre as súas priori-
dades de cara á presidencia es-
pañola no Consello de Europa
negociar coa Comisión Euro-
pea (CE) a revisión da restrición
imposta a Navantia para a
construción naval civil. A CE
advertiu en varias ocasións que
o estaleiro non pode construír
buques civís polo menos até
dentro de seis anos. Este foi o
compromiso que asumiu o
Executivo español para lograr
que Bruxelas autorizase a rees-
truturación de Izar.�

Reunión da Executiva do BNG. JESSICA BARCALA/ A.G.N.

Os cinco superdelegados da Xunta na toma de posesión con Alfonso Rueda e Alberte Núñez Feixóo. PEPE FERRÍN / A.G.N.
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malización Lingüística que
aprobou por unanimidade o
Parlamento en 2004. Trátase,
ademais, dun sociolingüista
cunha acreditada traxectoria
en defensa da lingua que se xo-
ga o seu prestixio profesional
ao aceptar este cargo na Admi-
nistración autónoma.�

Núñez Feixóo. A Mesa pola Nor-
malización empregou o mesmo
concepto e idénticas palabras
para criticar o labor que desem-
peñará Lorenzo. Só non censu-
raron ao novo titular de Política
Lingüística a Coordinadora de
Equipos pola Normalización e
Dinamización Lingüística, que
se felicitou pola súa escolla, e a
CIG-Ensino, que deixou unha
porta aberta ao diálogo ao afir-
mar que o xulgará pola súa acti-
vidade futura.

H. Vixande
Alberte Núñez Feixóo nomeou
a Anxo Lorenzo como novo se-
cretario xeral de Política Lin-
güística e deixou descolocada á
oposición. PSOE e BNG coinci-
diron en criticar a designación
da persoa que conta co mellor
perfil para o posto na historia da
autonomía. A súa xestión estará
orientada a conseguir máis pre-
senza do galego evitando a po-
lémica da porcentaxe que a le-
xislación lle asigna ao idioma.

O presidente da Xunta de-
signou en último lugar un dos
cargos máis esperados do seu
Goberno, o secretario xeral de
Política Lingüística. A elección
recaeu sobre Anxo Lorenzo, un
profesor universitario especia-
lizado na materia e con acredi-
tado compromiso co galego en
toda a súa traxectoria profesio-
nal. Núñez Feixóo afrontara di-
ficultades para atopar unha
persoa idónea porque varios
candidatos rexeitaron a posibi-
lidade de ocupar o cargo. Fei-
xóo, en lugar de nomear un po-
lítico do seu partido, arriscouse
e apurou os prazos até o final
na procura dunha fichaxe con
capacidade para desenvolver o
papel con solvencia.

Sen desembarazarse da re-
tórica da defensa dos dereitos
fundamentais dos castelán fa-
lantes, o presidente Feixóo to-
mou unha decisión que na
práctica comporta o desmar-
que definitivo de organiza-
cións como Galicia Bilingüe e
que implica un paso inicial pa-
ra o restablecemento do con-
senso sobre a lingua.

Como era de agardar, Galicia
Bilingüe interpretou como un-
ha aldraxe a decisión de Feixóo,
que cualificou como “fraude”.
Porén, os partidos políticos da
oposición e a Mesa pola Norma-
lización criticaron o presidente
en lugar de presentar a designa-
ción como unha vitoria das súas
teses. O deputado socialista
Francisco Cerviño afirmou que
“o nomeamento do responsá-
bel de Política Lingüística da
Xunta sen consenso previo non
augura nada bo”. O parlamen-
tario nacionalista Bieito Lobeira
cualificou de “verdugo do gale-
go” o papel que lle corresponde
a un secretario xeral ás ordes de

Nado en Vigo en 1964, Anxo
Lorenzo é doutor en filoloxía
especializado en sociolingüís-
tica e profesor da Universidade
de Vigo, onde dirixiu o seu ser-
vizo lingüístico de 2001 a 2006.
Politicamente próximo ao PS-
deG-PSOE, participou na re-
dacción do Plano Xeral de Nor-

Feixóo descoloca a oposición

>>>

RECTIFICACIÓN’’
Damián Villalaín

Feixóo non o tiña tan claro.
Tivo que pasar un mes

desde que o dirixente do PP
chegase á presidencia da Xun-
ta para que tomase a primeira
decisión destinada a solucio-
nar a lea na que el mesmo me-
teu o seu partido –e a socieda-
de galega– en relación coa lin-
gua. Esa primeira decisión, o
nomeamento de Anxo Loren-
zo como responsable de Políti-
ca Lingüística, vai polo bo ca-
miño, que non é outro que o
da reconstrución do consenso,
pero supón unha rectificación
evidente respecto das posi-
cións aireadas pola dereita tan
só hai un par de meses. A me-
llor proba disto é a reacción de
Galicia Bilingüe, cuxa lideresa
se sente decepcionada e enga-
nada, vítima dunha fraude te-
rrible. Corina Porro, a quen su-
poño moi atarefada en apren-
der rapidamente algo sobre
peixes, estibas e tonelaxes, aín-
da non reclamou a “libertá”
pola que nunca abriu a boca
cando de verdade facía falta.
Tampouco creo que o vaia fa-
cer, polo menos nos próximos
catro anos.

Pero neste asunto o que de-
be importarnos é o galego,
non o PP, o PSdeG ou o BNG.
Por iso creo que a chegada de
Lorenzo a Política Lingüística
é unha noticia boa e esperan-
zadora. Negarse a calquera po-
sibilidade de consenso e pro-
poñer a Lorenzo para o invero-
símil papel de “verdugo do ga-
lego” é darlle azos á solidifica-
ción da cuestión lingüística
como elemento de fractura so-
cial e como marca ideolóxica.
E se teimamos en meter o ga-
lego nesa guerra, debemos ser
conscientes de que a derrota
está asegurada, por moito que
se gañase na Quintana unha
meritoria batalla. De maneira
que, polo que a min respecta,
benvida sexa a rectificación de
Núñez Feixóo. �

O nomeamento de Lorenzo
vai polo bo camiño,
o da reconstrución
do consenso”

’’

Anxo Lorenzo. PACO VILABARROS

’’O nomeamento
do responsábel de Política
Lingüística da Xunta
sen consenso previo
non augura nada bo”

[Francisco Cerviño]
Deputado do PSOE.

Feixóo tomou unha decisión
que, na práctica, comporta o
desmarque definitivo
de organizacións
como Galicia Bilingüe”

’’

Tras coñecerse a súa designa-
ción, as primeiras palabras de
Lorenzo estiveron marcadas
pola cautela e pola falta de
concreción para evitar com-
promisos que hipotequen a
súa xestión. Con todo, afir-

mou que traballará para res-
tablecer o consenso sobre a
lingua e confirmou que refor-
mará o decreto 124/07 do ga-
lego no ensino, aínda que
adiantou que o fará baixo o
prisma do avance no multi-
lingüismo.

O recurso ao multilingüis-
mo permitiríalle incorporar
nos planos de estudo un ter-
ceiro idioma –previsibelmen-
te o inglés– xunto ao galego e o
castelán. A fórmula abriría a
posibilidade de conservar a
mesma porcentaxe de mate-
rias impartidas nas dúas lin-
guas oficiais, tal e como sinala
o actual decreto 124/07, xa
que un terzo das clases serían

en galego, e outro tanto en
castelán e inglés.

Algunhas fontes sinalan
que Anxo Lorenzo evitará a
controversia sobre as porcen-
taxes e centrarase no cumpri-
mento máis estrito da lei así
como en avanzar na normali-
zación do galego noutros ám-
bitos distintos do ensino. Aí é
onde ten máis campo para ac-
tuar, aseguran algunhas per-
soas, como Henrique Monte-
agudo, secretario do Consello
da Cultura. “O seu labor será
máis transversal, atendendo
as áreas das empresas e da Ad-
ministración local, onde non
se rexistrou un impulso da po-
lítica lingüística”, afirma.�

Un terzo das clases en galego, castelán e inglés

’’O seu labor será máis
transversal, atendendo
as áreas das empresas
e da Administración local”

[Henrique Monteagudo]
Secretario do Consello da Cultura.

Ao nomear a Anxo Lorenzo
secretario xeral de Política Lingüística
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non só de entre os galegos.
De todos os xeitos, os oposi-

tores terían que aprobar un

corpo xeral da Administración
galega poderían dobrarse.
Máis de dez mil persoas chega-
das doutras Comunidades do
Estado poderán sumarse aos
opositores galegos e loitar por
unha praza de funcionario na
Xunta ou en calquera das súas
dependencias.

A decisión de Feixóo, se
ben suporía recortar as garan-
tías dos cidadáns que se quei-
ran dirixir á Administración
en galego –debido á incom-
prensión dos empregados pú-
blicos–, ampliaría os dereitos
dos opositores de fóra de Galiza
e permitiría mellorar a calidade
dos funcionarios ao selecciona-
los de entre todos os españois,

H.V.
Ducias de milleiros de oposito-
res de todo o Estado poderían
beneficiarse dunha medida
que valora o Goberno galego
pero que pospuxo deica o ano
que vén. Persoas doutras Co-
munidades autónomas pode-
rían acceder a un posto na Ad-
ministración galega porque
nas próximas convocatorias os
participantes nas probas de se-
lección de persoal poderán eli-
xir en que lingua realizan o exa-
me, en galego ou en castelán.

Grazas a esta medida anun-
ciada polo Executivo que presi-
de Núñez Feixóo, a cifra habi-
tual de 13.000 persoas que con-
corren ás oposicións para o

exame de galego sexan da nosa
Comunidade, sexan de fora.
Este exame podería substituír-

se por un curso posterior de
habilitación, que tería unha
duración dunhas horas.�

MEDIOAMBIENTE
E INFRAESTRUTURAS

Non é estraño en política que
un ministro designado para
unha carteira pola súa profe-
sión e experiencia cambie de
ministerio sen ter vínculo
empírico nin ocupacional
coa nova carteira asignada.
Non é novo que unha minis-
tra de profesión enxeñeira in-
dustrial, deixe a carteira de
Administracións Públicas e
pase a coller a de Economía.
Imaxinemos, naquel mo-
mento, a Rodrigo Rato deixar

Economía e coller Sanidade. 
Leonardo da Vinci foi, entre

outras, enxeñeiro, arquitecto
urbanista, científico, inventor,
anatomista, escultor, pintor,
poeta, músico, filósofo, botá-
nico... Penso que podería levar
con toda dignidade diferentes
carteiras ministeriais. Pero
que tamén puidese non acep-
tar calquera.

Xa arrimando para aquí,
estou convencido de que o Pa-
dre Sarmiento levaría coa
mesma eficacia a Consellaría
de Medio Ambiente coma a de
Educación. Ora ben: como se

pode englobar Medio Am-
biente co cemento? Será que
entenderon o da globalización
deste xeito? Que fai un raposo
gardando as galiñas? Que ma-
sa vai sair de aí? Porque se lles
chama “infra” ás estruturas
que descarnan montañas, se-
can ríos ou anegan vales? 

Nunca o medio ambiente
se vai meter nas cidades,
nunca. Nunca o medio am-
biente se vai meter nos par-
ques empresariais, nunca.
Nunca a insensatez vai poder
co sentido común.

Pola contra, a avaricia hu-
mana non farta, e aínda que
se poña sempre por diante a
creación de riqueza, o maldi-
to paro non acaba nunca. O
medio ambiente segue a re-
cuar e recuar. 

Galicia, xunto con Extre-
madura, segue ao rabo en es-
pazos protexidos. Antes,
mentres e, seguramente, des-
pois do bipartito. O calenda-
rio da Directiva Marco da Au-
ga vai no noveno ano dun to-
tal de 15. Polos ríos non se fi-
xeron máis que paseos liñais,
que, por certo, precisan de
obras e, ás veces, de macroes-
truturas. A contaminación
das augas segue como no
1999, antes da norma euro-
pea. Cantos cartos vai recu-
perar Bruxelas cando expiren
prazos e normativas! Cantas

multas imos ter que pagar!
Sen ter a visión de Da Vinci:

cando se teña que facer unha
macroestrutura que o único
impedimento sexa o medio
ambiente; xa está. O concellei-
ro de Obras e Macroestruturas
non lle ten que pedir permiso
a ninguén.

Podería ser que a Consella-
ría de Medio Ambiente se
converta nunha revolución
das galiñas a facerlle fronte
aos raposos, e así, recibe o no-
me de Medio Ambiente,
Obras e Infraestruturas, por
esta orde, porque cando se
vaia secar un humidal, levan-
tará a man Medio Ambiente e

dirá: Quieto, parado. Cando se
derroguen leis do litoral sairá
Medio Ambiente e dirá: “Iso
nin tocalo”. 

Non vai ser así, non sexa-
mos inxenuos. Todo o contra-
rio. Meter Obras e Infraestru-
turas con Medio Ambiente é
como cruzar unha balea cun-
ha bolboreta

Non vou xulgar este enxe-
ñeiro de canles, camiños e
portos que colle a consellaría
pero certos títulos de película
estragan unha boa tarde de
cine.�

Gonzalo Sancho
Presidente de Vaipolorío

(Pontevedra)
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Segundo acordo do Consello de Administración celebrado
o pasado 6 de marzo de 2009, convócase aos/ás accionis-
tas de PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS

S.A., con domicilio en Vigo, rúa do Príncipe nº 22 a unha Xunta
Xeral Ordinaria, que se celebrará no Centro Social Caixanova en
rúa Policarpo Sanz nº 24 en Vigo para o próximo 26 de xuño ás
17 horas en primeira convocatoria e o 2277  ddee  xxuuññoo  áá  mmeessmmaa  hhoorraa
eenn  sseegguunnddaa  ee  ddeeffiinniittiivvaa..

OORRDDEE  DDOO  DDÍÍAA
1º - Exame e aprobación, no seu caso, das contas anuais corres-
pondentes ao exercicio 2008.
2º - Aprobación, no seu caso, da xestión do Consello de Adminis-
tración durante o exercicio 2008.
3º - Modificación do Consello de Administración, se proceder.
4º - Novos proxectos.
5º - Facultades de executar, desenvolver e subsanar os acordos da
Xunta.
6º - Rogos e preguntas.
Os/as accionistas teñen o dereito de examinar no domicilio social
sito en Príncipe 22, de Vigo, as contas anuais e o informe de xes-
tión.

Vigo, 30 de abril de 2009
PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS, S.A.

Miguel Barros Puente
Presidente
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Poderían participar nas convocatorias para
postos públicos grazas á supresión do galego

A Xunta ábrelle a porta a opositores
de todo o Estado

Oposicións da Xunta no Parque Feiral de Silleda. A.G.N.
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María Obelleiro
“Cada ano medra en España o
número de defuncións por
aborto”. “A mesma sociedade
no seu conxunto é a última víti-
ma do aborto, xa que dilapida
un capital humano irrecuperá-
bel”... Estes foron algúns dos
motivos esgrimidos pola Red
Madre, tecido antiabortista
creado polo Foro da Familia,
para que o Parlamento galego
admitise a trámite a “proposi-
ción de lei de iniciativa lexisla-
tiva popular (ILP) pola que se
estabelece e regula unha rede
de apoio á muller embaraza-
da”. As sinaturas recollidas po-
las entidades próximas ao Foro
da Familia e a maioría do PP-
deG fixeron posíbel que os par-
lamentares debatan a crea-
ción, con fondos públicos,
dunha serie de centros públi-
cos e privados que tratarán de
impedir que as mulleres inte-
rrompan voluntariamente o
embarazo. O modelo proposto
sería semellante ao doutras
Comunidades Autónomas, co-
mo Madrid, Castela e León, Va-
lencia ou as Canarias.

A oposición, que votou en
contra do texto, cualificou a
iniciativa de “ultraconsevado-
ra” e de esconder, baixo a más-
cara de máis axudas ás mozas,
unha limitación do dereito a
decidir libremente sobre o em-
barazo. A parlamentar do
BNG, Ana Pontón, que recibiu
tras a súa intervención no Hó-
rreo o aplauso das deputadas
socialistas, advertiu de que a
proposición “pretende impo-
ñer unha moralidade” e supo-
ría “privatizar uns servizos que
xa existen”. O certo é que o ase-
soramento que pide esta ILP xa
é ofrecido pola propia Red Ma-
dre. A deputada do PSdeG,
Laura Seara, criticou que des-
pois de “falar de tanto malgas-
to” o PP non apoiase na pri-
meira proposta desta VIII lexis-
latura medidas contra a crise,
senón que promovese “darlles

cartos” aos que “atentan con-
tra os dereitos da muller”.

PRÓXIMOS AO OPUS DEI. Detrás da
recollida de sinaturas escón-
dense asociacións antiabortis-
tas de marcado carácter cristiá
e ultraconservador. O Foro Es-
pañol da Familia (FEF), princi-
pal promotor da iniciativa,
abrangue máis de 5.000 asocia-
cións de carácter civil que re-
presentan, segundo datos da
entidade, uns catro mi- >>>

A Cámara galega debaterá unha
proposta de lei, a primeira desta VIII
Lexislatura, impulsada polo Opus Dei,
cos votos do PP, para crear unha ‘rede
de apoio á muller embarazada’ que
tentará evitar que as galegas aborten

Quen se oculta tras a iniciativa antiaborto do P

Coloma Viúdez, representante da Red Madre en Galiza, defendeu a ILP no Parlamento. PEPE FERRÍN / A.G.N.

Nas últimas manifestacións, o
Foro contou coa presenza de
destacados líderes populares,
como o cabeza de lista do PP
ao Parlamento Europeo, Jaime
Mayor Oreja, o ex secretario
xeral, Ángel Acebes, o ex porta-
voz no Congreso, Eduardo Za-
plana ou os ex ministros Fede-
rico Trillo, Ana Pastor e Miguel
Arias Cañete. Tamén se uniron

ás marchas os principais re-
presentantes da Conferencia
Episcopal. O seu presidente, o
cardeal Antonio María Rouco
Varela, fora recibido cunha
grande ovación á súa chegada
á manifestación en contra do
matrimonio homosexual.

Nas redes sociais da inter-
net, o Foro da Familia é
apoiado maioritariamente

por militantes do PP, de Nue-
vas Generaciones e de parti-
dos ultraconservadores co-
mo La Aplicación Española.
Entre os seus “seareiros” des-
tacan o portavoz do PP de Ex-
tremadura, Luis Alfonso Her-
nández Carrión ou o que fora
candidato dos populares á Al-
caldía de Sevilla, Juan Ignacio
Zoido Álvarez.�

Apoio da cúpula eclesiástica e do PP

’’A oposición cualificou
a iniciativa
de ultraconsevadora
e de esconder, baixo
a máscara de máis axudas,
unha limitación do dereito
a decidir libremente
sobre o embarazo”

’’Entre as asociacións
que colaboraron
na recollida de sinaturas
atópase Evangelium Vitae,
da que é fundadora
Margarita Fraga, irmá
do ex presidente da Xunta”

’’O Foro da Familia,
impulsora da iniciativa,
considera que a escalada
nos niveis de aborto
é consecuencia
da propaganda
dos anticonceptivos”
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os avogados vigueses Ricardo
Cuenca, Xesús Lorenzo ou o
seu delegado en Galiza, Ma-
nuel Corredera, téñense invo-
lucrado na recollida de sinatu-
ras a prol da obxección de con-
ciencia a Educación para a Ci-
dadanía.

CONTRA OS ANTICONCEPTIVOS. O
Foro rexeita a pílula poscoital e
mesmo o preservativo. E é que
considera que a “escalada nos
niveis de aborto” é consecuen-
cia da “propaganda dos anti-
conceptivos”. Nesta liña, ten
acusado o Ministerio de Sani-
dade de “promover a promis-
cuidade sexual entre a xuven-
tude” pola campaña do con-
dón.

Os argumentos do Foro da
Familia casan coa doutrina dos
sectores radicais da Igrexa e
mesmo do Opus Dei. O presi-
dente do FEF, Benigno Blanco
foi secretario de Estado duran-
te oito anos nos Gobernos de
José María Aznar. Tamén foi
asesor dos populares no Con-
greso e traballou como letrado
nos servizos xurídicos de Iber-
drola. O propio Blanco admi-
tiu, nun videochat do ABC en
novembro do 2008, que per-
tence ao Opus Dei.�

GALIZA.9.

llóns de familias. Os co-
mezos da federación, nada en
Compostela no 1999, foron
pouco prometedores, pero coa
vitoria socialista nas eleccións
xerais de 2004 atoparon o ini-
migo contra o que actuar. Co
gallo do desenvolvemento do
Anteproxecto de Lei do Aborto
do Goberno español, o FEF
emprendeu unha virulenta
campaña contra o que consi-
dera “un problema patolóxico
de Zapatero e das súas minis-
tras”. Segundo o Foro, a futura
Lei do Aborto impulsada polos
socialistas cáusalles ás mulle-
res “máis acoso” para que inte-
rrompan o embarazo.

Entre as asociacións que co-
laboraron na recollida de sina-
turas atópase Evangelium Vi-

tae, da que é fundadora Marga-
rita Fraga, irmá do ex presiden-
te da Xunta. “Autorizar a pílula
é como permitir o uso da gaso-
lina para apagar o lume”, ten
apuntado.

Malia que o FEF se define
non confesional, as entidades
que o integran, como a Asocia-
ción Católica de Propagandis-
tas, Hazte Oir ou a Confedera-
ción Católica de Padres de
Alumnos (Concapa) compar-
ten os postulados da Igrexa Ca-
tólica, que ten apoiado activa-
mente as súas mobilizacións.
Entre as súas formulacións
destaca a postura contraria á
“desaparición do matrimonio
legal”, contra a unión entre
persoas do mesmo sexo, con-
tra a fecundaciónin vitro, con-

tra o “suicidio asistido” ou con-
tra Educación para a Cidada-
nía. Integrantes do Foro como

ANOSATERRA
21-27 DE MAIO DE 2009

orto do Parlamento?

Hazte Oir é unha das asocia-
cións que forman parte do Fo-
ro Español da Familia. Nas sú-
as filas hai un amplo abano de
movementos que van desde o
Opus Dei aos Lexionarios de
Cristo. Ademais de considerar
a homosexualidade como pa-
toloxía, non aceptan a existen-
cia do aborto terapéutico e re-
xeitan toda política de ten-
dencia liberal ou progresista,
así como as políticas medio
ambientais ou ecoloxistas. Al-
gúns integrantes de Hazte Oir,
que teñen amosado unha
postura crítica cara ao PP, ao
que acusan de “acomplexa-
do”, militan en partidos como
a Comunión Tradicionalista
Carlista, a Alternativa Españo-
la ou Familia y Vida.

A asociación mesmo lles
ten solicitado aos seus simpati-
zantes que non voten o PSOE.
Nos últimos días, ademais de
solicitar na súa web a fin da
“barra libre ao aborto”, Hazte
Oir aludía a unha manifesta-
ción de traballadores que leva-
ron as súas reivindicacións á
Asemblea de Madrid. “Ante as
citas electorais a Zapatero lle
convén que haxa tensión e pa-
ra iso mobiliza os seus peóns
de forma violenta”,
sinalaba.

CAMPAÑA CONTRA FRIGO. As cam-
pañas e reivindicacións son
trazos característicos de Haz-
te Oir. No verán do 2006, a
asociación emprendía unha
cruzada contra Frigo por un
spot protagonizado pola ac-
triz Paz Vega, que se desdo-
braba en dúas, ao entender
que “fomentaba a homose-
xualidade”. Un anuncio de
Ikea tamén foi interpretado
como unha “incitación á ho-
mosexualidade” porque
amosaba dous homes acom-
pañados dunha muller facen-
do unha árbore de Nadal.�

?UERE SABER MÁIS?
www.forofamilia.org
www.hazteoir.org

O ultraconservadorismo
de Hazte Oir

>>>

’’Algúns integrantes de Hazte
Oir, que acusan o PP
de acomplexado, militan en
partidos como Comunión
Tradicionalista Carlista,
Alternativa Española ou
Familia y Vida”

Unha manifestación de rerechoavivir.org. 

Autobuses antiabortistas
de derechoavivir.org (Hazte oir). 
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O CASCO
DE ANXO LORENZO

RRaammóónn  VViillaarr, de Vieiros, entre-
vista ao novo secretario xeral
de Política Lingüística, Anxo
Lorenzo, e o primeiro que lle
pregunta é: “A estas alturas xa
mercaría un casco?”. O profe-
sor universitario respóndelle
que “cando un acepta un cargo
ten que traer posta a arma-
dura. Veño preparado”.�

ENTERROS PERIGOSOS

En Público, MMaannuueell  RRiiccoo  re-
clama un catálogo de com-
portamentos prohibidos a
conta da negación de conco-
rrer a lista de Iniciativa Inter-
nacionalista ás eleccións eu-
ropeas, decisión tomada en
base a datos como que unha
das súas integrantes, Doris
Benegas, asistiu “o 22 de no-
vembro de 1989 ao funeral do
dirixente e parlamentario de
HB Josu Muguruza”. Matina o
xornalista que “se asistir a un
enterro en 1989 pode utili-
zarse 20 anos máis tarde como
proba xudicial para mutilar os
dereitos políticos de alguén, o
mínimo é que o saiba con an-
telación”.�

NON SÓ CUBA
IMCUMPRE DEREITOS

JJoosséé  MMiigguueell  IInnssuullzzaa, secretario
xeral da Organización de Esta-
dos Americanos, responde en
El País a algunhas preguntas
sobre Cuba e Venezuela
nunha entrevista asinada por
AAnnttoonniioo  CCaaññoo, correspon-
dente do xornal en Washing-
ton, Estados Unidos.

“– Non lle preocupa que en
todo ese esforzo de integra-
ción [dos países na OEA] se sa-
crifique a democracia, se re-
baixen os listóns de democra-
cia na rexión?

–Non, non. Eu estou a dicir
simplemente que ese listón
debe estar á mesma altura para
todos e que con ese listón á
mesma altura pódese conver-
sar mellor. É máis fácil promo-
ver a democracia de medir a
todos co mesmo criterio. Eu,
particularmente, cando me
chega un informe dun orga-
nismo que fala da falta de de-
mocracia en Cuba, Venezuela,
Ecuador, Bolivia e Nicaragua,
póñome sospeitoso.

– Non hai problemas de
falta de democracia en Cuba?

– Por suposto. Hai proble-

mas de democracia en Amé-
rica Latina. Se me pregunta se
Cuba cumpre cos ditados da
Carta Democrática Interame-
ricana, eu podería nomear
como sete ou oito países que
non a cumpren.

– E non hai un retroceso da
democracia en Venezuela?

– Diso xa non estou tan se-
guro. Iso é un tema a discutir”.�

O DESCENSO
DE VOTOS DE
MIRANDA EN ALLARIZ

Tras a súa elección como novo
portavoz do PP, AAnnttoonniioo  RRoo--

ddrríígguueezz  MMiirraannddaa  criticou o
BNG por unha deriva “radi-
cal”. Das súas palabras saíu ao
paso o alcalde de Allariz, FFrraann--
cciissccoo  GGaarrccííaa, quen coñece a
Miranda porque foi cabeza de
lista do PP nese concello nas
últimas municipais. García
lembra en Xornal de Galicia
que o popular rexistrou “un
retroceso moi importante de
máis de 500 votos, perdendo
un concelleiro”. O rexedor ta-
mén sinala que se fose radical,
“o BNG non tería esa maioría
social que o apoia ano tras ano
en Allariz”. Así mesmo, asegu-
rou “que estamos a lograr ter

unha traxectoria ascendente
de resultados”.�

O BISAVÓ
DE MAYOR OREJA

Recollérono medios de comu-
nicación como El País ou Pú-
blico, o cabeza da lista do PP
ás eleccións europeas, JJaaiimmee
MMaayyoorr  OOrreejjaa, amosa o seu or-
gullo por non saber éuscaro.
“O meu bisavó esforzouse
para que os seus fillos non se
pechasen no cortello. Prohi-
biulles que falasen vasco para
que aprendesen ben o espa-
ñol”, asegurou.�
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VOLVER, OU NON 

Xavier López Rodríguez

Acrise está a cambiar moi-
tos costumes dos últimos

anos. Nalgúns casos, para ben.
Acabou iso de endebedarse
alegremente. Os mesmos
bancos que daban crédito sen
pedir nin o carné son os que
agora se ocupan de evitar ten-
tacións. Cando a sombra do
paro nos deixa tan pálidos
como nos poderían deixar un-
has vacacións en catacumbas,
daquela xa hai menos necesi-
dades, xa se empezan a consi-
derar outras posibilidades, ou-
tras formas de vivir e de lecer.
Mesmo reformulacións. Dis-
que hai retornos. Xente moza
que volve mirar para a terra
como lugar de traballo, como
fonte de vida e de riqueza. Con
explotacións leiteiras? Van ser
lendas urbanas. Se cadra, o re-
torno é unha boa escolla para
persoas nesa idade dalgúns
afortunados de banca ou em-
presa pública que gozan de fa-
bulosas pre xubilacións e te-
ñen os fillos xa desaniñados.
Tamén para quen non poida
aturar esoutro labor de pedir
nunha esquina. Boa opción
sería, en todo o caso, para a te-
rra, se as vellas ferramentas se
desenferruxasen, se fosen a
menos as hortas a monte. Es-
tase a descubrir en moitos ca-
sos, e a redescubrir, noutros, a
xenerosidade da terra, que
sempre dá cento por un. Pero
como suplemento ou como
pasatempo. Para non pasar
fame. A de volver debería ser,
en todo caso, unha escolla vo-
luntaria. Se o de volver á terra
se ha de ver coma un castigo,
mellor non volver. Desapare-
cería a súa xenerosidade. Nese
caso, mellor considerar outra
vez a emigración a Europa,
onde hai experiencia abonda
e din que o traballador galego
está ben considerado. E deixar
que os xubilados ingleses si-
gan mercando as casas das
nosas aldeas. �

’’

’’Se o de volver á terra
se ha de ver
coma un castigo,
mellor non volver”

ENPOLEIROALLEO

Jaime Mayor Oreja. ANDREA COMAS / REUTERS

O secretario xeral da Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza. 

’’A confusión entre o público
e o privado converte
a Comunidade de Madrid
na Italia de Berlusconi”

[Marga Sanz]
Deputada de IU
na Asemblea de Madrid.

’’A banca participa
na promoción dunha
ansiedade baseada
nos falsos recortes
nas pensións para que
invistan en seguros
privados”

[Vicenc Navarro]
Catedrático da Universidade
Pompeu Fabra.

Antonio Rodríguez Miranda. 
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Manuel Vilas
O novo portavoz nacional do
BNG reclama, ante as vindeiras
eleccións, unha “Europa dife-
rente” e, a respecto da lingua,
móstrase moi crítico co “PP da
Faes”.
OO  PPSSOOEE  ddii  qquuee  eessttáá  aabbeerrttoo  aa  nnee--
ggoocciiaarr  ccoo  PPPP  ssoobbrree  oo  DDeeccrreettoo  ddoo
ggaalleeggoo  nnoo  eennssiinnoo..  EE  oo  BBllooqquuee??
Que interese tería darlle unha
volta a un Decreto para darlle
satisfacción ao PP, un Decreto
que foi pactado polos sectores
sindicais, políticos, asociacións
de pais, etc? A lóxica sería man-
ter a norma pactada. Dicir
agora, con todo o respecto para
o PSOE, que ‘non mantemos o
que diciamos hai un mes’ e que
‘agora temos que facer algo
novo’ para contentar aspira-
cións pouco lexítimas do PP...
Despois da gran manifestación
[do Día das Letras], non pode
reclamar que volva o consenso.
É evidente que é o PP quen ra-
cha o consenso, pensando que
así satisfai a parte máis extre-
mista do seu electorado.
CCoommoo  vvaalloorraa  qquuee  uunnhhaa  ddaass  pprrii--
mmeeiirraass  iinniicciiaattiivvaass  qquuee  aappooiiaa  oo
PPPP  nnoo  PPaarrllaammeennttoo  pprroovveeññaa  ddooss
aannttiiaabboorrttiissttaass??
Expresa con claridade o seu
perfil. Baixo unha imaxe cara
fóra máis centrista, estamos
ante o PP máis puro e duro, coa
FAES de Aznar en cabeza. Por
iso dan unha das primeiras ba-
tallas contra un dereito funda-
mental, recoñecido en todas as
democracias, como é o do
aborto. Coa falacia que, como
quen di, o aborto se impón.
Ninguén desexa un aborto;
pero é un dereito contemplado
en toda en Europa. Estamos
ante un PP que se apoia nos sec-
tores sociais máis integristas no
social, ayatólicosdiría eu.
QQuuee  oobbxxeeccttiivvoo  ssee  mmaarrccaa  ppaarraa  aass
eelleecccciióónnss  eeuurrooppeeaass??
O BNG saíu da Asemblea con
nova liña política e dirección.
Imos a dar a batalla con entu-
siasmo nas europeas. Malia o
marco existente, imos lograr re-
presentación. Ou entra o Blo-
que no parlamento europeo  ou
alí non se falará dos problemas
galegos.
DDúúaass  mmuulllleerreess  ddee  ccaaddaa  uunnhhaa
ddaass  lliissttaass  mmááiiss  vvoottaaddaass  nnaa

AAsseemmbblleeaa  aassuummeenn  ooss  ccaarrggooss  ddee
sseeccrreettaarriiaa  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn,,
MMoonnttssee  PPrraaddoo,,  ee  ddee  CCoooorrddeennaa--
ddoorraa,,  TTeerreessaa  TTáábbooaass......
Vexo unha Executiva que non
responde a esquemas partida-
rios. Ademais, as mulleres do
BNG están moi cualificadas. A
pregunta debera ser a contraria:
por que é relevante que as mu-
lleres ocupen cargos importan-
tes?. É algo normal, non foi pre-
meditado.
EEnn  qquuee  cceennttrraarráá  oo  sseeuu  ttrraabbaalllloo
eessttaa  nnoovvaa  EExxeeccuuttiivvaa??
Esforzareime en que todo o
mundo estea cómodo no Blo-
que, que é unha fronte plural na
que existen diferentes formas de
pensar. Non vou facer unha po-
lítica de exclusión con ninguén e
tampouco a fará a Executiva. Te-

que se nos di. Queremos outro
modelo de Europa, no que Ga-
liza teña un papel tamén no eco-
nómico. Entramos mal no mer-
cado común, as consecuencias
están aí e iso non se compensa
coas axudas. A idea de que a
cambio nos deron fondos euro-
peos ... Como lle dixen ao comi-
sario Fischler [ex-responsábel
da agricultura e da pesca comu-
nitaria] cambiemos os papeis.
Nós dámoslle os fondos e voste-
des déixenos producir!
ÉÉ  rreeaalliissttaa  qquuee  aa  UUEE  lleevvaannttee  oo
vveettoo  aa  AAssttaannoo??
Blanco [conselleiro de Industria
co bipartito] esforzouse por
presentar unha proposta con
empresarios dispostos a reacti-
valo. Iso é o primeiro que ten
que facer a Xunta. Segundo, o
Goberno Español ten que dei-
xar de dicir ‘imos facer un es-
forzo’, ten que dar a batalla. Ter-
ceiro, non estamos na Europa
do libre mercado? Daquela por-
que esa normativa inxusta, que
lle impide a Astano facer barcos
civís? Se hai empresarios intere-
sados, se hai mercado, se se
pode crear emprego...�

GALIZA.11.

marannos antieuropeos, pero
imos defender unha Europa di-
ferente. Se estamos pola famosa
Europa da cohesión, cómpre
que os territorios poidan con-
verxer economicamente. E aquí
non está pasando.
AA  qquuee  ssee  rreeffiirree??
A UE e o Goberno español utili-
zan o libre mercado cando que-
ren. Por que se puxo unha cota
de leite ao Estado español que
repercute nunha inferior pro-
dución en Galiza? Impedíuse-
nos ou non o acceso libre ás au-
gas comunitarias na pesca? A
construción naval está regulada
para impedir que o estaleiro de
Fene constrúa barcos ou non? A
lei do mercado é unha falacia,
no sentido de que só se aplica
aos sectores que [o Goberno]
non quere protexer; pero cando
hai outros intereses, daquela si
hai axudas!
CCiittoouu  vvoosstteeddee  oo  rreessccaattee  ddooss
bbaannccooss......
Hai axudas á banca, pero logo o
Banco Central Europeo di que
nos tipos de interese xa está todo
perfectamente regulado. Non
podemos aceptar sen máis o

mos novas directrices políticas
aprobadas por un 78 por cento
da Asemblea. Sabemos onde es-
tamos, o lugar no que nos colo-
cou o pobo, pero a prioridade é
ser alternativa ao PP.
EE  aa  nniivveell  ppeerrssooaall??
Vou ser o líder do Bloque, pero
estou pola dirección colectiva e
por revitalizar a organización
interna. Terei máis contacto di-
recto cos afiliados, para que se-
xan máis actores e menos se-
guidores de directrices. Tamén
me centrarei en escoitar a socie-
dade en ofrecerlles alternativas.
NNeessaa  ttaarreeffaa  ddee  aacchheeggaarrssee  aaooss
mmoovveemmeennttooss  ssoocciiaaiiss  ddeessttaaccoouu
aaooss  ggaannddeeiirrooss......
O sector lácteo terá solución só
no caso de cambiar o marco no
que estamos inseridos na
Unión Europea. Para iso cóm-
pre que o Estado español de-
fenda a modificación deste sta-
tus quo. Non digo que non haxa
que parchear, axudar no que se
poida ante as crises concretas;
pero ou se cambia o marco no
que Galiza está inxerida, co aval
dos sucesivos gobernos espa-
ñois, ou non hai solución. Cha-

ANOSATERRA
21-27 DE MAIO DE 2009

’’Vexo unha Executiva que
non responde a esquemas
partidarios”

Guillerme Vázquez, novo voceiro nacional do BNG

‘Se a lei do mercado é a que manda,
por que Astano non pode facer barcos civís?’

PEPE FERRÍN / A.G.N.
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MANTER OS PREZOS. Dende a
apertura, os promotores deste
novo sistema conseguiron
manter dentro duns niveis ra-
zonábeis os prezos da lonxa.
Un exemplo está na pescada
que a pasada semana, na lonxa
de Ribeira, caía até un euro o
quilo. No Grove, en cambio,
cando a mesma especie baixa
na poxa até os dous euros é re-
tirada e véndese directamente
de oferta na peixería. 

Na actualidade traballan
neste sistema cinco persoas e
agora a confraría afronta como
seguinte paso a venda directa a
domicilio, con reparto na co-
marca do Salnés. O patrón
maior asegura que será cuestión
de días: “temos os permisos per-
tinentes e agora venderemos
como peixeiros a domicilio, cos
mesmos prezos que no pósito
ou algo superiores, debido aos
gastos que ocasiona o transpor-
te. Con estas medidas estamos
salvando este ano duro de crise
que se está a notar nos mariscos
de custe alto. Esta semana a cen-
tola estivo nos trinta euros por
que agora hai pouca cantidade”. 

A lonxa do Grove mantiña,
até o pasado ano, a poxa libre.
Calquera cidadán podía mer-
car peixe. Na confraría chega-
ron a contabilizarse algún

Alberte Rivero
A peixería da confraría Grove
despachou algún día máis de
cincocentos quilos de pescada.
Diariamente ringleiras de com-
pradores achéganse para mer-
car máis barato e fresco. O cabil-
do hai tempo que tomou a deci-
sión de dar o paso e vender di-
rectamente ao consumidor, a
mellor prezo e calidade, o que
provocou maior demanda e
mantén na lonxa os prezos máis
altos, sen a caída que tiveron es-
te ano debido a crise en xeral. 

A confraría do Grove puxo en
marcha o novo sistema o pasa-
do quince de xaneiro e vende á
semana máis de tres toneladas
de peixe, ao que lle hai que en-
gandir mariscos coma a centola,
o bruño ou a nécora. Eliminar
intermediarios e que o beneficio
recaia directamente no mari-
ñeiro foi a fórmula inicial. 

Francisco Iglesias, patrón
maior, asegura que a resposta
foi sorprendente e que até os
chegou superar. Unha das cla-
ves foi o prezo: “puxémoslle un-
ha porcentaxe de beneficio de
un trinta por cento, por enriba
do que custa en lonxa, a respos-
ta resultou formidábel, houbo
días de vender máis de cinco-
centos kg. de pescada”. A pasa-
da semana a pescada podíase
mercar a dous euros o quilo,
non chegando aos noventa cén-
timos o prezo da rincha, men-
tres que o do xurel e a sardiña
non superou o euro e medio. O
mesmo día, na praza de abastos
do Berbés, as mesmas especies
vendíanse ao doble e incluso
tres veces máis caras que no
Grove. Cen quilómetros dende
a lonxa ao posto de venda chega
a multiplicar por cinco os prezos
de orixe. >>>

A peixería da confraría do Grove atraeu a miles de clientes nos catro
meses que leva aberta, despachou máis de cen mil quilos, coa garantía
do prezo e de que o beneficio vai directamente ao produtor.
Os cabildos da Pobra do Caramiñal e Pontevedra teñen moi avanzada a
infraestrutura para abrir un estabelecemento semellante. A venda directa
até o de agora só se realizaba a través da internet, na que era pioneira
a cooperativa de mariscadoras Mar de Lira ou os navalleiros de Aldán

Da lonxa ao prato, peixe sen intermedi

AS CONFRARÍAS MUDAN OS HÁBITOS

A Confraría do Grove vende á semana máis de tres toneladas de peixe directamente ao consumidor, ao que hai que engadirlle o marisco.

’’Francisco Iglesias,
patrón maior do Grove,
asegura que a resposta
foi sorprendente
e que chegou a superalos”

’’A pasada semana a pescada
podíase mercar
a dous euros o quilo;
noutros mercados estaba
a dúas e tres veces máis”

’’Cen quilómetros dende
a lonxa ao posto de venda
chega a multiplicar por
cinco os prezos de orixe”

’’O seguinte paso é
que a confraría venda
a domicilio”

Catro navalleiros
de Aldán conseguen
introducirse
en Mercabarna

En Aldán catro navalleiros, moi
novos, impulsaron unha coope-
rativa tamén de venda directa a
través de internet. Polo de pron-
to xa conseguiron achegar o seu
produto a Cataluña e situalo en
Mercabarna, que non só é un bo
escaparate, senón tamén un dos
símbolos da distribución en to-
da a franxa mediterranea. 

Tamén en Baiona, a través
de Trisapesca, o consumidor
pode mercar produto da lonxa
de maneira directa. Aquí son
traballadores da confraría os
que virón o oco suficiente no
mercado para usar a venda
electrónica. �
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día máis de dúas mil per-
soas. A instalación do sistema
electrónico, cun máximo de
cento cincuenta mandos, res-
trinxira esta posibilidade, ade-
mais de que a poxa quedara re-

ducida aos profesionais. A pei-
xería é unha saída a este pro-
blema, dado que agora calque-
ra cliente pode canalizar as
compras a través deste novo
mercado.�

ANOSATERRA
21-27 DE MAIO DE 2009

rmediarios

María Xosé Queizán

Descuberta nunha cova
alemana, a escultura ten

40.000 anos pero é dunha ac-
tualidade asombrosa e cruel.
Ostenta uns enormes peitos e
unha gran vulva. A cabeza é
minúscula e as pernas son cur-
tas. Non interesa a súa mobili-
dade. Dentro da dicotomía ac-
tivo-pasiva, á muller adxudicá-
ronlle a pasividade: “a pata
quebrada na casa” e “xa te teño
non te movas”. Os inverosími-
les zapatos estreitos e de tacón
que calzan as venus actuais
son explícitos canto á inmobili-
dade feminina (e tamén da ca-
pacidade de abnegación e su-
frimento), e por iso son un sím-
bolo sexual. As mulleres ac-
tuais tamén se someten a ope-
racións para agrandar as tetas.
Canto á vulva segue a ser a ob-
sesión masculina. Ben o saben
os ianquis que lles van propor-
cionar a viagra gratis aos para-
dos. Ante o seu fracaso social
cómpre devolverlles a autoes-
tima. Fútbol e viagra para me-
ter goles. O arqueólogo descu-
bridor da Venus di que é por-
nográfica. Non di que o máis
pornográfico é a súa diminuta
cabeza. A muller non necesita
pensar. A razón foi unha atri-
bución masculina e non convi-
ña cultivar a intelixencia nas
mulleres. Aquí levamos 30
anos de ensino obrigatorio e as
mulleres xa conseguiron ser
maioría nas carreiras universi-
tarias pero non ensinan os lo-
gros académicos para ligar co
sexo oposto. Para teren éxito,
continúan alardeando, e cada
vez en idades máis temperás,
dos atributos da Venus primiti-
va. A cabeza feminina medrou
moitísimo pero ten que rachar
arraigados prexuízos naturalis-
tas, interiorizados na propia
mente, e superar unhas prácti-
cas sexuais que non cambia-
ron desde aqueles seres primi-
tivos. �

A VENUS 
MÁIS ANTIGA
’’

’’A cabeza feminina 
medrou moitísimo
pero ten que rachar
arraigados
prexuízos ”

No Grove, a peixería contou coa
oposición frontal das vendedoras
da praza de abastos, situada xusto
a carón da propia lonxa, as protes-
tas van contra o goberno local por
permitir a súa apertura e contra a
patrón maior, Francisco Iglesias. 

A presidenta da asociación de
peixeiras da praza, Bea Dacal, está
convencida de que o único esta-

mento beneficiado é a propia con-
fraría: “xa que os prezos na lonxa
non aumentaron e algúns días in-
cluso temos nos o peixe máis bara-
to”. Non embargante aseguran que
a repercusión nas súas vendas é no-
tábel dende que hai catro meses
abriu ao público. Agora decidiron
abrir dúas tardes á semana, para loi-
tar contra o que as peixeiras pensan
que é unha competencia desleal.

Na Pobra do Caramiñal a peixe-
ría da lonxa está rematada, non se
abriu ao público aínda, segundo o
patrón maior, Manuel Maneiro “por
cautela”, ante a situación de crise xe-
neralizada e caída de prezos. A con-
fraría do Caramiñal conta co incon-
veniente de que a produción está
moi concentrada nos bivalvos, espe-
cialmente ameixas, o que leva consi-
go unha venda máis complicada, ao
ter que pasar os produtos por depu-
radora. De cara ao verán, están á ex-
pectativa, non descartan a apertura
antes de xullo e estudan a posibili-
dade de introducir outras especies e

suprimir os intermediarios.
Na Pobra coñecen os datos es-

pectaculares do Grove, pero, se-
gundo o patrón maior do Barban-
za, a situación é diferente: “a peixe-
ría do Grove marcha de marabilla,
pero eles xa tiñan unha carteira de
clientes moi grande, os números
que manexan son espectaculares.
Aquí tamén pensamos que é a op-
ción de futuro, para evitar demasia-
dos intermediarios, pero temos
que ir pasiño a pasiño”. 

Para o día que no Caramiñal de-
cidan criar a peixería xa teñen a in-
fraestrutura rematada e os permi-
sos necesarios en regla. Non acon-
tece o mesmo na terceira confraría
que decidiu dar o paso, a de San
Telmo en Pontevedra. Alí están á
espera de rematar as obras e de ob-
ter os permisos pertinentes que lles
permitan a venda directa. O proce-
so ralentizouse nos últimos meses.
Tamén neste caso, a crise no prezo
do peixe tivo que ver co freo ao
proxecto.�

Oposición frontal das vendedoras

As peixeiras da Praza do Grove critican o concello por permitirlle a venda á confraría.

’’Na Pobra coñecen os datos
espectaculares do Grove,
pero, segundo o patrón
maior do Barbanza, a
situación é diferente”

>>>

Hai experiencias de venda di-
recta diferentes as impranta-
das no Grove. Utilizan as no-
vas tecnoloxías, como a inter-
net. Os novos proxectos están
implantados en Aldán, Baio-
na e Lira. A venda é directa, do
produtor ao consumidor,
neste caso o custe do peixe é
superior, xa que ás peixerías
estabelecidas nas lonxas hai
que incorporarlle o porte.

Pioneiras foron as maris-
cadores de Lira, en Carnota.
Crearon unha cooperativa
hai tres anos. Mar de Lira re-
aliza venda directa a través
da internet e a maiores de-
senvolven actividades de
sostentabilidade do medio e
difusión do seu traballo cara
os máis novos. 

Son sete mariscadoras e
venden camarón, centola,
longueirón, polvo, lumbri-
gante, nécora, santiaguiño ou

percebe de maneira conxun-
ta. Agora decidiron dar o salto
á transformación e elaboran
caviar de ourizo, que coloca-
ron por todo o Estado. Tamén
trataron de diversificar o pro-
duto, incorporando a alga e a
miñoca como novas posibli-
dades de venda. As cooperati-
vistas recoñecen que actual-
mente e moi rendíbel “xa que
un vaso pode chegar a custar
en torno aos vintesete euros”. 

Tamén abordaron a cap-
tura de algas, aínda coa má-
goa do descenso brusco nas
capturas: “antes había moi-
tas, pero agora, non sabemos
por que razón, desaparece-
ron de golpe, tanto aquí en
Lira como en practicamente
toda a Costa da Morte”. 

A crise non é allea ao sec-
tor. As vendas baixaron con
respecto o pasado ano de ma-
neira sustancial pero, ao mes-
mo tempo, recoñecen que se
non chega a ser por esta  ini-
ciativa o baixón ía ser máis du-
ro. As queixas, coma en toda a
Costa da Morte, van dirixidas
contra os furtivos que, segun-
do as maricadores de Lira, es-
tán esquilmando o mar.�

Increméntase a venda
pola internet 

’’Sete mariscadoras de Lira
elaboran caviar de ourizo
que venden por todo o
Estado”
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aarrqquuiitteeccttoonniiccaammeennttee,,  llooiittaarr
ccoonnttrraa  oo  cchhaammaaddoo  ffeeííssmmoo??
Temos unha sensibilidade co
urbanismo e a rehabilitación
que provén de ter eu vivido na
casa que fixo meu avó, coidada
en todos os detalles... Por iso me
choca que a xente faga calquera
cousa e non mime o ámbito on-

de vai pasar a maior parte de
súa vida. Hai unha perda xene-
ralizada de gusto. Pasamos das
magníficas construcións insti-
tucionais e relixiosas do medie-
vo a vivendas feitas en ladrillo
sen estética ningunha. 
AA  rreevviissttaa  nnoonn  qquueerree  sseerr  uunn  eess--
ccaappaarraattee,,  qquueerree  iirr  mmááiiss  aallóó......
A idea inicial é que sexa unha
publicación de servizos, que
lle ofreza ao lector diferentes
propostas dentro dos ámbitos
do sector da decoración e do
interiorismo para poder apli-
car á súa vida cotiá. Pero ta-
mén hai unha sensibilidade
cara este tipo de temáticas.
De feito tratamos a rehabilita-
ción de cascos históricos en
varios números e na sección
‘Vivir na aldea’. Isto tamén
nos diferencia respecto dou-
tras publicacións: ofrecemos
propostas similares pero hai
temáticas que outras revistas
non tratan e nós si.
AA  LLeeii  ddoo  HHáábbiittaatt  éé  uunnhhaa  ssoolluu--
cciióónn  aa  eesstteess  pprroobblleemmaass??
Está claro que hai vivendas en
Galiza que son inhabitábeis.
Considero que vivir nun piso é
algo antinatural, pero se por
motivos prácticos se estás
obrigado a vivir nun haberá
que darlle certa habitabilida-
de. Non se pode concibir un
cuarto de baño sen xanela...
Aos empresarios isto non lles
gusta porque afecta ao volu-
me e espazo de edificación,
pero quen paga a vivenda é
quen a habita.�

Eva Estévez
Alberte Canal (Ourense, 1967)
dirixe dende hai ano e medio
Casa Nova, unha publicación
adicada á decoración e arqui-
tectura galega, editada pola
Asociación Viadazaoito de
Ourense. Canal pensa que hai
aspectos a tratar que non apa-
recen nas demais publica-
cións e pon como exemplo a
sección “Vivir na aldea”, que
ofrece ideas de urbanismo e
rehabilitación no mundo ru-
ral. A revista edítase cada tri-
mestre. 
CCoommoo  xxuurrddiiuu  aa  iiddeeaa  ddee  ffaacceerr
uunnhhaa  rreevviissttaa  ddee  ddeeccoorraacciióónn  ggaa--
lleeggaa  ee  eenn  ggaalleeggoo??
Estamos acostumados a que
todas as revistas de decora-
ción que nos chegan nos ofre-
zan propostas de vivendas
que non pertencen ao ámbito
galego. Están ben como
exemplo da arquitectura in-
ternacional, pero non sempre
serven de referencia para o
noso ámbito. Tamén hai un
montón de empresas que se
adican ao sector da constru-
ción, decoración e afíns e con-
sideramos que había un nicho
económico por explotar. O
que pasa é que con todo o que
está caendo no sector da
construción... Contidos hai
dabondo para tratar e temos
moi claro por onde queremos
ir. Editámola en galego para
que tivese maior coherencia.
CCaalleess  ssoonn  aass  pprreetteennssiióónnss  ddee
CCaassaa  NNoovvaa,,  eedduuccaarr  ooss  lleeccttoorreess
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ILLADAS E SOAS
María Reimóndez

A violencia de xénero acon-
tece dunha forma miudi-

ña, coma o chover. Con xestos
que pasan desapercibidos, aos
que ninguén dá importancia,
ou quen lla dá, como demos-
tran a cotío as reaccións a estas
columnas, acaba recibindo in-
sultos gratuítos e ningún argu-
mento. Esa sutileza fai que re-
sulte tan difícil identificala nas
raíces, mesmo para quen a pa-
dece, ata que xa é brutal e des-
carnada. O illamento é unha
desas pingas miúdas. A soida-
de. Un illamento e unha soida-
de individual e colectiva. No in-
dividual, as parellas maltrata-
doras deixan as mulleres sen
amizades, engurrando o fociño
cando quedan con alguén,
cando falan da súa relación
con amigas (o cal lles faría ver
que son maltratadas). Ao prin-
cipio son só iso, enfados, os ar-
gumentos son pequenos (non
debes falar de min, é un xeito
de traizoar a miña confianza)
pero non por iso menos insi-
diosos. Un proceso igual dáse
no social. Con enfados que son
mentiras e recortes de fondos
ata que afogamos, esganadas.
Isto é o que aconteceu con Ale-
crín. Soas e tristes quedamos as
que defendemos unha socie-
dade libre de violencia cando
recibimos a noticia do peche,
que deixará soas moitas mulle-
res vítimas da violencia máis
extrema. A indiferenza das au-
toridades e dos medios maltrá-
tanos a todas. Non recoñecer o
traballo incansable en tantos
campos de intervención direc-
ta con mulleres e aínda máis,
os clubs de lectura, as campa-
ñas, as denuncias, nin sequera
iso, é unha violencia máis con-
tra todas nós. Quedamos soas
sen vós, compañeiras. Pero
abofé que o voso traballo pervi-
ve en nós.�

’’

Con enfados e recortes 
de fondos ata que
afogamos, esganadas.
Isto é o que
aconteceu
con Alecrín”

’’

Alberte Canal, director da revista Casa Nova

‘A rehabilitación ten aquí matices propios’

’’Chócame que a xente faga
calquera cousa e non mime
o ámbito onde vai pasar
a maior parte de súa vida”

PACO VILABARROS
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numerosas irregularidades e
cobros ilegais dos deputados, é
adecuada, porque a investiga-
ción da Operación Gürtel só to-
ca a Camps, de entrada, por re-
cibir traxes de balde desde a
preeminencia do seu cargo, o
que resultaría en posibeis deli-
tos de comichura ou prevarica-
ción. A liña de defensa de Costa
é afirmar que eses posíbeis
agasallos, que non recoñece,
teríanse producido antes de
exercer os seus actuais cargos.

Camps, pola súa banda, pa-
sou as semanas previas e até a
mesma víspera da súa declara-
ción, anunciando que desexaba
declarar e rodeándose de múlti-
ples homenaxes de adhesión,
desde a comunidade xitana até
os inmigrantes rumanos.

RAXOI E A SÍNDROME DE LOT. Des-
pois dunhas iniciais adhesións,
na etapa da instrucción de Bal-
tasar Garzón, o presidente dos
populares decidiu que el non
poñía a man no lume por nin-
guén. Aínda que resulte obri-
gado defender o conxunto dos
implicados a partir de que se
traspasa certo nivel –Bárcenas
é parte do núcleo central do PP
e Camps o principal apoio du-
rante o caso dos aguirristas no
último Congreso–, Mariano
Raxoi ten medo, a dúas sema-
nas das eleccións europeas, de
mirar atrás e ficar convertido
nunha estatua de sal. 

Esteban González Pons me-
dio desaparecido neste tempo
–é deputado pola Comunida-
de Valenciana– cree que unha
vez que declara Camps toda
queda esluído. Pero os imputa-

dos non están na obriga de di-
cir a verdade, ou sexa de acu-
sarse a si mesmos, polo que a
declaración xudicial, se se
mantén a condición de impu-
tados aínda sen medidas cau-
telares –que serían demoledo-
ras– non implica máis inocen-

cia que a da propia presunción
constitucional que permanece
se non hai unha sentenza.

Aínda que o asunto non fixo
máis que empezar, cada vez
máis a Operación Gürtel estase
a parecer  para o PP ao que re-
sultou Filesa para o PSOE.�

Xan Carballa

Camps e Costa imputados nun
sumario, deputados autonómi-
cos de Madrid afastados da mili-
tancia e con fianzas de un  mi-
llón de euros, indicios claros de
financiamento irregular  que
apuntan ao tesoureiro e sena-
dor Luis Bárcenas e un xuízo
con sentenza a tres militares po-
las mentiras do Yak-42, son al-
gúns doas do rosario xudicial no
que vive evolto desde hai varios
meses o PP e lastra as súas posi-
bilidades electorais no momen-
to no que a crise máis azouta ao
partido no goberno, que gaña as
votacións cunha estratexia de
pacto múltiple permanente.

Resulta difícil saber cal dos
múltiples asuntos xudiciais é
máis grave. Da atención total en
Madrid, coa espionaxe malta-
pada por Esperanza Aguirre e
próxima a resucitar nos xulga-
dos, pasouse ao foco en Valen-
cia, a grande canteira electoral
da dereita nestes anos, pero que
sofre como ningunha outra os
embates da crise económica
con máis dun 20% de paro, un
dos maiores índices no Estado, e
onde a crise de construcción e
servizos golpea con forza.

A declaración do presidente
da Comunidade, Francisco
Camps e máis do secretario xeral
do PPPV e  portavoz, Ricardo
Costa, en calidade de imputados
na Operación Gürtel é o primei-
ro chanzo dun calvario xudicial,
aínda que o xuíz non adopte
mentiras cautelares. O silencio
durante estes meses, mesmo as
declaracións botando balóns fó-
ra, decimaron a credibilidade do
presidente que pasou de dicir
que apenas trataba con Álvaro
Pérez “El Bigotes” a saberse, por
unha conversa telefónica, que
era o seu “amiguiño da alma” e
que recibía agasallos asombro-
sos para el e a súa muller.

O paralelo coa situación
que recén se coñece en Inglate-
rra, onde dimitiu o “speaker”
da Cámara dos Comúns polas

ANOSATERRA
21-27 DE MAIO DE 2009

A Operación Gürtel parécese
cada vez máis á Filesa do PSOE

Os xuíces rodean a Raxoi

ESPAÑA.15.
Iniciativa Internacionalista, fóra das europeas. Iniciativa Internacionalis-
ta-Solidariedade entre os Pobos (IISP) non poderá participar nas eleccións
europeas, xa que maioría dos xuíces do estima que a lista está “pilotada” pola
ETA. Na candidatura participa o escritor galego Xosé Luís Méndez Ferrín, mi-
litante da Frente Popular Galega (FPG). A lista, que recorreu o fallo perante o
Tribunal Constitucional, proclama que nunca empregou medios “que non
fosen estritamente políticos” e que o emprego da violencia non ten a ver co
seu xeito de actuar. Na foto, o cabeza de lista, Alfonso Sastre.�
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O PP NOS TRIBUNAIS
Víctor Terradellas
Presidente da Fundación CATmón

G razas a unha edición es-
pecial de “59 segundos”

(TVE en Catalunya) puiden es-
coitar o primeiro debate entre
os candidatos cataláns ao par-
lamento europeo. Agrádame
escribir sobre a realidade pal-
pábel, concreta e esperanza-
dora que nos ofreceron os tres
candidatos que representan
forzas políticas catalás non su-
cursalistas.

Nun intre no que os repre-
sentantes políticos pasan ho-
ras baixas en canto a populari-
dade e recoñecemento, son es-
tas tres persoas as que fan da
política unha tarefa de progre-
so e de transformación social
ao servizo dun país.

Non debe ser casualidade
que os tres teñan un claro e
marcado perfil soberanista e
que os tres estean de acordo en
que o progreso e o avance de
Catalunya pasan por marcar
un punto de inflexión nas rela-
cións políticas con España. A
forza, a coherencia e a lucidez
dos seus formulamentos con-
trastan co españolismo caspo-
so de Alejo Vidal-Quadras e ta-
mén co socialismo de engano e
submisión de Maria Badia.

Tremosa, Romeva e Jun-
queras representan unha nova
xeración de políticos. Unha xe-
ración que ve máis alá dos par-
tidos e que constrúe o seu dis-
curso de acordo co pulso dun-
ha sociedade civil organizada
que reclama máis do que reci-
be da clase política.

Teño claro que Tremosa se-
rá o claro gañador das elec-
cións mais tamén considero
que Romeva e Junqueras reci-
birán o voto de castigo polas si-
glas que lles toca representar.
Véndoos falar e coincidir, cabe
lembrar que representan for-
macións con capacidade de
configurar, xuntas, unha nova
maioría absoluta no Parla-
ment. Se por separado teñen
forza, non podo deixar de pen-
sar o que non poderían facer
posíbel xuntos cun obxectivo
nacional claro e común.�

A CATALUNYA
DO SÉCULO XXI

’’

Ricardo Costa eFrancisco Camps nos escanos do Parlament Valenciá.   

A Audiencia Nacional condenou a 3
anos de prisión o xeneral Vicente
Navarro e a un ano e medio de cár-
cere o comandante José Ramírez e
o capitán Miguel Sáez polas identifi-
cacións erróneas de 30 dos 62 cadá-
veres dos militares españois faleci-
dos no accidente do Yak-42. A sen-
tenza considera estes feitos proba-
dos e fala de ocultación deliberada.
Nada máis coñecerse a sentencia

compareceu Federico Trillo, que a
pesar da contundencia da senten-
cia sobre as mentiras non recoñece
ningunha caste de responsabilida-
de política, e deixa aos seus subordi-
nados con toda a responsabilidade.

Pola súa banda a ministra  de
defensa ordenou  que se estude a
normativa que poida afectar á con-
tinuidade no Exército dos tres mili-
tares condenados polo Yak-42.�

Chacón estuda apartar do exército
os condenados polo Yak 42

’’Despois dunhas iniciais
adhesións Raxoi decidiu
que el non  poñía a man no
lume por ninguén
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Xosé Manuel Figueiras
Analista colaborador do IGADI
(www.igadi.org)

Na Grecia clásica xa se falaba de
“áreas de influencia” en Euro-
pa. Dende entón até hoxe, a
análise das políticas de áreas de
expansión neste continente
converteuse nun dos tirapuxas
máis apaixonantes da historia.

O último exemplo é a“aso-
ciación oriental” que Bruxelas
vén de fomentar recentemente,
e que volveu acordar  unha vez
máis a vella retórica de potencia
en decadencia de Rusia. A UE
quere evitar que aparezan no-
vos conflitos embarazosos con
envolvemento do xigante do
leste, tal como aconteceu en Xe-
orxia no 2008.

Armenia, Acerbaixán, Bielo-
rrusia, Xeorxia, Moldavia e
Ucraína, todos eles países febles
entre Europa e os países do
contorno do mar Caspio na es-
fera rusa, padecen o impacto da
crise que ameaza a súa estabili-
dade e a da rexión por onde pa-
sa gas e petróleo para a UE. 

Esta é por tanto, unha boa
razón para poñer 600 millóns
de euros sobre a mesa e promo-
ver reformas democráticas e
económicas que os leven a inte-
grarse nas redes da UE. Trátase
por tanto dun plan para promo-
ver maior cooperación econó-
mica e política entre as seis ex
repúblicas soviéticas, e persua-
dir a Moscova de que non se
pretende erosionar a esfera de
influencia que Rusia se atribúe
con descaro.

A REACCIÓN RUSA. Obviamente,
Rusia reaccionou airada, por-
que ademais estas medidas tó-
manse unha semana despois
da expulsión de dous represen-
tantes rusos da sede da Alianza

Atlántica en Bruxelas. E no mes-
mo día do nacemento da “aso-
ciación oriental”, o ministro de
defensa ruso, Anatoly Serdyu-
kov, anunciou a suspensión da
segunda reunión a manter coa
UE, Xeorxia e Osetia do Sur, que
Rusia considera territorio inde-
pendente despois da breve gue-
rra con Xeorxia.

A UE, con todo o seu peso
económico, non é ninguén pa-
ra poder afirmarse nunha pro-
pia zona de influencia coa ame-
aza da forza, como fai Rusia
abertamente, e talvez de dáren-
se as circunstancias idóneas al-
gún dirixente europeo tería
máis que tentacións de facelo.
Non obstante, impídese que Ru-

sia constrúa o seu espazo vital.
A persuasión dos “600” (mi-

llóns), non é tampouco arrou-
pada con igual encanto por to-
dos os dirixentes europeos. O
feito de que destacados líderes
de países de Europa Occidental
cancelasen a presenza en Praga
nos actos de presentación do
proxecto, é significativo. Máis se
cabe, porque en Europa as es-
tratexias non teñen definición
clara de estratexia a longo pra-
zo, e amais diso, dependen da
combinación de líderes de
quenda en cada Estado e do en-
tendemento entre eles.

UN ESTADO, UNHA ESTRATEXIA. Ho-
xe falamos de estratexia cara ao
leste porque lle convén aos líde-
res que estiveron presentes en
Praga, onte falouse de estratexia
euro-mediterranea porque lles
conviña a algúns países coma
Francia, e mañá toca unha es-
tratexia noutro lugar por cal-
quera razón que se coe na axen-
da... Sempre sen cavar fondo.

Seguimos cos problemas en-
démicos de sempre. E a Europa
a dúas velocidades non é que
non exista, senón que xa tivo
una existencia efémera cando
se creou a Europa do euro. Ago-
ra xa existe unha Europa a non
se sabe cantas velocidades; a do
euro, a de Schenguen, a Europa
dos que están fora de Schen-
guen, a Europa das asociacións
económicas e estratéxicas... e as
Europas que virán.

Ninguén ten claro qué quere

de Europa alén dos cartos. A
mellor definición de Europa é
unha asociación con ánimo de
lucro, sen liderado, e vivindo
nun xogo de suma cero para ver
quen colle o mellor anaco da
torta. A crise económica e finan-
ceira vai agudizar esa sensación
amarga, que vén dende o fraca-
so da constitución europea, á
espera do que pase cos reitera-
dos referendos irlandeses.

En definitiva, vai sendo hora
de revisar postulados. En pri-
meiro lugar, sen entrar no tema
do liderado e da representativi-
dade democrática das institu-
cións, temos que ver a realidade
do uso dos fondos estruturais e
de cohesión, así como das axu-
das económicas na periferia eu-
ropea, porque se ve que o crece-
mento de España, por poñer un
exemplo, foi en certa medida
ficticio ao igual que en Europa
do leste. Unha gran parte do
crecemento destes anos é de ti-
po especulativo. E na política
exterior da Unión as cousas non
se fan con intelixencia e visión
de futuro, senón por intereses
particulares dalgún membros.
É dicir, Europa sempre aparece
dividida, sen unha soa voz, mo-
véndose por intereses prima-
rios e con atraso.

Pero, sobre todo, temos que
cavar fondo na integración
máis que en novas adhesións
abertas ou encubertas. A Euro-
pa sen cabeza, en todos os sen-
tidos, nunca existirá por moito
que nos enganemos. �

Cada grande Estado
europeo utiliza
a UE no seu interese
sen ceder
nin unha chisca
do seu prestixio
nin influencia

O fracaso da UE
como superpotencia 

X.L. Franco Grande

Apresión dos EE UU sobre
Paquistán para que, na

fronteira con Afganistán, trate
de limpar de talibáns a zona,
creou a situación actual de
bombardeo de canto se poña
por diante. E por diante hai re-
sistentes, talibáns, guerrillei-
ros diversos e sobre todo civís,
que, como sempre, son as víti-
mas principais.

Parece que as forzas resis-
tentes recibiron a confidencia
do inicio da operación e pui-
deron retirarse a tempo. Os
brutais bombardeos non só
resultaron inútiles senón que
deron lugar a dramáticos des-
prazamentos da poboación ci-
vil, que quedou sen as súas ca-
sas, sen as súas propiedades,
sen os seus medios de vida.

Os desprazamentos, as en-
fermidades e as malas condi-
cións de saúde, nun país que
non está en condicións de
afrontalos, están creando un-
ha verdadeira situación de ca-
os, de desespero colectivo, de
arrepiante catástrofe humani-
taria. Pero había que obedecer
ao amo, e obedeceuse. 

Poucos cren que esta tole-
ría bélica teña efectividade
práctica, isto é, que logre o ob-
xectivo de limpar de talibáns a
fronteira, pois estes, retirados
a tempo, xa estarán fóra de pe-
rigo e dispoñéndose a novos
asentamentos noutras zonas
estratéxicas, sempre mestura-
dos entre a poboación civil.

A cousa infelizmente é moi
clara: máis represión –agora
interna ou do propio país–,
máis accións da resistencia,
máis noxo ás forzas entrega-
das á defensa de intereses que
se senten como alleos, máis
sectarismo relixioso e político.
Seguimos na mesma estrate-
xia de George Bush, e pode
que aínda agravada. O conflito
de Afganistán reborda, espá-
llase e colle maiores dimen-
sións.�

LATEXOS

E AGORA
PAQUISTÁN

’’

Seguimos na mesma
estratexia de George Bush,
e pode que
aínda agravada”

’’

’’Agora xa existe unha
Europa a non se sabe cantas
velocidades; a do euro,
a de Schenguen, a Europa
dos que están fóra
de Schenguen”

’’A mellor definición
de Europa é unha
asociación con ánimo de
lucro, sen liderado, e vivindo
un xogo para ver quen colle
o mellor anaco da torta”

O presidente de Xeorxia, Mikheil Saakashvili [á esquerda] e o presidente da Comisión Europea, José Manuel Durão Barro-
so, saúdanse na presentación en Praga do Corredor do Sur-Nova Ruta da Seda, o 8 de maio.                                           DAVID W. CERNY / REUTERS
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ta dos partidos máis liberais, a
bolsa perdera 60.000 millóns
de euros. No día da resaca elec-
toral outro 15 por cento.

Os partidos perdedores li-
derados polo Partido Bharati-
ya Janata (BJP), de tendencia
nacionalista hindú, contaban
con apoios en zonas urbanas e
nos extractos sociais máis al-
tos, que conseguiran éxito glo-
bal na economía pero fracasa-
ran no reparto da riqueza crea-
da. Enrabexados coa derrota,
ameazaran con boicotear a in-

vestidura da presidenta por ter
nacido en Italia, a pesar de que
levaba morando na India 35
anos dende que casara con Ra-
jiv, fillo de Indira Gandhi, asa-
sinado no 1991. A renuncia de
Sonia abriulle as portas a Man-
mohan Singh, trabe das refor-
mas económicas. O respecta-
do economísta de 76 anos se-
guiu o camiño modernizador
e liberalizador aberto por Rajiv
Gandhi, pero tratou de com-
paxinar medidas sociais con
apertura económica. �

Todo semella encamiñado
para que Rahul Gandhi lle dea
continuidade á dinastía asu-
mindo carteiras relevantes no
novo goberno. O bisneto de Ja-
waharlal Nerhum, neto de In-
dira, e fillo de Sonia, foi un ele-
mento clave durante a campa-
ña electoral.

SEGUNDA OPORTUNIDADE PARA SONIA.

Hai cinco anos a bolsa de
Mumbai caía en picado tras
coñecerse o resultado electo-
ral. Sonia Gandhi gañara as
eleccións na democracia máis
poboada da terra. Prevíase un-
ha nova coalición de goberno
na que entrarían partidos co-
munistas que escorrentaban
os sectores económicos parti-
darios da apertura total dos
mercados. Estes intereses vi-
ñan gobernando dende o 1988
na coalición Alianza Nacional
Democrática.

No mes anterior ás elec-
cións, e dende que as enquisas
principiaran a albiscar a derro-

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

O Partido do Congreso (PC)
gañou as eleccións indias do 17
de maio de 2009. O PC sae re-
forzado con 59 novos deputa-
dos que lle permiten prescindir
dos apoios comunistas, cos-
que mantiñan serias diferen-
zas en Política Exterior, parti-
cularmente coa aproximación
aos EE UU e a Israel, que final-
mente os habían distanciar dos
seus antigos socios. 

Con 205 deputados no par-
lamento, o PC poderá estabe-
lecer alianzas cos socios da
Alianza Progresista Unida, que
achegan 58 escanos, e con par-
tidos rexionais, para conseguir
os dez deputados que lle faltan
para a maioría absoluta.

O PC conseguiu rachar con
inercias de votos en función de
caste, relixión ou rexión, para
estruturar un proxecto de país
que se vertebra equidistante de
vellos modelos do capitalismo
neoliberal ou do socialismo so-
viético.

Sen deixar a economía en
mans do mercado, articularon
importantes políticas sociais
como o Plano de Emprego Ru-
ral e a condonación das débe-
das aos agricultores, que co-
mezaban a  suicidarse por non
poderlles pagar aos acredores,
que asentaron o PC no campo,
onde viven o 80% dos indios.

Considerada constitucio-
nalmente como unha Repú-
blica Socialista, a India virou
de aliados tradicionais, pasan-
do dos estreitos lazos con Ru-
sia, cara a un eixo de conve-
niencia con Washington, para
frear o empurre económico e
político da China, coa que está
obrigada a facer equilibrios di-
plomáticos.
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MUNDO.18.

Sonia Gandhi e o seu fillo Rahul son
os grandes triunfadores das eleccións
do xigante asiático. As liñas básicas
do seu goberno pasarán por aumentar
a renda per capita xunguindo políticas
sociais e apertura dos mercados

CORRUPCIÓN /GRAN BRETAÑA
DIMITE O PRESIDENTE DA
CÁMARA DOS COMÚNS

O presidente
da Cámara
dos Comúns
británica,
M i c h a e l
Martin, pre-
sentou a súa
d e m i s i ó n
por mor do
escándalo
de corrupción que lles afecta
a varios deputados laboristas
e conservadores. Martin é o
primeiro en renunciar pola
trama de transferencia de
facturas privadas ás arcas pú-
blicas. Os deputados pasa-
ban cargos por mantemento
de piscinas, aluguer de apar-
tamentos e incluso aluguer
de películas pornográficas. 

XENOCIDIO / BOLIVIA
XUÍZO AO EX PRESIDENTE
SÁNCHEZ DE LOZADA

O Tribunal Supremo iniciou o
xuízo contra o ex presidente
boliviano Gonzalo Sánchez
de Lozada, 11 dos seus minis-
tros e cinco ex comandantes
militares, coa acusación de xe-
nocidio pola morte de 67 ma-
nifestantes no 2003, durante a
chamada Guerra do Gas, un-
ha serie de protestas mineiras
e indíxenas contra o goberno
daquela altura. De Lozada é
xulgado en rebeldía xa que os
EE UU non aceptaron extra-
ditala a Bolivia. Outros ex mi-
nistros fuxiron a Perú, que ta-
mén se nega á extradición.

REPRESIÓN / ÍNDICO
FIN DA GUERRA CIVIL EN SRI
LANKA?

Coa captura
e morte do lí-
der rebelde
támil, Velupi-
llai Prabha-
karan, o go-
berno da illa
dá por finali-
zada a guerra
civil que tin-
xiu de san-
gue Sri Lanka
durante 26 anos. A ofensiva so-
bre o grupo do Tigre Támil foi
total e non se coñecen cantos
civís morreron durante o mes
de ataques constantes. Exper-
tos na zona consideran pouco
probábel dar por rematado o
levantamento aínda que a
morte do líder é unha boa
oportunidade para que o go-
berno de Mahinda Rajapaksa
busque a reconciliación.�

Michael Martin.

RE
U

TE
RS

O corpo morto
do líder rebelde
támil Vellupillai
Prabhakaran.

RE
U

TE
RSO parlamentario Rahul Gandhi fala diante dun cartaz de Sonia Gandhi, súa nai e

líder do Partido do Congreso, vencedor nas eleccións da India.    ADNAN ABIDI / REUTERS

’’Sen deixar a economía
en mans do mercado,
articularon importantes
políticas sociais
como o Plano
de Emprego Rural ”

A dinastía Gandhi
volta ao poder na India

’’Rahul Gandhi
ocupará unha importante
carteira ministerial.
A súa participación foi
clave na vitoria do Partido
do Congreso”
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Xurxo González
Un dos grandes anuncios, aos
que Zapatero está acostu-
mando aos cidadáns nos de-
bates de Política Xeral, foi o
plan de axuda ao automóbil.
Feixóo non tardou en acusar o
presidente do Goberno central
de “extralimitarse nas súas
competencias” e “gastar o di-
ñeiro dos outros” ao propoñer
un programa de axudas direc-
tas para a compra de vehícu-
los. O 12 de maio afirmaba que
non concretaría a súa postura
“até estudar con calma o plan
anunciado por Zapatero para
ver o seu contido”.

Non obstante, só unha se-
mana despois Xavier Guerra,
conselleiro de Economía e In-
dustria, deu os detalles dun
plan galego de axudas directas
que será compatíbel co do Go-
berno central, aínda sen apro-
bar no Congreso. As axudas
que propón Feixóo superan ás
anunciadas por Zapatero e,
nalgúns casos, triplícanas.

O dirixente socialista deta-
llara que as axudas serían de
2.000 euros, dos cales 500
achegaríaos o Estado central,
500 as Comunidades Autonó-
mas e 1.000 os fabricantes.
Guerra anunciou que a sub-
vención autonómica sería de
700 euros para os coches de
prezo medio e incluíu tamén
os industriais lixeiros, que po-
den recibir até 1.500 euros por
unidade. Galicia convértese así
na comunidade con axudas
máis xenerosas á renovación
de automóbiles. Con todo, o
orzamento que inclúe o plan
galego limítase a 6 millóns de
euros, que a Xunta prevé que
sexa suficiente para 1.000 ope-
racións.

A OPOSICIÓN CRITICA OS CAMBIOS DE
CRITERIO. As contradicións na
postura da Xunta de Galicia
non pasaron desapercibidas
para os grupos da oposición.
Abel Losada, portavoz de In-
dustria do PSdeG no Parla-
mento, criticou “a estratexia
errática de Feixóo, quen en

campaña prometeu axudas
ao automóbil, para a conti-
nuación dicir que debía poñe-
las en marcha o Goberno cen-
tral. Logo rexeitou o anuncio

tencións de Feixóo”, e pregun-
touse se o primeiro rexeita-
mento ao plan do Goberno
central se debeu a “unha cues-
tión meramente partidista”.�

de Zapatero e finalmente ad-
heriuse”.

Guillerme Vázquez, porta-
voz nacional do BNG, dixo
“dubidar das verdadeiras in-

O automóbil e os produtores de leite recibirán
apoio financeiro. Pese ás declaracións en
contra da política do Goberno central, o
equipo de Feixóo adopta medidas moi
semellantes ás de Zapatero

A Xunta abre a guerra das axudas
co Goberno central

As traballadoras de Caramelo pídenlle á Xunta que rexeite o ERE. A
Consellaría de Economía e Industria posúe o 7,5 por cento das accións, polo
que o comité de empresa reclama unha maior implicación e que “non em-
pregue os cartos de todos os galegos para apoiar 237 despedimentos e o
peche da factoría na Grela”..�

RESPOSTAS Á CRISE

A inexperiencia do equipo de
Goberno de Feixóo xogoulle
unha mala pasada no anuncio
das axudas aos produtores de
leite. A Consellería de Medio
Rural anunciou o anticipo a
xuño do pago único da PAC
aos gandeiros, que ascende a
70 millóns de euros e que de
xeito normal recibirían da
Unión Europea en 2010. Un
día despois tivo que rectificar,
porque Fischer Boel, comisa-
ria de Agricultura, xa anun-
ciara a Alemaña, Bélxica e Ho-
landa e Lituania que os antici-
pos non estaban autorizados
antes do 16 de outubro. Foi o
Ministerio de Medio Rural, di-
rixido por Helena Espinosa,
quen lle advertiu esta cuestión

a Feixóo, e acusou o novo pre-
sidente de precipitarse.

A Xunta rectificou e dixo
que as axudas se artellarán
mediante préstamos realiza-
dos por bancos e caixas. Así, o
financiamento será “dun im-
porte similar ao pago único” e
a Administración autonó-

mica comprométese a pagar
os tipos de interese a partir de
xuño. Na primeira compare-
cencia de Samuel Juárez nun
pleno do Parlamento galego,
que tivo lugar o 19 de maio, o
conselleiro considerou que as
referencias da oposición aos
“detalles do adianto dos 70
millóns só pretenden darlle
voltas ás cousas para despres-
tixiar a medida”.

Tareixa Paz, portavoz de
Medio Rural do BNG, afirmou
que esta actuación da Xunta
“prexudicará aos gandeiros, xa
que suporá un gasto engadido
para a Administración, que de-
berá asumir os custes da con-
tratación dos préstamos e dos
xuros”. Sonia Verdes, depu-

tada do PSdeG, criticou a im-
provisación das medidas
adoptadas pola consellería.

En canto á estratexia que
seguirá o seu departamento, e
para defenderse das acusa-
cións de neoliberalismo que
lanzaron os grupos socialista
e nacionalista, Juárez afirmou
que o sector agrogandeiro
merece “unha maior protec-
ción da Administración que
outros ámbitos, xa que, polas
súas características, os produ-
tores sitúanse nunha posición
débil na cadea”. Non obs-
tante, ao mesmo tempo dixo
ser partidario de “darlles ás
empresas toda a liberdade” e
rexeitou “o proteccionismo
do pasado”.�

Embarque de automóbiles da Citroën no porto de Vigo. PACO VILABARROS

’’Un día despois de anunciar
axudas por 70 millóns,
tivo que rectificar porque o
método que propuxera non
está autorizado pola UE”

Os ‘detalles’ complican as subvencións aos gandeiros

’’O orzamento que inclúe
o plan galego limítase
a 6 millóns de euros,
que a Xunta prevé que sexa
suficiente para 1.000
operacións”
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parcelaria, xa que respondían
aos intereses dos latifundistas.
O proceso de industrialización
en España foi máis lento que
en moitos países do noso en-
torno, e por iso non era urxente
a ampliación das explotacións
gandeiras.
EExxiissttee  aa  iiddeeaa  ddee  qquuee  aa  ccoonncceennttrraa--
cciióónn  ffooii  uunn  pprroocceessoo  ccoonnfflliittiivvoo
ppoollaa  ooppoossiicciióónn  ddooss  vveecciiññooss......
O conflito deuse nalgunhas zo-
nas onde houbo inxustizas ma-
nifestas, pero na maior parte dos
casos penso que non foi así.
XXeessúúss  LLeennccee,,  pprrooppiieettaarriioo  ddee
LLeeiittee  RRííoo,,  aaffiirrmmoouu  rreecceennttee--
mmeennttee  qquuee  aass  eexxpplloottaacciióónnss  ggaallee--
ggaass  eerraann  ddeemmaassiiaaddoo  iinntteennssiivvaass,,
ee  qquuee  aass  ggaannddeerrííaass  ssoossttííbbeeiiss  eerraann
aass  qquuee  ttiiññaann  11,,88  ccaabbeezzaass  ppoorr
hheeccttáárreeaa..  OOppiinnaa  oo  mmeessmmoo??
Galiza é un lugar privilexiado
para a produción de forraxes,
pero este potencial non ten sido
aproveitado. Durante as últimas
décadas estabeleceuse, princi-
palmente no sector lácteo, un
modelo de produción moi in-
tensivo, no que a alimentación
está baseada en pienso e forra-
xes adquiridos fóra da explota-
ción. Este modelo foi moi acer-
tado no seu momento, cando as
materias primas estaban bara-

Xurxo González
A terra como factor de produ-
ción foi perdendo importancia
nas análises económicas. Non
obstante, pódese dicir que re-
presenta un dos problemas
máis acuciantes para a gandei-
ría en Galiza. O economista Al-
fonso Ribas (Pontevedra, 1974)
ofrece unha detallada análise
nunha obra cun título elo-
cuente: A concentración parce-
laria en Galiza. Unha oportuni-
dade perdida para a transfor-
mación das explotacións gan-
deiras (Unipro Editorial, 2008).
CCoommoo  rreessuummiirrííaa  aass  ccaarraacctteerrííss--
ttiiccaass  ddeessttee  ffrraaccaassoo??
A concentración parcelaria,
ademais de xuntar as leiras, me-
llorar os accesos, reducir os
tempos de traballo e facilitar a
mecanización, pretendía con-
seguir explotacións dun ta-
maño suficiente para que fosen
viábeis economicamente. É
neste derradeiro aspecto onde
se centra o seu fracaso. As políti-
cas de concentración parcelaria
limitáronse a reordear a terra
nunha parroquia, sen ter en
conta as necesidades das explo-
tacións agrarias que deberían
ser as principais beneficiarias.
CCaalleess  ffoorroonn  aass  ccaauussaass  ddeessttaa  ssii--
ttuuaacciióónn??
Cando España se incorpora á
Unión Europea, no ano 1986,
os obxectivos da Política Agra-
ria Común cambiaran. A con-
centración parcelaria para fa-
vorecer a produción da agri-
cultura e da gandeiría levárase
a cabo con moito éxito no resto
dos países da Unión daquel
momento, e xa había exceden-
tes suficientes para alimentar a
poboación. De feito nalgúns
países europeos como Francia
a concentración parcelaria co-
mezara no século XIX, e a día
de hoxe hai Estados que xa re-
concentraron varias veces as
propiedades agrarias. A PAC
reorientouse a principios dos
80 para fixar poboación no ru-
ral. En España, a concentra-
ción nace nos anos 50 co ob-

xectivo de concentrar as explo-
tacións cerealísticas castelás. O
modelo importouse tal cal a
Galiza, sen ningún tipo de
adaptación, e polo tanto fun-
cionou peor.
PPoorr  qquuee  EEssppaaññaa  ttiivvoo  ttaannttoo
aattrraassoo  rreessppeeccttoo  aa  oouuttrrooss  ppaaíísseess
eeuurrooppeeooss??
A prioridade dos grupos próxi-
mos aos sucesivos gobernos
non estaban na concentración

tas e o leite se vendía caro, pero
no contexto actual é preciso fo-
mentar a gandería extensiva
para abaratar custes. Considé-
rase que a proporción adecuada
está en torno a dúas cabezas por
hectárea de forraxe, pero hai ex-
plotacións que teñen até cinco.
De feito, no período que abarca
o libro, desde 1985 até 1999 o
número de explotacións des-
cendeu máis dun 70% pero o de
vacas permaneceu estábel ou
mesmo aumentou. Nisto lévase
anos insistindo, e a Xunta puxo
en marcha medidas positivas
para mobilizar a superficie agra-
ria, como son o Banco de Terras
ou as Unidades de Xestión Fo-
restal. É necesario continuar
nesta dirección.
PPrreecciissaammeennttee  uunn  ddooss  pprroobbllee--
mmaass  éé  oo  pprreezzoo  ddaa  tteerrrraa..  CCoommoo
ccoonnttrriibbuuííuu  aa  ccoonncceennttrraacciióónn  áá
ssúúaa  eevvoolluucciióónn??
Produciu un incremento do va-
lor das leiras. Desde a perspec-
tiva agraria, as leiras resultantes
teñen mellores accesos e son
máis doadas de traballar con
maquinaria. Non obstante,
existe unha causa máis pro-
funda, que ten que ver coa falta
de regulación urbanística e coa
concentración en zonas cerca-

nas a núcleos urbanos con es-
caso interese desde o punto de
vista agrario. Os terreos resul-
tantes nestas áreas convértense
en potenciais solares, e a pers-
pectiva de edificación nos mes-
mos fai que o prezo de mercado
se defina nun contexto alleo ao
da actividade agraria. Polo
tanto, as políticas deben incidir
na mellora da selección das zo-
nas de concentración. Ademais,
o Banco de Terras é un instru-
mento útil porque axuda a po-
ñer en contacto a aqueles que
deixaron ou van deixar a activi-
dade cos que queren incremen-
tar a súa base produtiva.
MMeennooss  ddoo  3300  ppoorr  cceennttoo  ddoo  ttee--
rrrriittoorriioo  eessttáá  ccoonncceennttrraaddoo..  QQuuee
ffuuttuurroo  tteenn  aa  ccoonncceennttrraacciióónn??
Até o 2013 manteranse as axu-
das da UE, e existen partidas
específicas para a reestrutura-
ción de terras agrarias, que fi-
nancian as actividades de con-
centración parcelaria. Penso
que hai que reconcentrar nal-
gunhas zonas, pero só alí onde
a actividade agraria sexa im-
portante. Hai outras áreas nas
que este proceso se iniciou e xa
é moi difícil paralo, debido a
que abarca un período de
tempo moi longo, que pode
superar os dez anos, e a que es-
tán implicados moitos veciños.
Estas concentracións xa en
marcha están comprome-
tendo gran cantidade de fon-
dos nunhas áreas que logo
quedan abandonadas ou con
moi pouca actividade agraria.
Así pois, as novas actuacións
non se deberían xeralizar a
todo o territorio, senón ás zo-
nas de maior importancia agrí-
cola e gandeira. En teoría, até
agora a Administración fixo un
estudio para ver se a zona era
apropiada para a concentra-
ción, pero polo que eu coñezo
facíase de xeito moi rápido e
sen garantías suficientes.
PPoorr  qquuee  oo  tteerrrriittoorriioo  ccoonncceennttrraaddoo
ssee  lliimmiittaa  aa  zzoonnaass  ccoonnccrreettaass??
Este proceso estendeuse como
unha mancha de aceite.

ANOSATERRA
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Os problemas de Reino Unido e Alemaña afondan a crise do turismo
en España.Os turistas británicos perderon poder adquisitivo pola debili-
dade da libra e os alemáns están preocupados pola recesión máis profunda
dos últimos corenta anos. O resultado é un descenso de máis do 16 por
cento dos visitantes recibidos no conxunto do Estado durante o primeiro
cuadrimestre, até pouco menos de 9 millóns. �

Alfonso Ribas, economista

‘O modelo de concentración parcelaria
importouse de Castela por iso funcionou peor’

A MODERNIZACIÓN DO CAMPO

’’Algúns países europeos
xa reconcentraron varias
veces as súas terras
agrarias”

’’A concentración é cara,
cada hectárea de terreo
supón un investimento
de 2.500 euros”

>>>
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súa existencia. De feito, a
maioría das concentracións
privadas nacen de procesos
públicos fracasados. Cando
non se lograban os criterios
necesarios, como por exem-
plo poñer de acordo ao 70%
dos propietarios, os interesa-
dos na concentración opta-
ban pola privada, que no
fondo non deixa de ser tamén
pública porque está finan-
ciada pola Administración.
PPoorr  qquuee  sseerrííaa  rreeccoommeennddáábbeell  aa
ssúúaa  aapplliiccaacciióónn  nneessttee  mmoo--
mmeennttoo??
Considero que as concentra-
cións privadas presentan van-
taxes respecto ás públicas. A
principal diferencia é que a pri-
vada parte dos gandeiros e que
non se precisa poñer de acordo
a todos os propietarios dunha
parroquia. Polo tanto, as actua-
cións son menos custosas e o
procedemento é máis sinxelo.
Ademais, os gandeiros corres-
ponsabilízanse das actuacións
co que o grao de satisfacción é
maior. Aínda así, esta medida
só será efectiva para a mellora
do sector agrario galego se se
combina cunha axeitada selec-
ción das zonas, primando
aquelas cun forte peso da acti-
vidade agraria.�

As primeiras experiencias
leváronse a cabo na Barcala e
na Coruña, e aquelas parro-
quias nas que se completaba
con éxito servían de exemplo
para as da volta. Do mesmo
xeito, alí onde fracasaban, ra-
lentizaban a concentración
nas do redor. 
DDii  qquuee  aa  ccoonncceennttrraacciióónn  ppúú--
bblliiccaa  éé  ccaarraa..  PPoorr  qquuee??
Unha estimación estendida fala
de que concentrar cada hectá-
rea de terreo custa en torno a
2.500 euros. Ademais do moito
persoal técnico da Administra-
ción necesario, a concentración
parcelaria implica obras impor-
tantes, como a creación de ca-
miños, movementos de terras
ou desecacións.
CCoommoo  vvaalloorraann  aass  ccoonncceennttrraa--
cciióónnss  ooss  ggaannddeeiirrooss  aaffeeccttaaddooss??
A opinión é boa para unha gran
maioría dos titulares das explo-
tacións. Hai que ter en conta
que é completamente gratuíta e
que a situación de partida era
moi deficiente. Non obstante,
moi poucos están dispostos a
cofinanciar o proceso. Por outra
banda, as reivindicacións dos
gandeiros céntranse na necesi-
dade da reconcentración e na
reparación das pistas de acceso
ás leiras. Estas dependen dos

concellos, que moitas veces
non dispoñen dos cartos para
reparalas ou quedaron peque-
nas para a nova maquinaria.
VVoosstteeddee  pprrooppóónn  aa  aalltteerrnnaattiivvaa
ddaa  ccoonncceennttrraacciióónn  pprriivvaaddaa..  PPoorr
qquuee  ssee  eemmpprreeggoouu  ttaann  ppoouuccoo
eessttee  iinnssttrruummeennttoo??
A Administración non a pro-
moveu e moi poucos gandei-
ros ou agricultores coñecen a
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Manuel Cao

N o Debate do Estado da Nación de 2009, a estratexia
principal estaba dirixida a conservar ou acadar maior

apoio electoral nun contexto de moi grave crise económica
e coa vista posta nos vindeiros comicios europeos. Global-
mente, José Luis Rodríguez Zapatero propuxo todo un
conxunto de iniciativas orientadas a cambiar o modelo de
crecemento español destacando unha mestura de medi-
das con obxectivos económicos diversos que, basica-
mente, ían dirixidas a gañar o debate fronte a Mariano Ra-
xoi. A posición minoritaria do PSOE obrigará a negociar o
contido real das propostas cos demais grupos da cámara e
daráselle entrada ás autonomías á hora de implementar as
medidas.

En principio, resalta o intento de limitar a dedución por
vivenda a partir de 2011 nun intento de lles dar carpetazo
aos incentivos que induciron o boomda construción resi-
dencial. O PP propón un aumento desta, sabedor de que
ese é un punto clave que afecta un colectivo de rendas me-
dias esencial para a formación de maiorías. O cambio no
modelo de crecemento esixe modificar tal dedución pero
son necesarias outras medidas para que o aforro se adique
a actividades competitivas, o que esixe a cooperación de
todos os axentes económicos e sociais.

Outra medida socialmente significativa é a proposta de
que todos o nenos de 5º de Primaria conten cun ordenador
persoal a partir de setembro. Isto considérase moi impor-
tante para a modernización da economía na transición
cara a ese novo modelo de crecemento que requirirá
dunha mellora do capital humano na disposición e utiliza-
ción das novas tecnoloxías. Quizais se deposite un exceso
de confianza en tales mecanismos pero, ao menos, permi-
tirá potenciar a integración na sociedade global, acadar
melloras tecnolóxicas e dinamizar o sector.

En terceiro lugar, destacamos a implementación de
axudas directas de arredor de 2.000 euros para o compra-
dor dun novo coche con achegas de fabricantes, Estado e
autonomías. A liorta política fixo que certas autonomías se
mantivesen reticentes pero acabarán participando por
oportunismo electoral e pola presión dos axentes. Esta me-
dida é relevante pola importancia do sector do automóbil
en España e na UE polo seu efecto arrastre e tendo en
conta que outros países europeos xa implantaron estas
axudas con resultados positivos.

O resto das medidas son de menor trascendencia global
e afectan as PEMES (redución do Imposto de Sociedades),
matrícula gratuita para formación de licenciados en paro,
reducións do gasto público en 1.000 millóns, creación dun
Fondo de Financiación para a Economía Sostíbel de
20.000 millóns, etc.  Nas medidas anticrise de Zapatero la-
texa o compromiso de non tocar o sistema de protección
social nin, por agora, o sistema de relacións laborais. A di-
námica global e os datos macroeconómicos marcarán os
límites desta estratexia e é especialmente destacábel a
aposta pola estabilidade social que está na base do mante-
mento do seu apoio electoral dado o temor que infunde o
proxecto cada vez menos oculto da dereita española. �

Após a fin das deducións 
por compra de vivenda
son necesarias outras
medidas para que o aforro
se adique a actividades
competitivas”

’’

’’
MEDIDAS ANTICRISE

’’De 1985 a 1999 o número
de explotacións descendeu
máis dun 70% pero o de
vacas permaneceu estábel”

’’As novas concentracións
non se deberían xeralizar
a todo o territorio,
senón ás zonas de maior
importancia agrícola”

JESSICA BARCALA / A.G.N.

>>>
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nomes e patrocinadores curio-
sos, coma Picadeiro, Círculo Ca-
tólico ou Filomatic, xogaban a
súa particular competición. Vaia
como exemplo que o Breogán ti-
vo a honra de facer historia con-
tra o Madrid en 1974-75, despois
de perder 140-48, a derrota máis
avultada de todos os tempos na
principal competición balon-
cestística. Por se fose pouco, un
americano con pronunciadísi-
mo mostacho, Walter Scherz-
biack, endosáballe, el soliño, 65
puntos ao cadro lugués. A pesar
desta dura derrota, o cadro gale-
go estaría unha temporada máis
entre os grandes.

A CREACIÓN DA ACB.Co nacemento
da Liga ACB, o Breogán re-
flotase de novo, facen-
do unha especie de
refundación cun
coñecido patroci-
nador e a chegada
dun americano
máis propio de cal-
quera gran competi-
ción estadounidense
que da liga española,
Jimmy Allen, que asombraba a
propios e estraños cada vez que
paseaba por diante do Edificio
do Seminario de Lugo, tanto po-
la súa estatura coma pola perso-

nalidade que parecía darlle ao
equipo. En Lugo, o baloncesto
volvía a estar a gran nivel. Sor-
prende durante as dúas primei-
ras temporadas na ACB, entre
1984 e 1986, ao clasificarse entre
os oito primeiros do torneo, sex-
to e sétimo, respectivamente,
con nomes que, agás os seus
norteamericanos non impre-
sionaban moito, pero que na
cancha facían tremer os rivais.
Un xogador da canteira, Manel
Sánchez, era un dos máximos
anotadores, chegando a  conse-
guir máis de 480 canastras con
valor triplo e 4.302 puntos, o que
o converteu no baloncestista
máis efectivo da súa historia. A
eles engadíanse Tito Díaz, Ca-
bezudo ou Ridley.  

A tradición do deporte da
canastra, unida ao bo mo-
mento que atravesa o ca-
dro breoganista leva ao
director de cine Mario Ca-
mus a rodar na cidade A
vella música, unha pelícu-
la inspirada nunha historia
de amor que ten como epi-
centro un suposto adestrador
de baloncesto, chamado Ma-
rio Lobo, que vén dende a
Arxentina a Lugo
para facer-

se car-
go do Breo-
gán, aínda que

logo se descu-
bra que carece de

calquera coñece-
mento acerca deste

deporte e que unicamente vai
en busca dunha muller. Isto
acontecía en 1985, cando Lugo
contaba co seu mellor equipo
de baloncesto da historia.

pas cun ascenso á máxima ca-
tegoría e na que permanecería
sete temporadas de xeito inin-
terrompido. 

As tres últimas temporadas
constitúen o período de maior
ausencia do equipo lugués da
elite. Agora preséntaselle unha
nova oportunidade, malia que
non parte como favorito, xa que
o cuarto posto acadado na LEB
Ouro, non lle outorga ese cartel.
Pero, xa se sabe, en Lugo, coma
antiga cidade pertencente a Ro-
ma, ninguén ignora o que pasa
cada vez que se celebra un con-
clave, o que entra de Papa sae
de Cardeal. O Breogán pódelle

pasar o mesmo si se clasifica
para xogar a Final-A 4

de Fuenlabrada.�

Antonio Cendán
Despois de tres temporadas, o
período máis longo dos últimos
30 anos, Galicia pode volver a
contar cun representante na
máxima categoría do balonces-
to estatal masculino. Nesta oca-
sión existen dúas opcións. Unha
delas pasa por canles exclusiva-
mente deportivas e tería por
protagonista o Breogán, que un-
ha vez máis xogará a fase polo
ascenso a ACB; a outra depende
das vías administrativas, a través
do  cumprimento dunha sen-
tenza, ditada en novembro de
2007 polo Tribunal Supremo, na
que lle recoñecía ao Obradoiro o
dereito a xogar na primeira com-
petición española, aínda que pa-
ra ser levada a efecto terá que
contar con patrocinadores e
axuda económica suficiente.

A estas alturas ninguén nega
que o berce do baloncesto gale-
go é Lugo. Alí, promovido por
unha acomodada e tradicional
familia da cidade, xurdiu o Bre-
ogán, na metade da década dos
sesenta, un equipo que logo se
convertería nun dos clásicos do
Estado español, comparábel ao
Estudiantes de Madrid, o Jo-
ventut de Badalona, ou o Bas-
konia de Vitoria.

O principal representante do
mundo da canastra na nosa te-
rra viviu unha primeira etapa
dourada a comezos dos setenta,
co ascenso á máxima categoría,
denominada daquela Primeira
División. Tamén é certo, que o
Madrid xogaba outra liga distin-
ta, mentres que o Joventut e o
Barça loitaban polo segundo
posto. O resto dos equipos con

Despois daquel “bienio dou-
rado”, o cadro breoganista vol-
vería a lembrarlle aos seus afec-
cionados o tradicional equipo
duro de dobregar, pero loitan-
do por outros obxectivos que
non eran precisamente o título
de liga. Alternaría a ACB coa
LEB e a EBA, aínda que en 1999

iniciaría de
novo un-

ha das
mello-
res eta-

CANASTRA

’’Mario Camus rodou
unha película arredor
de Lugo e do seu equipo
de baloncesto”

J. 
VA

ZQ
U

EZ
 / 

AG
N

Plantel do Leite Río Breogán.
XESÚS PONTE / AGN

Breogán e Obradoiro poden retornar
a liga ACB por distintas canles

O baloncesto galego
quere regresar a elite
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Antonio Cendán
Xosé Luís Bouza (Tui, 1985) é o
gran rival de David Cal nas com-
peticións estatais de piragüis-
mo. O actual sistema emprega-
do polos organismos supra es-
tatais do deporte impide que
tanto o tudense coma o can-
gués se enfronten nunha com-
petición internacional, privan-
do os afeccionados dun precio-
so espectáculo. Bouza acumula
xa un importante palmarés en-
tre os que destacan dous títulos
estatais de C-1 500 e 1.000 me-
tros respectivamente, así como
dous subcampionatos europe-
os en categoría sub 23 de C-
1.000. A súa vitoria na Copa de
España en ambas distancias na
modalidade de canoa superan-
do a Cal fan que Bouza pense de
novo en subirse ao máis alto do
podio noutras competicións in-
ternacionais.
QQuuee  ssuuppuuxxoo  ppaarraa  vvoosstteeddee  oo
ttrriiuunnffoo  nnaa  CCooppaa  ddee  EEssppaaññaa??
Foi algo moi importante, que
me proporcionou unha ledicia
moi grande, xa que bater a Da-
vid Cal é moi difícil. El é a gran
referencia, non só a nivel esta-
tal, senón tamén mundial.
PPeerroo  sseemmpprree  eessttáá  ddeettrrááss  ddeell......
En certa medida si. Hai que re-
coñecer que é un gran padexei-
ro, xa que leva catro medallas
olímpicas que non están ao al-
cance de calquera. Eu xa levo
dúas suplencias nos Xogos
Olímpicos sobre David Cal. El
era o único que estaba diante de
min tanto para as olimpíadas de
Atenas coma as de Beixíng.   
NNoonn  ssee  sseennttee  aallggoo  ddeeffrraauuddaaddoo
ppoorr  nnoonn  sseerr  oo  ttiittuullaarr??
Son as regras do xogo e hai que
aceptalas. As normas da Fede-
ración Internacional só permi-
ten que compita un padexeiro
por cada país e non podemos
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acudir os dous a unha mesma
competición, o que pode resul-
tar inxusto. De todos xeitos, nos
últimos anos fun progresando
moito, xa que recortei as dife-
renzas que me separaban del.
Antes, hai pouco tempo, era ca-
se imbatíbel. Se gañabas unha
competición era porque non
competía el.
TTeeññeenn  ttaannttaa  rriivvaalliiddaaddee  ffoorraa  ddaa
aauuggaa  ccoommaa  ddeennttrroo  ddeellaa??
Nin moito menos. David Cal e
eu somos grandes amigos, pero
cando saímos nas canoas as
cousas cambian. Na auga te-
mos que dar todo canto temos
para conseguir cada un os me-
llores resultados posíbeis.
AA  ggrraann  ccaalliiddaaddee  ddooss  ddoouuss  aammoo--
ssaa  oo  aallttoo  nniivveell  ddoo  ppiirraaggüüiissmmoo
ggaalleeggoo......
Dende logo que si. Considero
que todos os padexeiros gale-
gos temos un nivel impresio-
nante. Os éxitos a nivel mundial

están aí. Isto demostra que foi
un deporte do que nos preocu-
pamos moito. Tampouco po-
demos esquecer a labor que fi-
xeron os adestradores, sen os
que non sería posíbel acadar o
nivel que temos hoxe en día. 
OO  sseeuu  eeqquuiippoo,,  oo  KKaayyaakk  TTuuddeennssee,,
éé  uunn  eexxeemmpplloo  ddee  ggrraann  eeqquuiippoo......
É verdade, pero aquí tamén te-
mos unha enorme débeda cos
adestradores. Ademais, en Tui
temos moi boa canteira, polo
que coido que o futuro deste
deporte está asegurado. Inflúe
tamén que teñamos unhas
magníficas instalacións no Río
Miño.
PPóóddeessee  vviivviirr  hhooxxee  eenn  ddííaa  ddoo  ppii--
rraaggüüiissmmoo??
Tes que estar a moi alto nivel,
senón non é rendíbel. É un de-
porte que no meu caso repre-
senta toda a miña vida. Aquí te-
ño os mellores amigos e tamén
unha parte importante da fami-

lia. De feito, adestro seis horas
diarias, sen contar o tempo que
paso nos ximnasios e noutros
centros de preparación física.
CCoommoo  eessttáánn  aass  aaxxuuddaass  ddaa  AAdd--
mmiinniissttrraacciióónn??
Penso que non nos podemos
queixar, principalmente no
meu caso. Se houbese máis car-
tos públicos a todos nos iría me-
llor, pero se non nos dan máis
apoios económicos, entendo
que non é culpa de ninguén.
AA  ppeessaarr  ddoo  nniivveell  ddooss  ppaaddeexxeeiirrooss
ggaalleeggooss  sseegguuee  sseennddoo  uunn  ddeeppoorr--
ttee  mmiinnoorriittaarriioo......
A verdade é que si. Vexo ao pi-

ragüismo coma un deporte pa-
ra gozar del. Se non é máis po-
pular é que non está máis fami-
liarizado cunha gran parte da
poboación, que non acaba de
enraizarse con el. Tamén ten
unha gran beleza plástica. O
malo que ten o piragüismo son
as condicións para a súa practi-
ca, xa que non é coma outros
deportes nos que se poden me-
ter as instalacións nos colexios.
Aquí tes que vir ao río para po-
der practicalo.
AAttrreevveessee  aa  ddaarr  aallggúúnn  ccoonnsseelllloo
ppaarraa  qquuee  aa  xxeennttee  ssee  aaffeecccciioonnee
aaoo  ppiirraaggüüiissmmoo??
Non se trata só de ir ao río a dar
padexadas. Co piragüismo pó-
dense facer outras actividades
complementarias tales coma
ver algunha paraxe impresio-
nante mentres vas polo río
adiante ou tamén facer travesí-
as moi bonitas. Iso é algo que
moita xente descoñece.�

NÁUTICOS

’’Os piragüistas galegos
temos un nivel
impresionante”

Xosé Luís Bouza, piragüista

‘Antes se gañabas unha competición
era porque non participaba David Cal’

Gómez Noia, segundo no triatlón de Pontevedra.  O triatleta galego
Xavier Gómez Noia clasificouse na segunda posición da proba valedoira
para a Copa de Europa que se disputou en Pontevedra. O gañador foi o ru-
so Dimitri  Polavsky cun tempo de 1 h:45m :12”, catro segundos menos que
o ferrolán. Pola súa banda, Saleta Castro foi vixésimo cuarta en categoría fe-
minina, onde gañou a checa  Radka Vodickova.�
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publicados como exemplares,
catálogo e facturación. A de-
pendencia do sector a respec-
to da literatura infantil e xuve-
nil e do libro de texto eran al-
gunhas das eivas principais: o
libro de texto, en concreto, su-
pón un terzo da produción e
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Lara Rozados

En febreiro deste ano,
a Consellaría de Cul-
tura e Deporte anun-
ciou que destinaría

9,6 millóns de euros á promo-
ción do libro para o 2009, logo
dunha xuntanza do Consello
Asesor do Libro. Tiña especial
peso o investimento en biblio-
tecas (5 millóns e medio, dos
que 3 e medio ían destinados á
adquisición de fondos). Ta-
mén se ían destinar millón e
medio á promoción da edición
do libro en galego e 1.422.000
euros e outro tanto á promo-
ción da lectura.

De feito, un dos principais
obxectivos do bipartito en ma-
teria de fomento do hábito lec-
tor fora situar as bibliotecas co-
mo motor, axente cultural e
servizo público básico. A inten-
ción era tecer unha rede entre
bibliotecas, librarías, editoriais
e autores para dinamizar a lec-
tura e facela presente no espa-
zo público. Presentárase, ta-
mén en febreiro deste ano, bo-
rrador do anteproxecto da Lei
de Bibliotecas e do Patrimonio
Bibliográfico de Galiza.

Isabel Blanco Pardo, presi-
denta da Asociación de Arqui-
vos, Bibliotecas, Museólogos e
Documentalistas de Galicia, sa-
lienta que Galiza continúa cuns
índices de lectura por debaixo
da media estatal, e que, se ben
nos últimos catro anos houbo
un apoio importante na adqui-
sición de material, isto por si só
non abonda: cómpre tamén
persoal.  “O goberno anterior
realizou tamén un investimen-
to importante en formación de
persoal. Déronse moitos pasos
de cara a construír un sistema
bibliotecario sólido, pero agora
estamos á expectativa de se o
novo goberno vai recoller esta
aposta polas bibliotecas”.

As principais necesidades
deste sector son a redacción e
o desenvolvemento do Plan
de Bibliotecas, “importantísi-
mo, especialmente nun con-
texto tan complexo coma o
noso, en que a principal traba
é a dispersión da poboación.
Precisamos un modelo mo-
derno de bibliotecas”. Para
iso, a mantenza do Consello
Asesor como órgano de deba-
te é fundamental, malia haber
pequenas discrepancias: “nós
consideramos que a adquisi-
ción dos fondos de bibliotecas
deben determinalos as pro-
pias bibliotecas, que son quen
pode decidir en función dos
usuarios. Fóra diso, é vital que
non se rompa este organismo
de debate e que non se dea
marcha atrás no tocante á Lei.
Foi un paso moi importante, e
amais decidiuse por consen-
so”. Blanco sinala tamén que,
como asociación, pediron un-
ha entrevista coa Consellaría
de Cultura hai dúas semanas.
Aínda non obtiveron resposta,
pero afírmanse “totalmente á
disposición do diálogo”.

LIBRO DE TEXTO, AXUDAS, PROXEC-
CIÓN EXTERIOR... Outra vía de ac-
ción do Consello Asesor do Li-
bro (organismo nacido no
2007 logo da aprobación da
Lei do Libro e a Lectura, que
integraba asociacións de es-
critores, tradución, ilustra-
ción, edición, artes gráficas,
distribuidoras, librarías, bi-
bliotecas, e a Consellaría de
Cultura) encamiñábase á ga-
rantía de poder contar con da-
tos estatísticos máis comple-
tos sobre a edición do libro e
os hábitos de lectura en Gali-
za, e sobre o comercio interior
do libro. De feito, a mediados
deste inverno houbera certo
conflito entre os datos ache-
gados polo ISBN e polo INE. A

Asociación Galega de Editores
presentou un Informe do Co-
mercio Interior do Libro refe-
rido ao 2007, en que salienta-
ban a suba da facturación e do
número de exemplares edita-
dos, malia perder peso a edi-
ción en galego, tanto en títulos

practicamente a metade da
facturación. 

“Agora mesmo estamos
nunha situación de impasse”,
afirma Alfonso García Sanmar-
tín, presidente da Asociación
Galega de Editores. “Temos so-
licitadas entrevistas coa

O retroceso na lingua podería afectarlle
O libro galego leva catro anos circulando por
feiras internacionais, consolidándose a través
da nova Lei do Libro e a Lectura e tecendo
unha rede cada vez máis densa entre os
diversos axentes. Que acontece co cambio de
goberno? Un retroceso na lingua podería
afectarlle gravemente a esta industria cultural

A INDUSTRIA DO LIBRO Á EXPECTATIVA

Roberto Varela, conselleiro de Cultura. PEPE FERRÍN / A.G.N. 
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cas, por exemplo, o 50% do in-
vestimento realízao o Ministe-
rio de Cultura, e a outra meta-
de as comunidades autóno-
mas, “pero é importante sa-
bermos con que criterios se
van realizar esas dotacións: pa-
ra nós é importante que as ad-
quisicións se fagan xusto no
momento en que se produce a
novidade editorial”. No rela-
cionado co libro de texto, a
AGE apoia a gratuidade, pero
advirte da necesidade de que
os libros sexan propiedade do
alumnado, e de que a axuda se
tramite mediante cheques ás
familias, sempre en función da
renda, “por unha cuestión de
xustiza distributiva, especial-
mente na actual situación eco-
nómica”.

DEPENDENCIA DO LIBRO DE TEXTO.
Xurxo Patiño, da libraría vigue-
sa Librouro e presidente da Fe-
deración de Libreiros de Gali-
cia, sinala que dende este ám-
bito tamén se atopan á expec-
tativa, agardando a ver cales
son as directrices do novo go-
berno. Preocúpanlle as men-
saxes negativas que se emiti-
ron “en particular, con respec-
to á lingua”, pero tamén sinala
que o momento é de toma de
contacto coa realidade. “Aínda
se nomeou o director xeral de
creación e difusión cultural a
semana pasada. Solicitamos xa

pecial pulo e tender pontes. 
Cómpre ter en conta tamén

unha serie de temas específi-
cos relacionados coa AGE, co-
ma o seu simposio anual ‘O li-
bro e a lectura’, ou os encon-
tros de escritores Galeusca, dos
que a AELG forma parte. E ou-
tros temas de vital importancia
que se lle van formular ao novo
goberno son os relacionados
coas axudas e co modelo de
empréstito do libro de texto.
Na área das axudas, no relacio-
nado coa dotación de bibliote-

tais para a AGE son os relacio-
nados coas feiras internacio-
nais do libro, “como se orien-
tan, a cales se lles vai dar priori-
dade...” O relacionado coa pro-
moción exterior do libro gale-
go fora un dos eixos centrais
das accións de apoio ao desen-
volvemento do sector editorial
do anterior goberno: a forte
presenza na XVII Feira do Li-
bro da Habana de Galiza como
cultura convidada, ou o paso
por Frankfurt, Guadalaxara e
Boloña serviron para darlle es-

Consellaría de Cultura,
pero si que vemos que hai, tan-
to por parte do conselleiro (Ro-
berto Varela), como do direc-
tor xeral (de Creación e Difu-
sión Cultural, Francisco López
Barxas), unha actitude moi fa-
vorábel”.

O presidente da AGE expli-
ca que están a elaborar un do-
cumento que inclúe cales serí-
an as necesidades do sector, e
que solucións se poden con-
sensuar. Entre os temas lóxicos
de preocupación do gremio
editorial están os puntos pen-
dentes que quedaron por de-
senvolver da Lei do Libro e a
Lectura, entre eles, a constitu-
ción das mesas do libro; por
outra parte, cómpre resituar o
Cultur.Gal, “que naceu na aso-
ciación na súa primeira edi-
ción, e o ano pasado foi capita-
lizado por Cultura”; tamén é
necesario asentar as bases do
que antes era a AGADIC, a
Axencia Galega de Industrias
Culturais, e, neste marco, defi-
nir “de forma definitiva, as cla-
ves de desenvolvemento do li-
bro como sector estratéxico”. 

Outros temas fundamen-

CULTURA.25.

entrevistas, pero haberá que
agardar polas respostas”.

Valora positivamente pun-
tos do programa electoral coma
a declaración do 2010 como
Ano da Lectura, e o relacionado
co sistema de empréstito. “No
estudo presentado pola AGE
demostrouse a excesiva e preo-
cupante dependencia da in-
dustria do libro do ámbito esco-
lar. Xa non só se trata do libro de
texto, senón tamén do material
de consulta e da literatura in-
fantil e xuvenil. Este mercado
está en certo modo cativo das
medidas que se tomen en ma-
teria de lingua e ensino. Por iso
é de vital importancia non vol-
ver atrás co decreto do galego
no ensino”. Agarda que o mo-
delo de axuda directa en fun-
ción da renda para libros de tex-
to vaia alén dunha promesa
electoral: “sería unha redistri-
bución máis lóxica das axudas,
non prexudicaría a industria, e
tampouco suporía unha maior
carga económica para a Admi-
nistración. Amais, pedagoxica-
mente, é mellor que o alumna-
do dispoña do material en pro-
piedade”. Tamén se sente espe-
ranzado fronte ao nomeamen-
to de Anxo Lorenzo como se-
cretario xeral de Política Lin-
güística: “que escollan unha
persoa sensibilizada coa lingua
indica cando menos vontade
de rectificar”.�

ctarlle ao mundo editorial
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Alfonso García Sanmartín, presidente da Asociación Galega de Editores.          A.G.N. 

Xurxo Patiño, presidente da Federación de Libreiros de Galicia             PACO VILABARROS

’’O sector considera
importantísimo
o desenvolvemento
do Plan de Bibliotecas”

’’O presidente dos editores
ve unha actitude favorábel
na Consellaría”

’’Demostrouse a excesiva
dependencia da industria
do libro do ámbito escolar”

’’A promoción do libro
no exterior fora unha
das accións centrais
do anterior goberno”

No programa do Partido Po-
pular figuraba a vontade de
abrir as bibliotecas escolares
alén do horario lectivo, espe-
cialmente nas localidades e
barrios onde non exista bi-
blioteca municipal. Amais de
declararse o 2010 Ano da
Lectura en Galicia, fálase de
crear un Fondo Social para
realizar todos os anos unha
convocatoria pública dirixi-
da a subvencionar a adquisi-
ción de libros de lectura e di-
namizar o sector do libro. 

Outras medidas serán
campañas de animación,

incentivar o papel das libra-
rías como axentes activos,
destinar orzamentos espe-
cíficos á adquisición de ma-
terial para bibliotecas, ga-
rantir a existencia dunha bi-
blioteca estatal en cada ci-
dade de máis de 75.000 ha-
bitantes, e municipal,  co
apoio da Xunta, en calquera
cidade ou vila de máis de
50.000 habitantes. Por últi-
mo, para solucionar os pro-
blemas relacionados co em-
préstito do libro, refírese a
axudas directas a través do
cheque-libro.�

O que prometeu
o Partido Popular

>>>
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o pasado mes de xaneiro no
Teatro Colón da Coruña en
dous concertos, que repasa en
directo o mellor do repertorio
de Luar na Lubre. Temas clási-
cos, un inédito e tres colabora-
cións especiais: Pedro Guerra,
Luz Casal e
Ismael Se-
rrano, can-
do se cum-
pre un
cuarto de
século de
estrada e escenario.

TERCEIRO SALTO DE IGLOO. Con te-
mas máis íntimos e cun son
máis persoal, a banda de pop
Igloo presenta o seu terceiro
traballo baixo o título La transi-
ción de fase. En total enlatan
dez temas en castelán que xi-
ran ao redor do amor e dos
sentimentos. Contaron coa co-
laboración de Adolfo Langa,
Miguel Rivera (vocalista de
Maga) e Paula Gamallo. Na re-
de está colgado o videoclip do
primeiro single El pase de la
muerte.

OS CARUNCHOS, EN GALEGO. Paso-
dobles, mazurcas, foliadas e
muiñeiras artellan o eixe cen-
tral de En galego, o terceiro tra-
ballo discográfico dos Carun-
cho. O disco foi gravado na Ca-
sa de To-
l o s ,  e n
G o n d o -
mar, e está
e d i t a d o
por Pai
Música.

ALFAIS DE FANNY E ALEXANDER. Os
compositores compostelán
Fanny e Alexander regresan co
seu terceiro disco, Alfaias, edi-
tado en formato físico a través
da Regueifa Disco, pero que ta-
mén se pode adquirir de balde
no netlabel A Regueifa Plata-
forma. Ao longo dos once te-
mas que o compoñen o dúo
percorre as múltiples caras do
pop con-
temporá-
neo. As le-
tras son
a d a p t a -
cións de
textos de
autores da súa xeración, entre
eles, Daniel Salgado, Emma
Couceiro, Xiana Arias, Yolanda
Casataño, Estíbaliz Espinosa
ou Alberte Momán.

SÓLIDOS GALICIANOS. Tirando da

once te-
mas en ga-
lego. A
b a n d a ,
que naceu
en 2005,
está for-
mada por Jorge Rodríguez
(guitarra e coros), Pedro Dono
(baixo ), Miguel Castro (voz) e
Xurxo Iglesias (batería).

ALMAS DA NOITE. Catro anos des-
pois de editar Mestres pesade-
los, Kastomä regresa aos esce-
narios co
repertorio
do seu no-
v o  d i s c o
Almas da
noite que
xira ao re-
dor do rock. O disco, que conta
coa colaboración de Mario
Candal, Tabeirao, Xosé Bocixa,
Mario Grela, Juan Verea e Luís
Ríos, entre outros, está auto-
xestionado e distribuído por A
Lonxa Cultural.

MOITO METAL. Un bo feixe de
bandas inscritas no amplo es-
pectro da etiqueta metal, lan-
zan novos disco. Unha delas é
Kathaarsys. Presenta Anony-
mus Ba-
llad, grava-
do nos es-
tudios La
nave de
O s e b e r g
de Buenos
Aires. O lanzamento estará
acompañado dunha xira mun-
dial a partir de maio. 

Tamén sacan disco Aphon-
nic, 6 bajo par, a banda luguesa
de trash metal Barbarian prop-
hecies, Condemned land the
war begir, o grupo ourensá
Fermento, Recipie for crema-
tion e Tevra, que presenta In-
Verso.�
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metáfora dos sólidos galicia-
nos (moedas que se acuñaban
no Reino de Galicia) no título, o
multinstrumentistas Pancho
Álvarez presenta, con Pai Mú-
sica, o seu terceiro disco en so-
litario, coa música tradicional
como refe-
rente, polo
que desfi-
lan dife-
rentes so-
noridades
e instru-
mentos como a zanfona, viola
de gamba, bouzouki ou a con-
certina. Inclúese ademais un
cantar de cego, composto polo
propio Pancho Álvarez e inter-
pretado por Hermelinda do
Muíño.

CHAMUYO TANGO. Zouma Re-
cords edita Chamuyo Tango
en Auria, o novo traballo no
que Chamuyo interpreta te-
mas clásicos de tango das dé-
cadas dos 40 e 50 do século pa-
sado. Na gravación colabora-
ron David
G. Outu-
m u r o
( M u t e n -
rohi) nas
p e r c u -
s i ó n s  e
Xurxo Brea (Sonoro Maxín) no
baixo.

MÁIS QUE FOLK. Cando se cum-
pren dez anos dos primeiros
concertos de Guezos, a banda
ourensá de folk presenta Oito
destinos, un novo traballo e un
paso máis cara a consolidación
dun estilo no que o tradicional
se funda co rock, a rumba, o
ska e o funk.

ÉCHE O QUE HAI. Con este título os
estradenses Esquíos presentan
o seu terceiro traballo, dacaba-
lo entre o punk e o rock, con

produción propia para a súa
última achega. Trátase de Vi-
ñeron da Galiza interior, unha
combinación de bases electró-
nicas, ska, reggae, funk e soul
aderezada
con letras
combati-
vas e mes-
mo surre-
alistas na
que os tres
músicos, xunto con Alex Sal-
gueiro, Manuel Payno, Tomás
Ruído e Matías Olazábal rea-
firman a súa ciber-verbena
electrónica de estética circen-
se que gostan en clasificar co-
mo “aranhoto style”.

XACOBE MARTÍNEZ ANTELO TRÍO.Este
é o título do novo traballo do
contrabaixista Xacobe Martí-
nez, que desta vez explora as
potencialidades da formación
de trío acompañado de Max
Gómez na batería e Pablo Cas-
taño no sa-
xo alto a
través de
n o v e
temas de
jazz con-
temporáneo. O músico partici-
pa ademais do proxecto U-lo
trío?, xunto con Marcos Teira e
Pepe Sendón, que o pasado in-
verno editaron tamén disco.

ESCARNIO E MALDIZER.O zanfonis-
ta Xurxo Romaní está a presen-
tar o seu traballo D’escarnho e
maldizer, no que revisa, coa
axuda do guitarrista Koichi Ta-
nehashi e de Osvaldo Ponce,
dez cantigas de escarnio e mal-
dizer, mesturando rock, pop,
funk e
electró-
nica. O
traballo
está edi-
tado bai-
xo licen-
za copyleft e pode ser descarga-
do de balde no netlabel
www.aregueifa.net.
LUAR NA LUBRE AO VIVO. Xa está a
venda Ao vivo, o disco gravado

M.B.

GRAZAS EN CLAVE DE FOLK. A artista
cedeirense Guadi Galego, que
comezou a súa andaina como
gaiteira, pianista e finalmente
vocalista
d u r a n t e
dez anos
en Be-
rrogëtto,
vén de sa-
car á rúa
B e n z ó n ,
un proxec-
to que se achega ao público
despois de Espido e Nordes-
tin@s. Nel colaboran Fran Pé-
rez, Pedro Lamas, Pedro e Pa-
blo Pascual, Xavier Díaz, Abe
Rábade, as cantareiras de Leilía
e Guillerme Fernández, entre
outros moitos. Composicións
en clave de folk, pop e jazz.

INTROTERRA. Con este terceiro
disco, Introterra, Pepe Vaa-
monde Grupo renova o seu
compromiso coa música de ra-
íz e as súas potencialidades co-
mo produ-
to actual.
Materialí-
zao a tra-
vés de on-
ce temas,
algúns de
composición propia, outros
netamente tradicionais, grava-
dos, misturados e masteriza-
dos nos Estudios PKO. No dis-
co colabora toda unha serie de
artistas convidados entre os
que figuran Xavier Feixoo
‘Chisco’, Carlos Bastón, María
Vidal, Iria Cobos, Ana Rosa Vi-
dal, Abraham Cupeiro e o gai-
teiro Brais Monxardín.

ARANHOTO STYLE VOL. 3. Despois
de que o experimento de ban-
da virtual posto en marcha por
Marcos Payno, Pulpiño Vias-
cón e Denís Mutante cristali-
zase nos dous primeiros dis-
cos Galician Chimpazee e Re-
volution Dance (ambos edita-
dos por Ouvirmos), a banda
Galegoz vén de apostar pola

Grupos e discográficas escolleron a
primavera para o lanzamento das súas
novidades discográficas. Folk, música
electrónica, metal, pop, jazz... enmarcan
algunhas das propostas musicais que están
ateigar xa as tendas de discos ou que se
poden descargar de balde na internet

Música de primavera

Os Guezos en concerto.
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Logo dos cantares de Nadal d'O Qui-

quiriquí e das músicas para xogar de
Pelo Gato 24, a Asociación de Gai-

teiros Galegos achega doce temas
para doce meses do ano, co título
Trece Lúas. E por qué? Non esqueza-
des que os meses lunares son máis
pequenos que os meses en que nós
dividimos o ano (son cada 28 días), así
que no ano, aínda que haxa doce me-
ses, hai trece meses lunares.

En resumo: Trece lúas, amais do CD

cunha ducia de pezas, que percorren
os ciclos do ano e a música tradicional
relacionada cos traballos e co lecer,

achega un DVD cun documental di-
dáctico sobre o ciclo anual na tradi-
ción galega, dous vídeos-karaokes

(os dos temas "Magosto" e "Pascua"),
para practicar as nosas dotes vocais,
un videoclip sobre o tema "Cabal-
gata de Entroido", e unha peciña de
monicreques a cargo da compañía
lalinense Títeres Viravolta, "Cando
chove e raia o sol", en que un rapaz
queda durmido e cando esperta des-
cobre que se lle descolocaron os me-
ses do ano. Tamén inclúe un libreto

de 64 páxinas para non perdermos
detalle das letras das cancións e ter al-
gunha información.

Un calendario de cantigas
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As pezas todas foron gravadas e interpreta-
das por Xosé Lois Romero Cajigal ao acor-
deón, Francisco Estévez na percusión, co
clarinete, saxo soprano, frauta de pico e re-
quinta, Xosé Manuel López, Brandán Lou-
renzo no clarinete baixo, Bruno Villamor
coas gaitas e requinta,  Oli Xiráldez coas
gaitas, frauta de cebola, buguina e paus de
maio) e á zanfona, Luís Caruncho. Oli Xirál-
dez explica que se quería continuar un tra-
ballo didáctico que comezara c'O Quiquiri-
quí e Pelo Gato 24 : "non había eses referen-
tes da música tradicional para cativos, para
o xogo. Optamos por este tema porque os
nenos (e non tan nenos) xa non rexemos o
tempo como antes, polas festas e labores
do campo. No rural séguese a xestionar o
tempo do mesmo xeito, marcado polos ci-
clos da natureza, e as cantigas están rela-
cionadas cos traballos e coas celebracións".
Cos costumes, pérdense tamén as músicas.
"No rural aínda se canta, pero non se sega",
explica Oli. "Xa non se fan seráns. Se cadra
hai cousas que os nosos nenos e nenas non
van ver nunca, pero polo menos tentamos
que lles cheguen as cancións. Non farán
unha malla nin irán á vendima, pero soa-
ranlle estas pezas".

O ano ten trece lúas

O ano arrinca en marzo, seguindo a lóxica
do calendario romano, que comeza coa pri-
mavera, cun tema titulado "Pascua". É o
tempo de agromar as flores, de espertar a
natureza despois de estar todo o inverno
durmida (e de regalarnos os padriños e as
madriñas esas roscas tan ricas). En abril
chega "O cuco"; en maio "Maíño", e esas fes-
tas que podemos gozar estes días coas flo-
res como protagonistas, ou ese costume de
alumear o pan; en xuño "Flor da Iauga"; en
xullo "A Palmeira"; en agosto a "Danza de
Betanzos", en setembro é tempo de "Vendi-

Ramón Piñeiro

Como ben sabedes todos este ano dedi-
couselle o Día das Letras Galegas ao
político, escritor e filósofo Ramón Pi-

ñeiro. A súa biografía ben detallada da-
ría para encher unha enciclopedia pero
eu vouna  resumir nun só artigo. 

Ramón Piñeiro naceu na aldea luguesa
da Armea, en Láncara, na casa feita con
moito esforzo polos seus país. De feito,
súa nai tivo que emigrar a Arxentina e
traballar de criada para gañar os sufi-
cientes cartos e rematar a casa. Agora só
viven nela a súa irmá Consuelo e a súa
sobriña. Piñeiro era un neno fóra do nor-
mal para a súa idade, un neno que desta-
caba entre os demais, e aburríase na es-
cola, e cando saía a levar as vacas collía
un garabullo e escribía sobre a terra mo-
llada. Aos dezasete anos Ramón escribiu
o seu primeiro artigo de política e che-
gou a ser presidente das Mocidades Ga-

leguistas da agrupación de Lugo. Logo
estalou a guerra e agochouse  na cidade

das murallas, pero acabárono mobili-
zando para loitar no bando franquista.
Unha vez acabada a guerra Piñeiro via-
xou a París para negociar que  Castelao

formase parte do Goberno da República
que estaba exiliado alí. 

Aínda que acabou conseguindo o que
quería, Piñeiro volveu moi desilusionado
coas posibilidades de restablecer a Re-
pública. Logo pillárono nunha reunión
clandestina nunha cafetería de Madrid e
condenárono a seis anos de cárcere dos
que cumpriu tres. Pouco despois de saír
do cárcere fundouse a editorial Galaxia

da que foi o director. Tamén se fundou a
colección Grial que non tardaron moito
en prohibir, aínda que máis tarde volve-
ron a facela. 

Piñeiro foi vivir a Santiago  na rúa Xel-
mírez no número 15. Alí tiña a súa fa-
mosa mesa camilla na que daba aos
máis novos a súa visión de Galicia. Alí vi-
viu ata a súa morte en 1990. 

Roi Gómez Paz

Roi, o autor deste artigo, puido coñecer e falar con Consuelo, a
irmá de Ramón Piñeiro, que aínda vive na súa aldea natal de Armea,
en Láncara.

Texto: Lara Rozados

Arriba: as nenas e nenos ensaian para a gravación.
Abaixo: Luis Caruncho coa súa zanfoña, e Bernardo Martínez, director
musical do disco e compositor da maioría dos temas.

Tes un debuxo, unha caricatura, unha foto túa, da túa mascota ou do sitio no que vives
que queres publicar e comentar? 
Ou un artigo, un contiño, ou un pequeno poema?
Fáinolos chegar a este correo: bulebule@anosaterra.com, e na medida do posible os
iremos poñendo. Mira que non sexan escritos moi longos. E manda o teu nome, e o
lugar donde vives ou a escola na que estudas, se queres. Anímate!

Un calendario de cantigas
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mia", e o disco achega unha canción para
pisar a uva ao seu ritmo; en outubro, de
"Magosto"; en novembro, "San Andrés";
en decembro "O Loureiro"; para xaneiro,
como non, os "Reis" que se van cantando
de casa en casa para que nos dean o agui-
naldo; e o ano remata en febreiro, con "Ca-
balgata de Entroido", outro mo-
mento bárbaro para ir cantar polas
casas, disfrazados de choquei-
ros, e papar orellas e filloas. Son
melodías tradicionais escolli-
das por Bernardo Martínez,
pero con letras adaptadas:
"moitas coplas son algo "ver-
des", xogan coa picaresca", di
Oli. "Amais, trátase de que as le-
tras estean vivas. Unha mesma co-
pla cambia nunha parroquia ou nou-
tra, é do que se trata, de que se poidan
modificar".

Este novo traballo, que distribúe Lonxa
Cultural, conta coa colaboración da Uni-
versidade de Vigo e a Dirección Xeral de
Creación e Difusión Cultural, presentouse

o pasado 3 de abril, e participan nel tanto
recoñecidos intérpretes como voces de
cativos e cativas da asociación compos-
telá Brincadeira, da Sociedade Liceo de
Noia, da Agrupación Cultural Seixebra
(de Moraña) e da Asociación de Amas de

casa de Mazaricos, coa dirección
dunha das Leilía, Felisa Segade.

"Foi impresionante", explica
Oli. "Para os rapaces e rapa-

zas foi a actividade máis
importante do ano, unha
experiencia moi bonita.
Levoulles tres meses (can-
tan unha media de tres te-

mas cada grupo), e canta-
ban cando podían, que era

nas fins de semana. Portá-
ronse coma profesionais!"

Podemos atopar xa nas tendas esta nova
achega da Asociación de Gaiteiros Gale-
gos, un recurso didáctico para que a tradi-
ción non morra e sexa recuperada, con
todo o seu carácter lúdico e festivo, polos
máis pequechos... Ou non tan pequechos.

Arriba: colocando os cascos para “a toma boa”.
Abaixo: As nenas e nenos que participaron no disco, deixan tamén no
video divertidos comentarios e opinións sobre as estacións do ano.
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An Alfaya 

DD in que é de ben naci-
dos ser agradecidos.

Porén agradezo a invitación
que recibín hai uns días para
visitar a escola pública que
me acolleu a meirande parte
dos anos da miña nenez, co
gallo da celebración da festa
das Letras Galegas, e co ob-
xectivo de ter un encontro co
alumnado. Falo do colexio O
Sello-Cabral. Gerardo, da-
quela mestre meu de fran-
cés, e director do centro den-
de hai un mundo de anos,
conseguiu que compuxese
os meus primeiros versos
conxugando os verbos êtree
aimer de xeito relambido,
como só pode escribirse
cando se está na infancia ca-
miño da adolescencia. Je
suis ta vie, ti es ma vie, il est
seulement mon ami. Je t`ai-
me, ti m`aimes, mais il est
mon amour, cheri. Tout va
bien, tout va bien! Moitas
son as lembranzas que aco-
llen as modernas instala-
cións actuais,  melloradas
con medios materiais e hu-
manos, mais boto a faltar
unha maior afluencia de ne-
nas e nenas enchendo as au-
las. Dos oitocentos que era-
mos daquela agora apenas
hai un cento. Números e le-
tras, cóxegas na barriga, exa-
mes, atrancos, amizades e
primeiros amores enchendo
o espazo da nostalxia. Todo
de estrea. Mandilóns bran-
cos, equipo de ximnasia mo-
desto, murmurios no come-
dor, silencio nas aulas, apro-
bados e cates. Alcumes.
Xogos no patio. Transporte
escolar.  Ollos aleutos na es-
cola, a pequena patria do fu-
turo. O meu agarimo para
aqueles a quen lles debo par-
te da que son, queridos mes-
tres: Conchita, Carmen,
Gonzalo, Angelita, Serafín,
José, Jorge, Alcázar. E moi en
especial para Gerardo, mer-
ci, tout va bien.�

TOUT  VA  BIEN

Boto a faltar
unha maior
afluencia de
nenas e 
nenas 
enchendo 
as aulas”

’’

Baldras, o xigante.

Autor:  Iolanda Eiras
Ilustracións:  Fran Bueno
Editorial: Xerais. Col. Merliño

A mestra de Primaria e especialista en
educación musical, Iolanda Eiras, pre-
séntanos coa colaboración de Fran
Bueno o seu primeiro álbum ilustrado.
Trátase dun relato dirixido ao público
infantil onde se pon de manifesto a
importancia da amizade como ele-
mento integrador de calquera dife-
renza. Xulián, o protagonista, é un
neno ao que lle gusta investigar e des-

cubrir as cousas por el mesmo, de aí
que cando os seus amigos lle falan da
existencia dun malvado xigante que
se está achegando á súa vila, el non
dubide en saír ao seu encontro para
demostrarlles que non existe. Pero na
súa pescuda, topa coa realidade, co xi-
gante Baldras. Con el aprenderá que
moitas veces as aparencias enganan e
que tras dun aspecto, a priori ameaza-
dor, se agocha un ser sensible ao que
a sociedade marxina polo simple feito
de ser diferente. O emprego dunha
linguaxe sinxela, expresiva e salferida
cun certo ton humorístico, focalizado

sobre todo
nas ono-
matopeas,
xunto cos
xogos tipo-
g r á f i c o s ,

perfectamente captados polas ilustra-
cións, facilita a súa lectura. Ademais, o
libro inclúe un cedé no que a autora
narra o conto sobre un fondo musical
extraído de fragmentos de música clá-
sica e interpretados pola Banda Artís-
tica de Merza e polo coro de nenos e
nenas “ A Ferradura” do CEIP Pío XII. �

Alba Piñeiro

Aparencia enganosa

Solucións:

Coloca estas vilas e concellos galegos no seu

lugar correcto do mapa, facéndoas casar co

número axeitado.

Neste barullo de letras, xa que están de moda, van incluidos
os nomes de sete xogadores do actual Barça. A atopalos!

Vilas galegas:

1-Orde.2-Melide.3-A Fonsagrada.
4-Forcarei.5-Celanova.6-Xinzo.
Barullo de letras: 

Buscar os nomes de Alves, Touré
Yayá, Xavi, Iniesta, Messi, Henry
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ancestral sabedoría, adiántase a
moitos dos  coñecementos re-
centemente conseguidos pola
ciencia de Occidente. Hoxe en
día, os nosos científicos procla-
man a unidade total do cosmos
e de todo o existente: velaí Frit-
jof Capra, premio Nobel de Fí-
sica, autor de El Tao de la Física
(Editorial Sirio, Málaga, 1996),
queafirma como a teoría cuán-
ticarevela unha interconexión
esencial do Universo.  
CCoommoo  ccoonnvviivveenn  ddúúaass  ccoonncceepp--
cciióónnss  ddoo  tteemmppoo,,  lliinneeaall  ee  ccíícclliiccaa,,
nneesstteess  ppooeemmaass??
Sempre tiven problemas co
tempo. Neste punto podería
contar algunhas raras anécdo-
tas! No meu poema o tempo
non está sentido sempre de
igual forma: acepto en cada
momento o que estou a sentir
nese intre, sen entrar en razóns
científicas ou metafísicas. Aínda
así procuro para o meu coñece-
mento actual estar ben infor-
mada e paso horas lendo a Ilya
Prigogine (El nacimiento del
tiempo, Tusquets, Barcelona,
1991), Murray Gell-Mann (El
quark y el jaguar, Tusquets, Bar-
celona, 1995), María Novo,
científica moi implicada no es-
tudo do medio ambiente dende
a súa cátedra Unesco, ou divul-
gadores  tan célebres coma
Eduardo Punset. Prigogine pa-
réceme suxestivo na compa-
ranza entre o tempo humano e
a música...
DDiiaallooggaa  ccoonn  BBoorrggeess,,  LLii  YYiiaann,,  ccooaa
ssúúaa  oobbrraa  aanntteerriioorr,,  ccoonn  RRoossaallííaa,,
mmeessmmoo  ccoonn  DDaannttee......  QQuuee  ttoo--
mmoouu  ddee  ccaaddaa  uunn  ddeelleess??
Trátase dun poemario de amor
expresado en catro seccións: os
poemas do Alephson medita-
cións das que xorden unha di-
versidade de visións (a vida, are-
las divinas, a Face de Deus, o
triunfo do amor, a palabra de
Deus non dita, a busca do des-
coñecido, o Graal, a visión mí-
tica das Pléiades, o paraíso per-
dido, o diálogo da alma...) Na
sección de Li Yián (poeta chi-
nesa do século XI), as visións son
diálogos de amor e de ausencia.
Na sección de Lotus no corazón
recupero os espazos fragmenta-
dos de Prometo a Flor de Loto,
elexías a Eduardo, o amado. E
na última sección, Carta de Bea-
trice Vía-Láctea, reprodúcese a
visión mística do camiño iniciá-
tico de Compostela, nunha lem-
branza do amor e da morte:
“Vólvome ó Paradiso”.�

os meus exemplos no  poema e
tamén  como lema de vida nes-
tes intres, que digo: “Quixen de-
ter o día cunha camelia branca/
non sei se acaso existo na fuxida
da rosa./Quero saber o ritmo da
ousadía/cando a  flor da con-
ciencia emprende soa o voo”. 
DDee  nnoovvoo  ttaamméénn  aa  lluuzz  ee  aa  ssoomm--
bbrraa..
Sempre me sobrecolle o miste-
rio da luz, intersección da terra
co ceo, lugar de aparición mís-
tica. Paso horas na contempla-
ción da luz solar e mesmo de
calquera luciña que se me ache-
gue na noite, mesmo un ver-
miño. O Evanxelista de Éfeso di
que a Palabra estaba onda Deus
e a Palabra era Deus. “Nela es-
taba a vida/e a vida era a luz dos
homes/a luz estaba na tebra/e a
tebra non a apagou”. Así Deus,
Palabra e Luz van xuntas, coma
na vida, coma no poema. E a
sombra pode ser un negativo da
vida e da materia iluminada,
nunca separábel, aínda que
nunca as apagase.
CCoommoo  ppooddeenn  ccoonnvviivviirr  oo  eexxiisstteenn--
cciiaalliissmmoo,,  oo  sseennttiiddoo  rraacciioonnaall  ddoo
tteemmppoo,,  ee  oo  mmiissttiicciissmmoo??
O sentimento existencial é tan
vello como a humanidade. As
mans pintadas nas paredes das
covas paleolíticas son manifes-
tamente existenciais, coma os
enterramentos ou as estatuíñas
prehistóricas chamadas Ve-
nus... O meu sentimento pó-
dese chamar existencial, mais
non existencialista. De selo, en-
traría nun existencialismo cris-
tián, onde vida e morte sempre
estarían baixo a ollada da Provi-
dencia.
SSeegguuee,,  nneesstteess  ppooeemmaass,,  oo  bbuu--
ddiissmmoo::  ttooddooss  ffoorrmmaammooss  ppaarrttee
ddoo  ccoossmmooss......
O Budismo é a filosofía oriental
esencialmente concibida como
antídoto ao sufrimento do ser
humano na Terra. Filosofía moi
fermosa e atractiva que, na súa
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precisa nada na súa perfección.
Se Oriente sacraliza o Lotus, Oc-
cidente santifica a Rosa. Rosa
Mística virxinal de María. De
mirtos e de rosas e de guirnaldas
bellas... cantan no mes de Maio
polas rúas as neniñas de Viveiro,
con vestidos brancos e veos
transparentes. De todas e tantas
anteriores lecturas tomaría eu

Lara Rozados
Luz Pozo Garza (Ribadeo, 1922)
acaba de publicar Deter o día
cunha flor, un coidado volume,
editado por Baía, en que os seus
poemas dialogan cos gravados
do betanceiro Xosé Valentín.
Divídese en catro apartados:
Aleph, Li Yian pide deter o día,
Lotus no corazón e Carta de Be-
atrice Vía-Láctea. Falamos coa
académica e autora de obras re-
ferenciais na poesía galega do
século XX, coma Códice calix-
tinoou O paxaro na boca, desta
súa última obra.
CCoommoo  ffooii  oo  pprroocceessoo  ddee  ttrraabbaalllloo
ccoonn  VVaalleennttíínn??  CCooññeeccííaa  ooss  ggrraavvaa--
ddooss  pprreevviiaammeennttee??
No poemario Atmosferas de
Olga Patiño Nogueira, que o ar-
tista Xosé Valentín ilustrara en
2007  para a Deputación da Co-
ruña, chamáronme a atención
a orixinalidade  dos gravados na
liña vital en expansión cósmica
e a cor básica. Tamén no acerto
estético con relación ao espazo
referencial do poema. Despois
coñecín o artista, nalgunha das
súas exposicións e, de acordo
con Baía edicións, fun invitada
a colaborar. Envieille os poemas
que eu  escribía ou seleccionaba
e así xurdiu este libro, que cha-
mei Deter o día cunha flor,
como símbolo da fugacidade
do tempo no amor e na vida.
VVoosstteeddee  mmeessmmaa  éé  ppiinnttoorraa  ttaa--
mméénn,,  ee  nnoo  lliibbrroo,,  aa  pprrooppiiaa  ccaalliiggrraa--
ffííaa  ddooss  ppooeemmaass  ((oo  ttaammaaññoo  ee  aa
ccoorr  ddaass  lleettrraass,,  aa  ssúúaa  ddiissppoossiicciióónn))
iinnssíírreessee  nnooss  ggrraavvaaddooss......  CCaannttoo
ppaarrttiicciippoouu  vvoosstteeddee  nneessttaa  ddiissppoo--
ssiicciióónn??
Esa coidada e eficaz grafía, e a
disposición na páxina, débense
a Xosé Tomás, fillo de Xosé Va-
lentín, e coñecido artista entre
as novas xeracións do cómic ga-
lego.
IInnddoo  xxaa  aaoo  ccoonnttiiddoo  ddoo  ppooeemmaa--
rriioo::  rreeggrreessaa  aa  ssíímmbboollooss  qquuee  ssoonn
uunnhhaa  ccoonnssttaannttee  nnaa  ssúúaa  ppooeessííaa..
AAttooppaammooss  ddee  nnoovvoo  aa  fflloorr..
A flor é para min a forma máis
pura da natureza, coma se a
mente divina quixese mostrarlle
aos ollos e aos sentidos todos un
símbolo sensíbel da calidade ín-
tima da alma e da súa transcen-
dencia, para gozo da vida diaria
e mística. A flor pasa desa súa
aparencia evanescente á defini-
ción do froito. Do mesmo xeito,
a nosa fraxilidade humana
transfórmase en algo absoluta-
mente definitivo. Supremo. Na
alquimia, a flor participa do ca-

rácter solar. Buda nace dun Loto
sagrado, onde medita e se eleva
no espazo. A variedade na colo-
ración do loto determina a ín-
dole da santidade. Buda expre-
saba a súa como pertencente á
natureza do loto  branco –pun-
darika– fronte ao resto dos ho-
mes. Nas parábolas de Xesús, o
lirio ventureiro dos campos non

Luz Pozo Garza, poeta

‘A luz é un misterio e a flor a forma máis pura’

Os escritores Xose María Alvarez Cáccamo, Miguel Anxo Fernán Vello e

Cesáreo Sanchez Iglesias nunha honmenhaxe da AELG a Luz Pozo [no cen-

tro] en Ribadeo en 2001.

’’O budismo é unha filosofía
moi fermosa que se
adianta a moitos dos
coñecementos
recentemente
conseguidos pola ciencia”
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discursos plenamente literarios
as presentacións en power
point, como exemplo urxente.

Logo desta consideración ini-
cial, comecemos a debullar o
Manual da destrución de Sa-
muel L. París. Comezando polo
título. A palabra destrución re-
mítenos a esa cultura amedoña-
da do cambio de mentalidade,
do cambio de valores e maneira
de pensar que vivimos. Este
cambio provoca medo porque
non se coñece ben a alternativa,
de aí que se tematice a destru-
ción en lugar da creación. Por-
que se estes tempos “destrúen”
un sistema cultural, de
valores e modo de pen-
sar, tampouco se pode
negar que á vez están
creando un novo siste-
ma. Tal como a sema-
na pasada Raida Rodrí-
guez (Máquina de gue-
rra) se declaraba en
guerra cun estado de
cousas, cunhas mani-
festacións vitais, opre-
sivas, este Manual de
destrucciónresponde
a unha percepción similar, é un-
ha outra resposta, emitida nun-
ha clave cultural e literaria moi
diferente. Se na poesía de Raida
resultaba doadamente perceptí-
bel o tecido da manta cultural
que a arroupa (así rapidamente:
Chus Pato, Deleuze-Guttari,
Oriana Méndez, Ingeborg Bach-
man, María Lado), a de Samuel

crítica
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Tabela das letras. FFIICCCCIIÓÓNN¬¬  
� DDoo  qquuee  eessttoouu  aa  ffaallaarr...... Haruki Murakami. Galaxia.
� MMeemmoorriiaa  ddee  cciiddaaddeess  sseenn  lluuzz.. I. López Silva. Galaxia. 
� AA  pprraaiiaa  ddooss  aaffooggaaddooss..  Domingo Villar. Galaxia. 
� AA  ccllaassee..  François Bégaudeau. Xerais.
� OO  xxaarrddíínn  ddaass  ppeeddrraass  fflloottaanntteess.. M. Lourenzo. Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN ¬¬    
� CCuurruuxxááss..  Carlos Parrado. A Nosa Terra.
� AA  ccoorrppoo  aabbeerrttoo.. Manuel Rivas. Xerais.
� HHiissttoorriiaa  ddee  OOuurreennssee.. Marcos Valcárcel. Xerais.
� UUnn  ppaaííss  aa  mmeeddiioo  ffaacceerr..  Fran Alonso. Xerais.
� CCaabbaallooss  ddee  vveennttoo......X. Teniente e X. Guillermo. Xerais.

Eh, señora, élle de balde esta po-
esía sabedora, que diría Xurxo
Souto. Atoparaa en A Regueifa
(aregueifanetlabel.blogspot.co
m/2008/04/samuel-l-paris-ma-
nual-da-destru-
cin-2008.html),
o seu é o mun-
do da música
mais tamén
atenden á repú-
blica das letras.
Continuando
con esta mínima revisión que
estamos efectuando ao discurso
literario no soporte dos tres
www, queremos pararnos hoxe
neste título de Samuel L. París. 

Por que tanta poesía? Para o
creador, internet resulta de doa-
do acceso e unha plataforma rá-
pida na cal verquer os seus tra-
ballos. Dos xéneros literarios clá-
sicos, a poesía é un dos que me-
llor se axeitan ás esixencias da
lectura virtual e ao espazo no cal
se materializa, caracterizados
pola brevidade e intensidade.
Debemos engadir, porén, que a
inmensa maioría son títulos que
se publican como fórmula alter-
nativa á tradicional. Prodúcese
unha mudanza de soporte, fun-
damentalmente, tamén de tipo
de lectura, mais este aspecto re-
sulta aínda pouco coñecido, es-
tudado e divulgado. O cal sinala,
á súa vez, que, na actualidade, as
novas ferramentas expresivas
que internet proporciona, non
foron aínda nin asimiladas nin
coñecidas suficientemente. Nin
polos creadores, nin pola crítica.
Mentres os lectores xa gozan
destas expresións cada vez me-
nos marxinais. É de agardar que
dunha vez e convencidamente,
a crítica literaria admita entre os

á vez que amosan o seu rexeita-
mento dunha sociedade que os
condena, por toda posibilidade,
a contemplar como os esmaga e
lles veta seren eles mesmos. Co-
mo a sociedade non lles deixa
outra saída que armarse de  iro-
nía, para cuspirlle na cara quen
teña atrevemento. Isto ou pro-
curar praceres efémeros que
sempre resultan frustrantes, tal
por exemplo a procura do pra-
cer sexual en lugar do amor, que
tamén é moi dado a poñer cam-
badelas traidoras.

Tal estado de confusión, por
demais, leva a voz poética (logo
dun inicio no que se tematizan
a antropoloxía, a sociolingüísti-
ca, o transporte, o turismo, as
infraestruturas, a sanidade, a
xuventude, os medios de co-
municación, a cultura, o ocio
ou a política ) a confirmarse re-
cuncando en aspectos temáti-
cos moi próximos (erotismo;
historia e histeria; curas, putas e
marxismo, violación do espírito
de Ermua; antifascismo…), con
pingas de certo romanticismo
posmoderno e sen deixar de
mesturar o sublime co cotián,
co sexo e a tolemia. 

Posteriormente, xa na parte
final, evoluirá cara á tentativa de
construír unha historia. Tentati-
va, tamén infrutuosa, que volve-
rá recluír a voz poética nos lin-
des sensoriais, teóricos e tex-
tuais dunha sensación de abate-
mento ou cansazo vital que se-
mella eterna. A confusión de so-
portes para dar conta de histo-
rias, é tamén outro aspecto re-
velador que non se debe  pasar
por alto, sobre todo na parte fi-
nal, onde o texto está moi próxi-
mo ao microconto. Se non é mi-
croconto débese unicamente a
que a actitude do emisor así no-
lo presenta. E quizá sexa esa
mesma actitude, rebelde inclu-
sive co que escribe, a que leva o
autor a incluír algúns poemas
menores. Mais teña o lector ou
lectora a seguranza de que non
han faltar momentos nos que o
sorriso se lle pinte nos beizos, no
entendemento, no corazón e na
esperanza, a ocorrencia nunca
desaparece. Ah, se Celso Emilio
Ferreiro chegara a ser punki…�

X.M. Eyré

Marta Dacosta

T iñamos unha cita co noso
idioma propio. Entón non

importou que a chuvia xa anun-
ciase, ao abrir o día, a segura pre-
senza que ao longo das horas te-
ría canda nós na cita necesaria.
Así que camiñamos, con tempo,
cara ao norte, alá onde a pedra
garda as voces de nós todos, nese
lugar de estrelas do que nos
apropiamos, unha vez e máis
outra, por sempre no futuro.

Entón, como era a data, a voz
do conselleiro, de Cultura,
acompaña a viaxe, e soubemos
así dun feito nunca visto, a gran
modernidade que para nós re-
serva. Volveu asegurarnos que
promoverá a cultura, a Valle e a
Torrente, talvez a Cela, e por que
non abrirnos a terras estranxei-
ras, representar aquí a Hamlet in
english, naturally, convidando a
Royal Shakespeare Company,
con subtítulos en galego. Entón
imaxinei, descúlpenme a bro-
ma, a Kenneth Branagh coa ca-
veira na man, nese momento in-
tenso, to be or not to be, mentres
das bambolinas xorde un baila-
rín esvelto, portando con estilo
un cartel ben visíbel, que para
nós traduce: ser ou non ser, aín-
da esa é a cuestión.

E xa en Compostela deixa-
mos os máis novos na fronte de-
sa marcha de miles e milleiros.
Alba e Aldán, Paula e Ana apro-
piáronse da lingua como sem-
pre se apropian, porque a que-
ren e a aman e porque lles é pro-
pia, e ían reclamando que así lles
siga sendo. Todos apropiándo-
nos do noso idioma propio,
mentres no extremo oposto, en
Láncara o presidente apropiába-
se tamén do ideario de Piñeiro. E
eu digo como Callón berraba na
Quintana, aprópiese tamén do
noso idioma propio, cordial-
mente se quere. Porque, señoras
e señores que vangobernarnos,
cordialmente, sexan bilin-
gües: fálennos en galego. �

APROPIÁNDONOS
DO NOSO IDIOMA

’’

POESÍA.

Se Celso Emilio
fose punki

Manual da destrución
AAuuttoorr::  Samuel L. París.
EEddiittaa::A Regueifa, 129 pp.

’’Mentres no extremo oposto,
en Láncara o presidente
apropiábase tamén
do ideario
de Piñeiro”

víndicase convencidamente á
expresión cultural popular. De
feito, do sistema cultural herda-
do, a Samuel L. París o que máis
útil lle resulta é o emprego de
certas ferramentas que lle per-
miten crear o seu discurso.

Os xogos de palabras, xogos
coa lingua desde as relacións de
oposición ou contraste mais ta-
mén das relativas á proximida-
de (de significantes e tamén de
significados) son a arma e estra-
texia basilar mediante a cal o au-
tor destrúe esa realidade opre-
sora. Manipular a linguaxe equi-
vale a manipular a realidade, e

nesa manipulación ta-
mén están presentes
outros xogos como a
aférese, síncopa, com-
posición e descompo-
sición de palabras. Es-
tratexia e arma que in-
dican unha actitude re-
belde e crítica diante
dunha sociedade perci-
bida como inxusta,
opresora e cínica. Un ti-
po de actitude doada-
mente asimilábel ao

que no eido da música se deixa
escoitar na punki, e que como a
dos punkis teima en reforzar os
vencellos que a unen aos esce-
narios cotiáns e populares (no-
meadamente aqueles lugares
onde se expenden bebidas e/ou
soa música, por demais da pro-
pia morada e contacto cos seres
máis próximos, familia ou non)

’’Os xogos
de palabras,
xogos
coa lingua,
son a arma
e estratexia
basilar”

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

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

Samuel L. París.
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alá, toda vez que, lonxe de os ma-
terias lle seren dados, é el quen
vai na súa procura.

E é aquí, na paciencia da pes-
cuda, da escolla e da montaxe,
onde subxace o cerne e o éxito
da proposta. É a particular ollada
do pesquisador-escolmador-
(des)montador a que dota dun
novo sentido os materiais dis-
persos. Dela, desta nova mirada,
emerxe se cadra máis nidia a fi-
gura do poeta.

Manipular materiais preexis-
tentes co obxectivo da creación
de novos discursos é unha ope-

ración libre, máis nece-
sariamente suxeita ás
normas da ética. Esta
función abórdase aquí
con proverbial pulcri-
tude. Cando o furor
“norma-liza-tiviza-
dor” ten cometido tan-
tas desfeitas, enmen-
dándolle morfoloxías e
prosodias ás máis
grandes figuras das no-
sas letras, gorenta ob-
servar o exquisito trato
do autor dado a este
particular, ao respectar

a opción lingüística empregada
por cada entrevistador, docu-
mentando así o decorrer históri-
co da língua, ente vivo e suxeito
a diferentes avatares, correntes e
tendencias.    

Resulta así mesmo estimu-
lante asisitir ao convivio de
fragmentos de declaracións

CULTURA.33.

Ás veces o crítico merece ser cri-
ticado. Ramón Nicolás, ensaísta
e crítico literario, é tamén autor
de diversos e importantes traba-
llos sobre a obra e a biografía de
personaxes sa-
lientábeis das
nosas letras, Ál-
varo Cunqueiro,
Lugrís Freire,
Celso Emilio Fe-
rreiro ou Lueiro
Rey, entre ou-
tros. Experto no penúltimo dos
citados, ao que ten dedicado
unha especial atención e intere-
se, o analista vigués volve agora
sobre a figura do escritor celano-
vense nunha monografía titula-
da, lonxe de toda afectación ou
ampulosidade, Conversas con
Celso Emilio Ferreiro.

Moitas veces e sobre moi di-
versos temas foi consultado o
poeta de Celanova. Fragmen-
tos de sesenta e tres entrevis-
tas, entre as moitas que se lle fi-
xeron ao autor de O soño sula-
gado, compoñen con outros
escritos os materiais obxecto
de tratamento neste traballo.

Organizados temáticamen-
te e en sucesión cronolóxica á
data da entrevista, os seus oito
capítulos espállanse ao longo
de 180 páxinas cumpridas para
seren oportunamente coroa-
dos por un apéndice. 

A influenza de Curros, as vi-
vencias e consecuencias da gue-
rra, o periplo galego (Ponteve-
dra, Vigo), a marcha a Venezue-
la, as polémicas diversas (Her-
mandad Gallega de Caracas /
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CONTADELIBROS.
Porno existencial

Sidecar,de Alberto Lema, une
dous relatos longos: “A fame
fatal” e “A síndrome de

Rubens”,
textos onde
sobrancea o
humor, o
fracaso e o que
o autor chama
“porno
existencial”.
Historias de
xente nova

contadas cun ritmo alto e moi-
tos diálogos e con moitas
paisaxes nocturnas. Edita Ga-
laxia na colección ‘Illa nova’.

África ao fondo

Edicións Embora presenta O
prezo da tentación,de

Henrique Da-
costa. A novela
pescuda na
memoria
colectiva sobre
a presenza de
galegos en
Guinea
Ecuatorial

cando a colonia. A través da re-
lación entre un mozo (Mauro)
e o seu tío avó África vai apare-
cendo na cotidianidade. Polo
medio, a propia evolución do
personaxe de Mauro, as súas
relacións, os seus conflitos e os
seus soños. 

Ourense na posguerra

Xosé Fernández Ferreiro volta
á novela. Tempo de centeolé-
vanos ao Ourense de

posguerra. Alí,
un adolescen-
te que acaba
de chegar á ci-
dade
emigrado des-
de o campo
tentará facerse

un oco nun mundo gris de
máis e cheo de represións. A
súa propia ilusión e fantasías
axudarano a liberarse das ata-
duras daquel tempo de
silencios. Edita Xerais. �

Viaxe ao País dos Ananos, Aula
de Cultura Gallega do Ateneo
madrileño, Premio Internacio-
nal de Poesía “Álamo”), a andai-
na americana (Buenos Aires,
Montevideo), o retorno de Amé-
rica (1972), o asentamento en
Madrid ante os atrancos laborais
para o facer en Galicia, a condi-
ción de emigrante-exiliado, a vi-
sión sobre o fenómeno migrato-
rio, as visitas á Terra en misión
cultural (conferenzas, reci-
tais…), as colaboracións xorna-
lísticas e outras axudas de subsis-
tencia, os proxectos literarios do
momento (antes e des-
pois da estadía en ultra-
mar), a función da poe-
sía, a poesía como so-
porte literario da can-
ción, o imaxinario poé-
tico, o proceso creativo,
os problemas da língua,
as orixes burgueso-
campesiñas, o compro-
miso do artista, a valo-
ración da propia obra, o
propio criterio ante a
valoración dos outros, a
proxección poética fóra
de Galicia, alén de moi-
tos outras, son cuestións unha e
outra vez formuladas ao noso
entrañábel escritor. O mérito de
Ramón Nicolás radica na súa ha-
bilidade para a organización
destes materiais, tal se dunha
sorte de cinematográfico traba-
llo de found footage(1) se tratase.
Se ben o seu labor vai aínda máis

efectuadas nas dúas beiras
atlánticas, antes e despois da
marcha e logo do retorno; a
medios galegos, pero tamén de
fóra (nomeadamente cataláns
e madrileños); de conversas
demoradas, sen dúbida super-
visadas e corrixidas polo poeta,
con outras máis coxunturais
que, respectando o ton colo-
quial, pretenden reflectir o par-
ticular modo expositivo do en-
trevistado e achegar ao lector
unha dimensión máis comple-
ta da súa personalidade. 

Dun e doutro xeito, vaise de-
buxando así a figura, íntegra e
poliédrica, dun dos nosos escri-
tores máis consultados sobre te-
mas que trascendían o seu prin-
cipal oficio de poeta, tal era a súa
autoridade moral: nacionalis-
mo, aspectos da industria cultu-
ral, Letras Galegas, Igrexa, políti-
ca, industrialización…; sobre
calquera asunto tiña Celso Emi-
lio criterio e opinión documen-
tada. Agudas, certeiras, irónicas,
acedas, contundentes e mesmo
surrealistas (“a carabina de Am-
brosio mangada nun pau”), as
súas declaracións non teñen
desperdizo. Especialmente lúci-
das e demoledoras  –por citar
dúas–  resultan a análise da in-
tervención “gringa” na realida-
de de América Latina dos anos
70 e as consideracións en torno
á língua. Mágoa que moitas das
súas opinións continúen aínda
a ser vixentes. 

Cómpre agradecerlle a Ra-
món Nicolás que teña feito un
libro que nos devolve de modo
integral e proteico ao autor de
Onde o mundo se chama Cela-
nova e achega ás novas xera-
cións a importancia da súa figu-
ra complexa e controvertida.�

Miguel Castelo

(1)Found footage (metraxe atopada),
Détournement (desrodaxe), Desmonta-
xe.., son algunhas das denominacións
que recibe o chamado Cine de apropia-
ción, veta cinematográfica que sustenta
o seu proceso creativo na reciclaxe de
imaxes, nunha nova organización visual
a partir de vellos fotogramas. Unha co-
rrente na que teñen oficiado artistas e ci-
neastas da importancia de Man Ray, Jo-
ris Ivens, Chris Marker, e Basilio M. Patino,
Jaime Camino, Joaquín Jordá, José Luis
Guerín ou, máis recentemente, Isaki La-
cuesta, en España.

Preséntase a primeira novela de
Mª Victoria Moreno.Galaxia vén de
publicar, traducida ao galego por Xa-
vier Senín, Onde aire non era brisa,a
primeira novela de Mª Victoria More-
no (Valencia de Alcántara, Cáceres,
1941 – Pontevedra, 2005). Con esta
publicación recupérase unha novela
que a propia escritora revisou e corri-
xiu nos últimos anos de vida. A auto-
ra de Anagnórise relata nesta obra,
que permanecía inédita, as experien-
cias dunha mestra nova nunha vila
castelá durante a década de 1960�

’’É na paciencia
da pescuda,
da escolla
e da montaxe,
onde subxace
o cerne
e o éxito
da proposta”

CRÓNICA.

A necesaria
recuperación
de Celso Emilio
Ferreiro

A
.G

.N
.

Conversas
con Celso Emilio Ferreiro
AAuuttoorr::  Ramón Nicolás.
EEddiittaa::Xerais, 180 pp.

Ramón Nicolás Rodríguez.
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Láncara acolleu a celebración institucional do Día das Letras.A vila natal
de Ramón Piñeiro recibiu o pasado 17 de maio o plenario da Real Academia
Galega para desenvolver unha sesión extraordinaria, que contou coa inter-
vención de Ramón Villares, Víctor Freixanes e Andrés Torres Queiruga. Os ac-
tos oficiais remataron cunha ofrenda floral diante do busto de Ramón Piñeiro
no lugar de Carracedo. En paralelo, puxéronse en marcha diversas iniciativas,
entre elas a recreación do gabinete de Ramón Piñeiro na Fundación Penzol, a
exposición Ramón Piñeiro. Olladas no futuro,a Revolta das Letras en Compos-
tela, e conferencias ao redor do homenaxeado no Ateneo Ferrolán.�

O británico afincado nos EE UU
Antony Hegarty ofreceu un con-
certo acompañado pola súa
banda no Coliseum de Porto
dentro da súa grande xira euro-
pea de presentación do seu últi-
mo disco, The crying light.

Antony, que actuou varias
veces na Galiza e Portugal can-
do aínda non era unha celebri-
dade, sucumbiu ante o boato do
luxo e da fama e ofreceu un reci-
tal pretensioso. Non obstante,
non puideron apagar a súa ex-
quisita voz nin a gratuíta e pro-
longada coreografía do comezo
do espectáculo, nin o excesivo
número de músicos que o
acompañaban, nin a descordi-
nación dos intérpretes nin

co, o público vai entrando por
onde a compañía o quere levar:
por trucos xa coñecidos, polas
sorpresas esperadas, por recur-
sos moi manidos pero
que seguen funcio-
nando perfectamente
como vehículos dun
discurso novo. As ac-
trices móvense ben
nese terreo, dialogan-
do co público sen for-
zalo, improvisando
–ou simulando que
improvisan, que ten
máis mérito– con sol-
tura. Todo cun certo
viso intelectual outor-
gado pola teoría que
hai detrás de cada es-
cena e que todos, aín-
da que só sexa intuiti-
vamente, coñecen.
Transmítese a sensa-
ción de que a montaxe respon-
de plenamente ao que se bus-
caba, con ese desenfado e esa
seguridade que dá quen fai tea-
tro máis alá da calidade, che-
gando a un público que se inte-
gra, que recoñece a mensaxe e
que se divirte. 

Non obstante, Chévere non
aproveita esa vantaxe e, avan-
zada a función, sucumbe á ten-
tación de editorializar, de ele-
var a categoría da obra dotán-
doa dunha presunta seriedade

Entre alusións e citas máis ou
menos explícitas ás distintas te-
orías que nos últimos anos for-
mularon as novas visións da
construción de xénero e unha
vontade de parodia e transgre-
sión que emparenta co vaude-
ville, Chévere monta un xogue-
te cómico con vocación de tea-
tro popular –ou populista– que
hai que agradecer polo que ten
de procura dun recambio no
público, de renovación das ac-
titudes coas que se asiste ao te-
atro. O certo é que ao ver un es-
pectáculo como Testosterona,
bótase de menos que non exis-
tan en Galiza locais coma
aqueles onde se desenvolvía
ese antigo espírito do cabaré
subversivo, espazos a medio
camiño entre a sala de festas e o
teatriño de variedades: monta-
xes coma esta entenderíanse
mellor aí, estarían máis no seu
sitio ca nos teatros con propen-
sión á arte, por moi alternativos
que sexan. No seu momento, a
sala Nasa foi un deses espazos e
unha absurda normativa sobre
espectáculos públicos conver-
teuna noutra cousa máis orto-
doxa, menos libertaria.

A primeira parte de Testos-
terona responde a eses princi-
pios de despoxar o teatro de so-
lemnidade e de distanciamen-
to, botando man da música, da
parodia, das chanzas, do con-
tacto directo co espectador.
Unhas veces, os gags son enxe-
ñosos e inspirados; outras, pri-
mitivos e bastos. Mais pouco
importa porque, pouco e pou-

que non casa co que mostrou
anteriormente. A partir dun
determinado momento, o tex-
to adquire un cariz que contra-

dí o ton de sátira adop-
tado dende o inicio,
como se a comedia
non abondase para
examinar asuntos
complexos. E deste
xeito, sen o descaro e a
impunidade que per-
mite moverse no te-
rreo da farsa, resulta
máis doado reparar
nas carencias. Abeira-
dos na comedia, por
exemplo, meter –lite-
ralmente– unha per-
sonaxe homosexual
nun armario pode re-
sultar gracioso e inclu-
so portar un contido
crítico feroz; se repeti-

mos iso mesmo con preten-
sións de gravidade, resulta un-
ha imaxe torpe e pouco imaxi-
nativa. Ten calidade humana,
mais fáltalle veracidade e, en
consecuencia, desemboca
nun mitin escenificado que de-
sequilibra moito o conxunto.

Un final con número musi-
cal incluído permítelle ao pú-
blico reconciliarse coa come-
dia que comezou a ver e aplau-
dir o esforzo das actrices.�

Manuel Xestoso

crítica

>>>

O CORDEL.
Animal
Nº 19. Inverno do 2008.
Dirixe: Francisco Macías.
Edita: Edicións Positivas. 
Prezo: 5 euros
Xía Arias recupera a figura do
libertario Xosé Moreno,

comandante do
Batallón Galicia
durante a Gue-
rra do 36. Inclú-
ese unha
reflexión sobre
a servidume es-

crita no século XVI por Étienne
de la Boétie. Pere Tobaruela
xoga un anaco cos
palíndromos. Pilar Buela
recorda a figura da poetisa
Safo. Paula Carballeira conta o
conto da valente Bopoluchi..

Turgalicia
Nº 13. Abril-xullo do 2009.

O tema central do número son
os xardíns, con atención espe-
cial ás camelias. O recanto ago-
chado é a enseada de Trece, na

Costa da
Morte, onde
se pode ver o
famoso
Cemiterio
dos Ingleses.
Ana Ramos

pasea por Lugo con Darío
Xohán Cabana. María Porto lé-
vanos á reserva da biosfera das
Terras do Miño.

Raigame
Letras galegas 2009. 
Dirixen: Mariló Fernández Senra e Xu-
lio Fernández Senra.
Edita: Deputación de Ourense.

Este número céntrase na figura
de Ramón Piñeiro, homenaxe-
ado no pasado Día das Letras e

tamén na
revista Vieiros.
Ricardo
Gurriarán
recorda os 50
anos da publi-
cación. Tamén

escriben Miguel Anxo Fernán-
dez, Xabier Limia, Xosé Gonzá-
lez, Antonio Piñeiro e Xosé Ra-
món Quintana, entre outros. �

’’O público
entra
por onde
a compañía
o quere levar:
por recursos
manidos
que seguen
funcionando
como
vehículos
dun discurso
novo”

TEATRO.

Teatro popular
e teoría
de xénero

Testosterona
CCoommppaaññííaa::  Chévere.
DDiirreecccciióónn::  Xesús Ron.
EElleennccoo:: Patricia de Lorenzo, Natalia Ou-
teiro Pajarito.

CONCERTO.

As malas
compañías
de Antony

Testosterona, de Chévere.

SE
BA

S S
EN

AN
D

E/
AG

N

Antony and the Johnsons
LLuuggaarr:: Coliseum de Porto. 
DDaattaa::18 de maio.
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seu segundo disco, I am a bird
now, que foi o que lle trouxo a fa-
ma. Sentado diante dun piano
de cola coa tapa pechada, un

instrumento
que por veces
aporreou e
outras serviu-
lle de parape-
to, demos-
trou porén as
súas capaci-
dades tonais e
dotes para a
composición.
O Antony
máis intere-
sante é o An-
tony intimis-
ta, o artista
transxénero

que aborda nas súas cancións os
seus problemas de identidade
cunha poderosa voz que parece
extraida do máis profundo do
jazz. Ese foi o Antony que atopa-
ron os espectadores que foron
quen de prescindir do fastuoso
aparato que o acompañaba.�

H. Vixande

As vidas dos pintores impor-
tantes sempre foron alimento
cinematográfico; as biografías
máis ou menos fantasiadas
dos grandes xenios da pintura
universal saltaron á pantalla
mesmo antes de que as pelí-
culas fosen en cores. Polo xe-
ral tratouse de achegamentos
máis ou menos conseguidos á
vida e milagres de perso-

o cada vez máis acusado
gusto pola cháchara do cantau-
tor, que protagonizou varios
diálogos intranscendentes cun
público demasiado entregado.

No concerto, Antony and the
Johnsons repasaron o novo tra-
ballo do inglés, mais botaron
man da súa obra anterior e so-
bre todo dos temas incluídos no

>>>

ANOSATERRA
21-27 DE MAIO DE 2009

Os primeiros galegos que gravaron pezas interpretadas con acorde-
ón.A editora Ouvirmos recompila agora nun libro-disco titulado Acordeón

Mariñeiro as gravacións comerciais dos Irmáns Moreira e un destacado nú-
mero de pezas inéditas, xunto cun estudo documental sobre a agrupación
musical asinado por Norberto Pablo Cirio. Os Irmáns Moreira, orixinarios de
Ponteceso, chegaron nos anos 20 á Arxentina. En Buenos Aires ensaiaban
na barbería que abriu un deles e no seu soto montaron un estudio de gra-
vación. Como dúo, Pedro e Manuel acadaron moita sona até que na década
de 1960 se disolveron como grupo.�

CINEMA.

A arte
da criada
de servir

Séraphine
DDiirreeccttoorr  ee  GGuuiioonniissttaa::  Martin Provost.
FFoottooggrraaffííaa::  Laurent Brunet.
DDiirreeccttoorr  aarrttííssttiiccoo::  Thierry François.
EElleennccoo:: Yolande Moreau, Ulrich Tukur,
Anne Bennent e Adélaïde Leroux.

Antony.

’’O Antonymáis
interesante
é o intimista,
o artista
transxénero
que aborda
nascancións
os seus
problemas de
identidade”

>>>

Escena de Séraphine.
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crítica

A exposición que, até o 31 de
maio, presenta a Fundación
Caixa Galicia na sede da Coru-
ña, quere dar unha visión do
que foi a arte no Estado español,
dende os anos cincuenta até ho-
xe. Contando somente coa obra
que ten en propiedade a mesma
fundación, que dese modo cele-
bra o vinte aniversario.

Amosa obra de creadores re-
coñecidos como Tapies, Mano-
lo Millares, Rivera, Lucio Mu-
ñoz, Esteban Vicente, Viola, Va-
quero Turcios, Carmen Calvo,
Cristina Iglesias, Jaume Plensa e
outros, a parte de catro artistas
portugueses. Trátase máis dun-
ha mostra de autores que do re-
lato dunha época. Son en total
corenta e un os representados
pero que non definen os move-
mentos artísticos que se deron
no Estado durante este tempo e
por varias razóns. 

Primeiro por que se trata
dunha mostra pretensiosa,
que trata de retratar unha
época moi longa na que se de-
ron moitos movimentos, que
non están representados.

biografía do triunfo da
artes e do xenio. Pero
suficiente para que o
director, apoiándose
nunha espléndida in-
terpretación da reali-
zadora e actriz belga
Yolande Moreau, trace
un conto ao estilo de
Maupassant (para min
o inventor da narrativa
curta moderna) no
que explique a súa vi-
da, parándose máis
nas pequenas cousas e
nos matices que defi-
nían a personalidade
complexa desta des-
coñecida pintora. 
En toda esta historia

vive una teoría que hai tempo
que sosteño: para que exista ar-
te ten que haber loita, o com-

Uhde, un alemán co-
leccionista e mar-
chante de arte, que
descubrira ao adua-
neiro Russseau, e sú-
maa a súa colección
de “primitivos moder-
nos”, como chamou a
aqueles que outros co-
ñecían como “naives”,
os inxenuos. Séraphi-
ne era unha muller pe-
culiar, que chegaba a
fabricar os seus pro-
pios colores e a prepa-
rar os seus lenzos con
fórmulas persoais. Un
día comezou a enfer-
mar e tivo que ser re-
cluída con ataques de
paranoia nun asilo, onde pa-
sou o resto da súa vida. Pouca
vida, xa digo, para facer unha

as con obra colgada en
museos. É o que se da en cha-
mar o “biopic”, palabra xa ins-
taurada na xerga erudita dos
cinéfilos. 

Pero aquí, nesta Séraphine
non estamos a falar dun “bio-
pic”, por máis que a propa-
ganda a presente así. Estamos
a falar dunha película france-
sa (con ritmo de película fran-
cesa comentábame unha
amiga, sen que se poida defi-
nir ben o que iso quer dicir,
pero que, polo visto, todo
mundo entende) que obtivo
sete “césares”, o equivalente
aos nosos “goyas” na pasada
edición. E penso que non é un
“biopic” porque non atende
tanto á historia da muller pin-
tora como ao seu momento
de creación artística, ao mo-
mento da Europa de entre
guerras, e a catro cousas máis. 

Seguramente, se non con-
seguira os premios, estaría-
mos a falar dunha obra me-
nor, modesta, que, tamén po-
sibelmente, nin chegaría ás
nosas pantallas (xa así só che-
ga ás pantallas periféricas,
non ás grandes superficies,
que é onde parece que se coce
o caldo de cines). E sería unha
mágoa, porque, dentro desa
modestia, Séraphine ten valo-
res importantes. 

O director bota man da his-
toria dunha pintora descoñeci-
da aínda para a xente experta
en pintura, Séraphine de Sen-
lis, que ten obra colgada nas
paredes de museos tan impor-
tantes como o MOMA. Polo
visto (wikipedia dixit) foi unha
muller humilde, criada en asi-
los, que traballaba fregando pi-
sos e lavando roupa, e que un
día di que recibe unha inspira-
ción e se mete a pintar. 

É  descuberta por Wilhem

bate do autor coa obra; unhas
veces gaña un e outras veces
gaña a outra, pero en calquera
caso o resultado final é arte. En
tempos actuais, onde se poden
contemplar grandes obras afa-
madas, performances variadas
e diversos mamoneos sen sinal
de loita artística nin traballo
máis alá do simple engado de-
corativo, resulta interesante
descubrir cousas feitas con tra-
ballo, sacrificio e sen máis im-
portancia que a propia loita
contra e tea en branco.

PROPOSTA: Visitar un mu-
seo, para ben ou para mal. To-
tal, unha vez cada non sei can-
tos anos non pode facer mal a
ninguén. Poida que descubra-
mos cousas que pensabamos
perdidas.�

J.A. Xesteira

ARTE.

Pintura
española,
sen ningún
galego

Miradas. Desde
o informalismo ao multicolor
LLuuggaarr::  A Coruña.
DDaattaass::  Até o 31 de maio.
OOrrggaanniizzaa::  Fundación Caixa Galicia.

María Vázquez, Sonia Castelo e Camila Bossa en O club da calceta.Mela
Casal, Susana Dans e Antela Cid completan o reparto deste telefilme dirixido
por Antón Dobao que se presentou o pasado 20 de maio no teatro Jofre de
Ferrol. A obra, unha adaptación da novela de María Reimóndez producida
por Ficción Producciones, a TVG e Diagonal Televisión, narra a historia de cin-
co mulleres, de diferente condición con conflitos e frustracións, que conflúen
nun curso de calceta. O telefilme foi rodado integramente en Ferrol.�

’’Séraphine
foi unha
muller
humilde, que
traballaba
fregando
pisos e que
un día di que
recibe unha
inspiración
e se mete
a pintar”

>>>

Fotograma de Séraphine.

>>>
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Aires, como na propia Galiza. Se
por un lado estaba a pintura ofi-
cial, proclive ao Réxime, conta-
bamos con artistas que se inclui-
ron de cheo no sistema cultural
español, como Antonio Lago,
Molezún, Labra e outros, pero
tamén tivemos creadores gale-
gos como Laxeiro, Seoane, Leo-
poldo Nóvoa, Maside, Urbano
Lugrís, Pérez Bellas, Raimundo
Patiño, etc. que xunto cos novos
como Quessada, Acisclo Man-
zano, Xosé Luis de Dios, ou Jor-
ge Castillo, ou xa coa fornada de
Atlántica, poden compararse
con calquera dos estudados no
catálogo sen por iso desmerecer
na súa calidade.

O comisario, que ten moi
ben estudado a arte española
dende a postguerra até hoxe, só
cita de pasada no estudo os cre-
adores galegos. E xa como colo-
fón fala dos artistas galegos na-
dos nos sesenta, presentes na
Colección Caixa Galicia e que
“quedarían plenamente inte-
grados no discurso contempo-
ráneo da arte do momento”.
Seguramente ignora o autor
que, xa no 1961, a Asociación O
Galofixo en Compostela unha
exposición que virou ao redor
do tema abstracción-figura-
ción, onde os creadores galegos
asumían, sen complexo, as no-
vas tendencias da linguaxe pic-
tórica, por non lembrar que ar-
tistas galegos como Molezún,
participaron nas Xornadas de

arte abstracta de Santander no
ano 1951.

Pero se o comisario pode ter
o seu discurso sobre arte espa-
ñola centrado nas exposicións e
artistas da  capital do Estado,
aínda que contando con perso-
nalidades catalanas como Ta-
pies ou Antoni Clavé, resulta
máis incomprensíbel que unha
fundación como a de Caixa Ga-
licia, que ten como obxetivo
“patrimonializar obra e artistas
do noso país”, ou cando menos
por intereses crematísticos pro-
pios, non promocione neste ca-
so a obra dos importantes artis-
tas galegos que ten en propie-
dade. Non é de recibo facer un-
ha exposición de arte na Galiza,
pagada con cartos dos galegos,
na que non se conte, cando me-
nos cun artista galego. E por ca-
lidade non quedaría.

Se este é un grande erro, ou-
tro é facer o catálogo en caste-
lán, deixando para un CD pe-
gado á contracapa, a versión
en galego. Non é banal este as-
pecto. Coménzase por adiar o
idioma, e acábase por adiar os
nosos artistas. Tampouco pa-
recería aceptábel argumentar
que hai dúas exposicións sobre
a arte galega patrocinadas pola
mesma entidade. Estamos a
falar dunha exposición que dá
lugar a concluír que, no con-
texto do Estado, a arte galega
non pinta nada.�

Xesús A. López Piñeiro

Segundo por que se obvia
o compoñente político, cando
a política, por activa ou por
pasiva, estivo presen-
te na creación artísti-
ca desta época. Ter-
ceiro porque o comi-
sario fixo unha expo-
sición acorde co estu-
do que asina no catá-
logo da exposición.

Estudo moi docu-
mentado e ben estru-
turado pero que parte
dun sistema cultural
único, cal é o español,
sen contar cos outros
sistemas culturais que
existen dentro do Estado, entre
eles o galego. O discurso, tópico,
confunde arte española coa arte

feita en Madrid. Se ben é certo
que no catálogo fai mención a
estrutura cultural moi devagar

de Barcelona, Valen-
cia, Bilbo, Sevilla ou
Canarias, pero sen pro-
fundar na arte catala-
na, vasca, galega, ou
andaluza.
Por non contar con es-
te noso sistema cultural
galego, non se analiza
que a arte na Galiza,
tras da guerra civil, ou
se exiliou no exterior ou
pasou a un exilio inte-
rior. Non se analiza que
aínda que non houbo

galerías de arte na Galiza, dende
os cincuenta sempre se fixo arte
que se expoñía tanto en Buenos

Xosé Antonio Perozo

C ambio de Goberno, cam-
bio de ritmo para a Cida-

de da Cultura. Son moitas as
herdanzas envelenadas que
Manuel Fraga deixou en Gali-
cia, pero non hai dúbida de
que a peor de todas, polo mo-
mento, é o gran proxecto do
monte Gaiás en Santiago de
Compostela. A día de hoxe, os
cidadáns sabemos máis das
polémicas e posibles defectos
da grande obra faraónica de
Fraga e Xesús Pérez Varela que
das virtudes e beneficios que
semellante actuación arquitec-
tónica pode deparar a Galicia.
Foi un fillo mal nacido no Go-
berno Fraga, un fillo incómodo
no Goberno Touriño e un fillo
non desexado no Goberno Fei-
xóo. Porén, a obra segue adian-
te e sería un erro histórico non
rematala conforme ao proxec-
to actualmente adxudicado.

No mar deste paradoxo, ago-
ra resulta que moitos dos que
no seu inicio advertimos do
erro e inconveniencia da idea,
agora conforme á mellor aplica-
ción do sentido común, vémo-
nos na obriga de pedir que o
Goberno de Alberte Núñez Fei-
xóo non se comporte como un
apóstata contra a iniciativa dos
seus antecesores naturais no
PP. Mentres, aqueles que cala-
ron ou outorgaron beneplácitos
a idea do vello patrón da derei-
ta, berran contra a conclusión
da obra con argumentos que
serían igual de válidos ao come-
zo da mesma. Se o presidente
Feixóo sucumbe a semellantes
presións, só fundamentadas en
problemas de orzamentos para
agochar outros posibles intere-
ses nunca desvelados, tarde ou
cedo a cidadanía rematará por
comprender que a algúns po-
deres fácticos en Galicia se lles
permite estar e dominar por ri-
ba da forza democrática que
dan os votos. Deste xeito, a Ci-
dade da Cultura pode rematar
por ser un símbolo de poder ou
non poder da Xunta. �

DE NOVO A CDC’’

A Cidade da Cultura
pode ser un símbolo
de poder ou non poder

da Xunta”

’’

’’Esta é unha
mostra
na que
se confunde
arte española
con arte feita
en Madrid”

Xosé R. Romay gaña o I Concurso
de Proxectos de Creación Fotográ-
fica: O mar.O fotógrafo pontevedrés
fíxose co primeiro premio deste cer-
tame organizado polo Museo do Mar
de Galicia e o Centro de Estudos Foto-
gráficos co proxecto No gran azul.O
xurado valorou “a súa orixinalidade”
así como “o currículo, experiencia e
calidade técnica amosados polo au-
tor en traballos anteriores”. O fotógra-
fo recibirá unha bolsa cunha dota-
ción de 3.000 euros para a realización
dun traballo fotográfico.�

O cuarto escuro, de Antonie Tapies; pormenor dun cadro de Cristina Iglesias e [abaixo] Overflow, de Jaume Plensa.

>>>

32-37 critica.qxd  19/5/09  22:05  Página 7



CULTURA.38. ANOSATERRA
21-27 DE MAIO DE 2009

mente asociado ao compromi-
so. A súa actitude democrática,
de implicación, tamén de de-
fensa da revolución cubana
–país que o acolleu durante
moitos anos cun posto na Casa
das Américas–, era unha cons-
tante que compartía con outra
escritora uruguaia moi amiga
súa, Idea Vilariño, filla dun anar-
quista galego emigrado,  faleci-
da hai dúas semanas.

Dicía Benedetti, “a presenza
de Estados Unidos é unha som-
bra terríbel que planea sobre
América Latina e os intelectuais
están moi claros. Salvo raras ex-
cepcións que inclúen algúns es-
critores talentosos, a maioría es-
tán en contra da política dos Es-
tados Unidos. Para un intelec-
tual alí é case imposíbel non
pronunciarse sobre a realidade.
Até é imposíbel para os de derei-
tas. Borges tivo que pronunciar-
se e Octavio Paz ou Vargas Llosa.
A indiferenza polo feito político,
ese pasotismo intelectual que
hai en Europa é case inconcebí-
bel. Como o era en Europa nou-
tras épocas”. A conversa trans-
curre en 1984 e Benedetti esti-
maba que era unha renuncia di-
fícil de entender, “nestes mo-
mentos nós sentímonos máis
perto das xeracións de escritores
europeos e norteamericanos
que asumiron un compromiso
coa súa época e a súa realidade.
Sentímonos de Antonio Macha-
do ou de Peter Weiss, de Pavese,
Alberti ou Sartre, xente que se
xogou con todo o que iso impli-
caba. Non entendemos o escep-
ticismo e o pesimismo xenerali-
zado, que tamén pode ser unha
escusa para non participar”.�

Xan Carballa
A primeira vez que chegou a Eu-
ropa, en 1957, fíxoo polo porto
de Vigo. Así nolo contou en
1984, cando foi convidado a in-
tervir no vello Auditorio de Cai-
xanova, convidado pola Asocia-
ción Cultural de Vigo. Falou da-
quela da cultura como blanco
móvil das ditaduras latinoame-
ricanas. Vivía exiliado en Espa-
ña e moitos dos seus libros esta-
ban prohibidos no Uruguai. Re-
gresou algunha vez máis ao no-
so país, formando dúo co seu
amigo Daniel Viglietti, un dos
numerosos cantores que popu-
larizaron aínda máis a súa poe-
sía, xunto con Serrat, Nacha
Guevara ou Ismael Serrano en-
tre outros moitos.

Xa daquela Benedetti sostiña
a decisión de escribir para ser
entendido, unha marca de to-
da a súa obra, a poética e a xor-
nalística, a dos contos e dos en-
saios. Nunha entrevista que
nos concedeu en febreiro de
1984 (A Nosa Terra, nº 240) fa-
laba da súa vontade de escritor
que quere comunicar e ser en-
tendido, “eu recoñezo en min
influencias de tres ou catro po-
etas. O primeiro foi Baldomero
Fernández Moreno, léndoo
atopei que podía escribir poe-
sía. Até daquela había como un
desprestixio do sinxelo, e a po-
esía tiña que ser complicada,
esotérica, misteriosa, senón
non era poesía. Cando atopei
este poeta, que era sinxelo e
clarísimo, e ao tempo moi poé-
tico, díxenme que tamén eu
podía escribir poesía. Iso vino
despois mellor representado
en José Martí ou Antonio Ma-

chado, que foron dúas das mi-
ñas influencias máis impor-
tantes. Outra decisiva foi César
Vallejo, que non é claro pero do
que gusto extraordinariamen-
te e que me influiu noutro sen-
tido: no combate que mantén
coa palabra. Vallejo cando o
diccionario non lle dá a palabra
invéntaa. E iso foi moi impor-
tante para min, sobre todo en
El cumpleaños de Juan Angel.
Vallejo non era un poeta con-
versacional, nin claro, nin sin-
xelo, pero influiu en toda unha
xeración máis que Neruda. Va-
llejo formou discípulos e Neru-
da imitadores. Os dous mane-
xan a palabra, pero Neruda se-
dúcea e Vallejo viólaa”.

O ESCRITOR E O COMPROMISO. O no-
me de Benedetti está invariabel-

Benedetti, o poeta 
dos vasos comunicantes

Xosé Miranda

I sto éranse tres celtas que vivían no Castro dos Freires, en
Sanmartiño de Corbelle. Un día enterraron unha escada

de ouro que chegaba desde o Castro dos Freires a Fontefreixi-
do, aproximadamente dous km (Cristina)

Hai moito tempo que na Coroa de Álvare había un asenta-
mento celta e dicían que había unha grade de ouro. Despois
de saberse isto tamén lle chamaron Castro de Álvare. Contou-
mo meu pai. (Manuel Penedo)

Hai moito tempo unha señora ía polo Pedregal de Irimia,
onde nace o Miño, e levaba unhas pedriñas no mantelo. Foi-
nas tirando. As pedriñas convertéronse en penedos até for-
mar o pedregal. Contoumo meu tío en Ardulfe (Manuel)

Na Aguarda dise que pasou o Anxo da Garda. (Tania)
Antes dicíase que se chamaba o Camiño de Santiago por-

que o percorre o apóstolo Santiago. (Tania)
Conta a lenda que  no monte veciñal coñecido como Mo-

dia (Rigueira), no alto de todo contra Guizán, había un castro.
Os mouros deixaron enterrado un feixe de moedas envoltas
nunha pel de boi. Din  que aínda as noites de lúa chea se po-
den ver os rastros dos gardas do tesouro. (Susana, 12 anos)

Había unha muller chamada María que non estaba ben
da cabeza e un día viña da festa de Álvare. Ía cruzar un río can-
do esbarou e morreu. E cerca de alí fíxose un cruceiro. (Tania)

Vilar de Mouros chámase así porque había un billar e nel
xogaban os mouros. Contoumo meu tío (Manuel)

Río Xoán chámase así porque había un home que tiña un
burro chamado Xoán, cruzaba sempre o río ata que un día
non quería e o home dicíalle: “Cruza o río, Xoán!”  (Manuel)

Hai máis de cen anos en Vián había unha cova nun monte.
Din que nela había ouro. Dous homes foron cavar, pero pele-
xaron polo ouro e un deles morreu no momento e o outro
quedou ferido e ao cabo morreu tamén. Cando acudiron os
veciños xa non atoparon os corpos,. Só as pantasmas, e para
que non se seguisen aparecendo , decidiron cerrar a cova.
(Igor Iglesias, contoullo Atilano Iglesias Sequeiro, 72 anos).

No tellado da igrexa de Hermunde hai un loureiro. Di a
lenda que o señor que mandou construír a igrexa tiña unha fi-
lla moza e moi bela, e dela namorou un dos albaneis que esta-
ban construíndo o templo. O pai obrigou a rapaza a casar con
outro. O albanel chorou tanto que coas bágoas fixo medrar o
loureiro no barro co que se asentaban as pedras. (Antonio).

Hai moitos anos, século e pico, na Fonmiñá había un la-
brego cun carro e dous bois cargando herba. Os bois colleron
medo e pegaron a correr e caeron no río co carro. Moito mira-
ron pero non os volveron ver. Decidiron atar unha pedra
grande de bastante peso para saber se o río era moi fondo, pe-
ro nunca encontraron o fondo a pesar de ser a corda moi lon-
ga. Contoumo Caridade Luaces Alvite (Cristian Rodríguez)

Cerca de onde vivo está o muíño das Estrigueiras e os veci-
ños tiñan unhas horas ao día para ir moer. Nunha ocasión
coincidiron dous veciños á mesma hora e un deles non puido
moer. Botoulle un meigallo ao muíño: que non volvería saír
fariña mentres a xente fose moer de día. Así só seguiron mo-
endo de noite e pouco a pouco o muíño quedou abandona-
do. Pero, aínda que só quedan catro paredes, polo tempo do

millo aínda se escoita o ruxe ruxe das pe-
dras do muíño. (Susana Rivas, 12 anos).
�

MÁIS LENDAS 
DA PASTORIZA

’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’O albanel chorou tanto que
coas bágoas fixo medrar
o loureiro no barro co que
se asentaban as pedras”

’’Gustáballe a claridade ,
tiña os modelos de Martí
ou Machado pero tamén
a capacidade de invención
do seu admirado
César Vallejo”

O 17 de maio
morría, en
Montevideo, Mario
Benedetti. Escritor e
xornalista de
múltiples rexistros,
toda a súa obra
literaria está
atravesada pola
condición poética e
o afán de
comunicarse
cos lectores

Mario Benedetti intervindo na Galería Sargadelos de Madrid, xunto a Marcial
Suárez [á dereita] e Lueiro Rey na presentación dun libro deste último.              X.L. DÍAZ

’’Sentíase perto das
xeracións de intelectuais
comprometidos, de Sartre
a Peter Weiss ou Alberti”

38-39 cultura.qxd  20/5/09  01:40  Página 2



CULTURA.39.ANOSATERRA
21-27 DE MAIO DE 2009

Manuel Xestoso
Todo o percorrido pictórico de
Antón Patiño é unha viaxe verti-
xinosa polo labirinto de signos
que cercan o ser humano con-
temporáneo, un percorrido po-
las autoestradas neuronais que
tratan de dixerir a hiperpoboada
paisaxe visual da modernidade e
transformala nunha emoción
íntima: un instante luminoso
onde descansar da axitación da
realidade, deter o tempo e re-
construír o arcano oculto tras a
multiplicidade de formas. Nos
anos fundacionais de Atlántica,
un Patiño lucidamente avisado
dos vieiros da modernidade co-
brou un impulso agónico que se
deleitaba no xesto sensual do ex-
presionismo, no descubrimento
da fecunda cópula entre materia
e cor. Mais pouco e pouco esa fe-
racidade foi organizándose nun-
ha caligrafía que reproduce as
circunvolucións do pensamen-
to simbólico, nun depósito de
capturas que persegue a cristali-
zación da memoria, a reprodu-

ra humana tenta definirse a si
mesma emerxendo dunha in-
sondábel confrontación que dá
lugar ao caosmos, significativo
título dunha das máis fermosas
obras desta mostra. 

Esgazado intimamente por
esta dualidade, Patiño perseve-
ra na procura de imaxes que re-
velen ese malestar inseparábel
da nosa condición e, a tal fin,
desprega toda unha panoplia
de recursos perfeccionados ao
longo dunha xa dilatada traxec-
toria: as rupturas cromáticas,
os dinámicos cambios de rit-
mo, as chiscadelas figurativas
proporcionadas polo uso de es-
tarcidos… van dando corpo a
un catálogo de obsesións que
nos marcan os fitos do seu iti-
nerario. Resulta imposíbel sub-
traerse á tentación de seguir os
seus pasos. �

guíbel que, non embargante, se
resume nalgún punto do seu
entendemento. 

De aí os intricados dédalos
que debuxan un rostro, as paté-
ticas figuras dun ciclista que de-
ambula –sospeitamos que atra-
pado nun bucle infinito– polos
ignotos vieiros do lenzo, as pe-
gadas dactilares que confor-

ción dun mapa do inconsciente.
Co paso do tempo, esa duali-

dade entre o sensorial e o reflexi-
vo foi aumentando a súa esixen-
cia até dar a luz un territorio ne-
buloso no que o primitivo xesto
de gravar o labirinto na rocha e a
errática melopea verbal dos per-
sonaxes de Beckett acaban por
superpoñerse e transformarse,
como por arte de maxia, nun
único aceno indiferenciado que
condensa millóns de anos de ci-
vilización. Ao espectador que se
interna nos cadros expostos
nesta exposición última dun dos
nosos artistas de maior proxec-
ción, invádeo a punzante sensa-
ción de penetrar repentina-
mente nun lugar polo que, dal-
gunha maneira, paira a esencia
dun misterio ao que só el pode
dar resposta. A súa soidade fun-
damental reflíctese nestas obras
que, ao mesmo tempo, com-
pendian en si mesmas a historia
toda da humanidade. Natureza
e símbolo únense nelas para en-
frontalo cun universo inabran-

man un dominio inesgotábel.
Trátase dunha indagación no
icónico que –ao contrario do
bombardeo provocado pola
sociedade de consumo, que é,
sobre todo, unha sociedade de
consumo de imaxes– pretende
espir os alicerces da nosa fráxil
identidade, pulverizar o ruído
que arrodea os significados
substanciais que nos ligan, co-
ma débiles fíos, ao mundo. 

Ao insondábel magma orgá-
nico do universo a cultura su-
perpuxo un vórtice de símbolos
que pretendía dispor unha or-
de lóxica na nosa existencia,
debuxar a súa enmarañada to-
pografía. Mais esa trama me-
drou incontrolabelmente até
mudar noutro maremagnum
onde naufragan as nosas tenta-
tivas de orientación. Nadando
entre eses dous abismos, a figu-

O pintor Antón Patiño, un dos artistas
galegos de maior proxección, expón a súa
obra última na galería compostelá SCQ

No labirinto dos signos
’’Ao espectador invádeo

a sensación de penetrar
nun lugar no que paira
un misterio ao que só el lle
pode dar resposta”

’’Patiño elabora
unha indagación que, ao
contrario do bombardeo
provocado pola sociedade
de consumo, pretende
espir a nosa fráxil
identidade”
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M. X.
Pierre Dolzani [FOTOGRAFÍA]

NNo Centro Cultural
Jean Houdremont
de La Courneuve,
en París, estreouse

o pasado 28 de febreiro a obra
Où vas-tu, Pedro? (Onde vas,
Pedro?), de Manon Moreau.
Trátase dunha obra baseada
na historia do comandante
Moreno e do Batallón Galicia,
un relato borrado dos libros de
historia oficiais pero mantido

na lembranza pola memoria
popular. En 1937, o Batallón
Galicia nº 219 regresaba á casa
dende León por mor do avan-
ce das tropas rebeldes na fron-
te Norte. Denunciados na súa
fuxida, foron detidos, tortura-
dos e fusilados por un grupo de
falanxistas. A fosa onde repou-
saban os seus restos foi exhu-
mada hai apenas dous anos. 

A peza comeza en 1937, en
Galiza, para continuar en 1945
–cando a viúva de Moreno foxe
a  Francia con outros exiliados–

e en 2006 –cando a neta do co-
mandante volve a Galiza para
restabelecer a verdade do aca-
ecido. Ao longo desa estrutura
circular, diferentes voces van
reconstruíndo a historia do
que sucedeu tecendo un relato
que emerxe do silencio impos-
to polos vencedores e, en boa
parte, mantido até os nosos dí-
as. “Deixa as pantasmas en
paz” dille un personaxe á neta
de Moreno cando sabe da súa
intención de investigar uns su-
cesos durante tantos anos
clandestinos. “Rezas, choras,
tes medo?” responde esta. 

O elenco da obra, formado
por actores españois e france-
ses, viaxou até a Fonsagrada
para coñecer o ambiente no
que se desenvolveron os feitos.
“Era fundamental para inter-

pretar o texto”, declarou a au-
tora, unha xornalista e escrito-
ra comprometida coa recupe-
ración da memoria republica-
na que afirma que se involu-
crou nesta tarefa por responsa-
bilidade histórica, polo feito de
que o seu país non fixese nada
por evitar o conflito. 

Neste ano en que se cumpre
o setenta aniversario da fin da
guerra, a obra viaxará por diver-
sos escenarios franceses –Tou-
louse, Montpellier, Perpignan–
nos que, igual que na estrea pa-
risiense, terán debates que ten-
tarán aclarar os múltiples pun-
tos escuros que aínda persisten
no coñecemento daquela épo-
ca da historia. O teatro, máis un-
ha vez, exerce de detonante na
discusión sobre a constitución
cívica da sociedade.�

MA A INE.40.ZG

O Batallón Galicia nos escenarios fra
Unha obra sobre o comandante
Moreno leva a París o debate sobre a
recuperación da memoria histórica

TEATRO E MEMORIA

’’O elenco da obra viaxou até
a Fonsagrada para coñecer
o ambiente no que se
desenvolveron os feitos”

’’Ao longo deste ano,
a obra viaxará por diversos
escenarios franceses”
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MA A INE.41.ZG

ios franceses

Distintos momentos
da representación
de Onde vas Pedro?,

de manon Moreau,
no Centro Cultural Jean Houdremont
de La Courneuve, en París.
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HHai tempo que o di-
rector franco suízo
Jean-Luc Godard se
aventurou a dicir,

co seu habitual gusto pola pro-
vocación, que no futuro seguiría
habendo películas pero que o ci-
ne, como fora coñecido durante
boa parte da súa historia, xa es-
tará morto. O cineasta referíase a
que, a pesar de que o ser huma-
no seguiría empregando forma-
tos audiovisuais de todo tipo pa-
ra se expresar, o gran espectácu-
lo de masas do século XX, coas
súas liturxias e institucións, esta-
ba en vías de desaparecer. Xa é
unha realidade.

Con ese pano de fondo arté-
llase o proxecto expositivo De-
rradeira sesión, acabado de
inaugurar na Casa da Parra de
Compostela, composto por
preto de medio cento de foto-
grafías e o documental Os ma-
rabillosos irmáns da luz a tra-
vés dos cales Manuel e Olaia

nes, hoxe pechados ou destruí-
dos na súa inmensa maioría.

Coas ferramentas de cadan-
seu oficio, o fotógrafo e a docu-
mentalista viaxaron por todo o
país e internáronse dentro de-
sas vellas estruturas mortas, de
fachadas derrubadas ou recon-
vertidas dos cines galegos para
retratar e evocar a través das
imaxes “a morte do cine como
espectáculo colectivo”. Manuel
Sendón tirou toda unha serie de
fotografías das que agora se ex-
hiben so medio cento. Olaia
elaborou o documental, home-
naxe ao fotógrafo Ramón Caa-
maño, pioneiro en levar o cine á
Costa da Morte

A través de 17 dípticos, un po-
líptico de seis pantallas e catro
imaxes de gran formato a mos-
tra percorre preto dunha vinte-
na de cines de toda Galiza, que
gozaron da súa idade dourada
entre as décadas dos cincuenta e
dos setenta. Moitos deles, como
evidencian, por exemplo, as filas
de asentos móbiles a xeito de co-
ro de igrexa do Cine Galicia de
Buño, albergaron ademais baile.
Se se bota unha ollada cara atrás,
as principais actividades lúdicas
da sociedade daquel momento
eran o cine e o baile, por iso, can-
do a sétima arte se popularizou a
mediados do séculos pasado fo-
ron moitas as salas de festas que

se reconverteron en espazo de
proxección.

?O número de salas de cine
que había en Galiza foi moi ele-
vado”, destaca Manuel Sendón.
Ao seu ver “o espallamento da
poboación” favoreceu tamén
que este espectáculo que naceu
pobre, pero que pronto gañou a
admiración da burguesía aco-
modada, se puidese ver na mo-
rea de cines que apareceron
mesmo en “núcleos poboacio-
nais moi pequenos”, e que in-
cluso fose “moi raro un conce-
llo que non tivese varios cines”. 

Co comezo da decadencia
alá pola década do oitenta (Casi-
miro Torreiro, autor do tex-

Sendón, respectivamente,
propoñen unha viaxe ao uni-
verso que rodeou os vellos ci-

O lugar onde os veciños soñaban
Vén de inaugurarse na Casa da Parra,
en Compostela, a mostra Derradeira sesión,
na que Manuel e Olaia Sendón propoñen
unha viaxe a través da fotografía
e o audiovisual a un tempo no que os cines
aínda eran un espectáculo ritual e colectivo

MA A INE.42.ZG ANOSATERRA
21-27 DE MAIO DE 2009

OS VELLOS CINES

Dous fotogramas do documental de Olaia Sendón.

’’As principais actividades
lúdicas eran o cine e o baile,
por iso, cando a sétima arte
se popularizou a mediados
do séculos pasado
foron moitas as salas de
festas que se reconverteron
en espazo de proxección”

’’A presión inmobiliaria
provocou que algúns
destes edificios fosen
reducidos a cascallos
para edificar no seu lugar
bloques de apartamentos”

>>>
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to que complementa o li-
bro deste proxecto expositivo,
pon o punto de inflexión no
mundial de fútbol de España ‘82

coa oferta masiva de aparatos de
vídeo para gravar os partidos),
moitas destas salas reconvérten-
se novamente en salas de festa,
discotecas e xa máis próximo no
tempo en supermercados e ten-
das de grandes marcas de roupa.
A presión inmobiliaria provocou
noutros casos que algúns destes
edificios fosen reducidos a cas-
callos para edificar no seu lugar
bloques de apartamentos.

“Salvo casos testemuñais
como os cines de Baiona, o Sei-
xo e o de Leiro, as salas e inclu-
so os minicines posteriores de-
sapareceron”, sinala Manuel
Sendón. “O que queda é o mo-
delo americano das grandes

áreas comerciais nas que se
habilitan espazos de proxec-
ción. Paréceme bastante triste,
porque leva implícito a destru-
ción do concepto de cidade”. 

POSTA EN ESCENA E CAIXAS DE LUZ.
Pero máis que narrar en imaxes
unha sorte de historia rigorosa
do cine en Galiza, o que perse-
guiron Manuel Sendón e Olaia
Sendón, tanto na mostra como
no libro que se edita en paralelo,
foi “recoller en primeira persoa
os testemuños e as vivencias
que se xeraron ao seu redor”
evocando todo ese universo que
se agachou nestas salas. Para
plasmalo escolleron unha posta

en escena onde nada é gratuíto.
Neste sentido, a sala grande

da Casa da Parra foi pintada de
negro para xerar unha atmos-
fera semellante a daqueles
“rimbombantes receptáculos
de soños” de antes e Manuel
Sendón apostou polas de cai-
xas de luz para as súas imaxes.
É a primeira vez que o fotógra-
fo traballa con este formato,
pero nesta ocasión interesába-
lle “a imaxe luz en recordo da
imaxe que se proxectaba nas
pantallas” dos vellos cines.

O exterior dá a benvida ao vi-
sitante cunha sorte de vestíbulo,
que arremeda os dos antigos ci-
nes, cun políptico composto por

fotos de máis de 60 fachadas de
salas e cunha cortina de veludo
granate que dá paso ao interior.
Ademais repartíronse por diver-
sos locais de Santiago pasquíns
anunciadores que imitan os que
editaba Caamaño nos anos trin-
ta para publicitar os seus espec-
táculos de cine ambulante.

A exposición poderá visitar-
se até o 10 de xuño en Com-
postela. Estase a estudar a po-
sibilidade de que a mostra iti-
nere tanto por Galiza como
por América. De momento,
ten confirmada a súa presenza
na Feira das Artes de Xanghai,
en outono, onde se fará unha
presentación do proxecto.�

’’Impúxose o modelo
americano das grandes
áreas comerciais
nas que se habilitaron
espazos de proxección, que
leva implícito a destrución
do concepto de cidade”

[Manuel Sendón]

>>>
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Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

VVén de saír do prelo o
último traballo de
achegamento ao pa-
trimonio natural, et-

nográfico e histórico de Galiza
coordinado por Adela Leiro
para Edicións A Nosa Terra.
Trátase de O Morrazo, un volu-
me que se arreda do concepto
convencional de guía para de-
terse, concello a concello, nos
lugares e momentos que mar-
caron o devir desta comarca.

Como os propios autores
destacan, a península do Mo-
rrazo tópase dentro do mapa
de asentamentos megalíticos
galego, pola abundancia de
restos desta cultura topados. O
dolmen do Chan de Arquiña
(Moaña), datado en 2900 a.C,
os gravados rupestres de Mo-
gor (Marín), e os numerosos
castros, moitos deles sen esca-
var, que se espallan por toda a
comarca e entre o que sobre-
sae o enclave arqueolóxico do
Facho de Donón (Cangas),
dan boa conta da antigüidade
do asentamento humano que
sufriu a comarca.

e a súa posterior conversión en
conserveiras. Entre elas destaca
a fábrica Massó, que chegou a li-
derar na primeira metade do sé-
culo XX o sector no Estado. 

A chegada dos cataláns su-
puxo tamén mudanzas nas ar-
tes de pesca coa introducción
dunha tipoloxía nova denomi-

nada “xavega”, moito máis in-
tensiva que as que se emprega-
ban tradicionalmente na co-
marca. De moitas delas aínda
se conservan elementos no
Museo do Mar da familia Mas-
só, instalado na década dos
trinta no edificio da antiga fá-
brica de conservas, en Bueu. A

súa colección abarca dende
restos arqueolóxicos, como
ánforas romanas, até antigos
instrumentos de navegación e
material bibliográfico, entre o
que destaca Cosmographia
(1490), de Ptolomeo, e Táboa
da diversidade dos días(1499),
de Nebrija. 

O museo alberga ademais
obras do pintor coruñés Urba-
no Lugrís, recentemente ho-
menaxeado polo centenario
do seu nacemento. O seu uni-
verso pictórico, que obsesiva-
mente xira ao redor do mar, ta-
mén se materializou noutro
enclave de Bueu. Trátase da
capela de Santos Reis (1953),
deseñada nos exteriores >>>

A súa situación aberta ao
mar e a riqueza das súas augas
atraeu nun primeiro momento
as tropas romanas e, posterior-
mente, aos pobos viquingos e
normandos. Hai quen sostén
que detrás da construción das
igrexas e dos pazos en puntos
elevados da comarca agáchase
a intención de protexer as pro-
piedades destas incursións
mariñas. Neste sentido, a Illa
de Ons xogou un papel moi
destacado como punto de vixi-
lancia e enclave defensivo ao
estar situada estratexicamente
na boca da ría de Pontevedra. 

Co paso do tempo, O Morra-
zo sufriu tamén o asedio do cor-
sario Francis Drake no século
XVI e as consecuencias da Bata-
lla de Rande, en 1702, que en-
frontou as escuadras das coali-
cións anglo-holandesa e hispa-
no-francesa. Con todo, os núcle-
os costeiros comezaron a despe-
gar economicamente da man
das riquezas pesqueiras e do co-
mercio marítimo, un crecemen-
to ao que contribuiría a consoli-
dación da industria da salga de
sardiña a mans dos cataláns, que
dende mediados do século XVIII
abriron fábricas en Aldán e Hío,

Vén de editarse O Morrazo, a nova
entrega da colección Comarcas de Galiza
(Edicións A Nosa Terra), que propón un
achegamento diferente ao patrimonio
natural e histórico desta comarca costeira
situada entre as rías de Vigo e Pontevedra

ANOSATERRA
21-27 DE MAIO DE 2009

MA A INE.44.ZG

COMARCAS DE GALIZA

Bolos graníticos de Cabo Udra.          

O Morrazo desde o alto de Castrove. A celulosa, Marín, illa de Tambo, Seixo  e Bueu [desde a esquerda].

O cruceiro de Hío, do escultor Xosé Cerviño, é un dos máis elaborados de Galiza.
Dolmen de Chan da Arquiña [á dereita].

Facho de Donón, de orixe medieval, do-
mina a vista sobre a Costa da Vela e a
entrada das rías de Vigo e Pontevedra.    

O Morrazo, da idade de Bronce
ao festival intercéltico

Boca da ría de Vigo, entre Cabo Home e Cabo Silleiro, desde o facho de Donón. As
illas Cies á dereita.

44-45 comarcas.qxd  19/5/09  22:16  Página 2



ANOSATERRA
21-27 DE MAIO DE 2009

polo propio creador, boa
mostra ademais do seu parti-
cular estilo.

BUEU. Ten ademais destacados
valores naturais asociados aos
ecosistemas costeiros protexi-
dos no Parque Nacional das
Illas Atlánticas, ao pertencer a
súa demarcación a illa de Ons,
e no LIC Cabo Udra. 

A illa de Ons rexistrou asen-
tamentos dende épocas moi
antigas, como demostran os
achados de machados de pedra
do neolítico e un de bronce e os
restos do castro da Cova da
Moura. A illa foi doada polo rei
Afonso III O Magno no ano 899
ao Cabido da Catedral de San-
tiago. O padre Sarmiento cita a
fundación dun mosteiro na illa
e a comezos do século XX insta-
láronse nela fábricas de salga. 

Ons superou os 500 habi-
tantes nos seus mellores tem-
pos pero en 1986 non chegaba
a vinte e xa na actualidade
poucas son as persoas que vi-
ven na illa de xeito estábel. Foi
propiedade do Marqués de Va-
ladares e expropiada polo Es-

tado en 1943. Desde 1981 é
propiedade da Xunta de Gali-
cia. Forma parte do Parque
Nacional das Illas Atlánticas e
do LIC Complexo Ons Grove.

CANGAS.Alberga o Monte Facho,
o enclave arqueolóxico máis
importante da comarca. Unha
das súas ladeiras estivo habita-
da dende o século X a.C. até o
VII a.C. por un poboado do
Bronce final. Co tempo, er-
gueuse tamén un castro fortifi-
cado do que aínda se conserva
parte das murallas. Con poste-
rioridade levantouse un lugar
de culto prerromano no cumio,
en honra ao deus Berobreo,
onde se toparon preto dun
cento de altares e aras romanas
datadas entre os séculos III e IV,
dedicadas á divindade. Está
considerado como o primeiro
lugar sagrado destas caracterís-
ticas achado no Estado. Nas in-
mediacións, está situado ta-
mén o Facho de Donón, unha
construción de orixe medieval
que domina a vista sobre a cos-
ta da vela e a entrada das rías de
Vigo e Pontevedra. 

Ademais das incursións dos
piratas e dos pobos normandos,
a Inquisición tamén fixo mella
na poboación, especialmente
feminina de Cangas durante o
século XVII. A pequena nobre-
za, á que pertencía boa parte do
clero, estaba a ver minguadas as
súas rendas e buscou mecanis-
mos que mantiveran o seu nivel
de vida. A Inquisición foi neste
sentido, un mecanismo eficaz,
xa que eliminou a moitas da-
quelas persoas que gozaban de
“dereitos de prestación” en ca-
pelas e freguesías que lles per-
mitían participar nos beneficios
que estas xerasen. O caso máis
coñecido destas supostas mei-
gas é o de María Soliña que
transcendeu o imaxinario co-
lectivo e mesmo se fixo un oco
na literatura da man de Celso
Emilio Ferreiro.

Pero o catolicismo tamén
deixou algunhas das mostras
destacadas dentro da arquitec-
tura relixiosa de Cangas, como é
o cruceiro do Hío. Foi construí-
do a finais do século XIX polo es-
cultor Xosé Cerviño. Representa
o momento no que Cristo des-

cende da cruz, coas imaxes da
Virxe e varios santos acompa-
ñándoo. Considerado un dos
máis elaborados de Galiza, o
cruceiro está enclavado na igre-
xa de San Andrés do Hío, orixi-
naria do século XII pero con re-
formas posteriores. Tamén é co-
ñecida porque nela se celebra
anualmente a “danza de San
Roque do Hío”, unha das dan-
zas máis antigas das que se con-
servan no país.

O novo volume presta espe-
cial atención aos espazos natu-
ras da Costa da Vela, declarado
Lugar de Importancia Comu-
nitaria, e a Carballeira de Coi-
ro, unha das poucas fragas au-
tóctonas que se conservan na
comarca.

MARÍN. En Cotorredondo, o cu-
me máis alto do concello, limí-
trofe con Vilaboa, acondicio-
nouse un espazo natural cunha
lagoa artificial, un parque, áreas
recreativas e recintos con cer-
vos e gamos. Este espazo, no
que se abriu ademais o centro
de recuperación de fauna sil-
vestre de Pontevedra, é xunto
coa costa o lugar de maior inte-
rese natural dun concello onde
a pesca, o marisqueo e a indus-
tria se teñen convertido nas sú-
as principais fontes de ingresos.

Dentro do patrimonio ar-
queolóxico, os autores desta-
can o petroglifo de Mogor, de-
clarado Ben de Interese Cultu-
ral en 1975, que dá conta ade-
mais da antigüidade dos seus
asentamentos humanos.

MOAÑA.Acháronse importantes
restos arqueolóxicos e culturais
entre os que figuran os petrogli-
fos de Borna e Montealegra, nu-
merosos castros e mámoas e va-
rias igrexas románicas como as
de San Martiño de Moaña (XII) e
a de San Xoán de Tirán (século
XIII). O dolmen do Chan de Ar-
quiña, datado no 2900 a.C., está
situado no monte Domaio,  que
dende hai seis anos acolle cada
verán o Festichán, con bandas
destacadas dentro da escena
nacional en cartel.

Con máis anos ás costas, ce-
lébrase o Intercéltico do Morra-
zo, unha das citas consagradas
dentro do folk en Galiza. O nace-
mento deste evento remóntase
ao 1985 e polo seu escenario te-
ñen pasado intérpretes da altu-
ra de Milladoiro, Berrogüetto,
Xosé Manuel Budiño, Luar na
Lubre ou Mercedes Peón.�

MA A INE.45.ZG

’’Massó chegou a liderar
na primeira metade do
século XX o sector
conserveiro no Estado”

O Buraco do Inferno das Ons, de 40 m. de profundidade, comunica co mar a través
dunha furna.          

A formación das illas Cíes, Ons [na foto] e Sálvora está relacionada cos acontece-
mentos xeóloxicos de finais do Terciairo. Despois da Oroxenia Alpina produciuse o
afundimento de grandes bloques da codia litoral, o mar penetrou por estas zonas
dando lugar ás rías e ás illas (os cumes das serras costeiras).

O Museo Massó mostra unha variada tipoloxía de embarcacións tradicionais, ma-
quetas, libros, cartas mariñas e aparellos de pesca, marisqueo e industriais. 

Furna e faro nos cantís de Cabo Home.

’’A capela de Santos Reis 
foi deseñada no exterior
polo pintor Urbano Lugrís
e reproduce o seu universo
pictórico que vira
ao redor do mar”

’’No Monte Facho levantouse
un lugar de culto
prerromano, en honra ao
deus Berobreo, onde se
topou preto dun cento
de altares e aras romanas
dedicados á divindade”

>>>
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PASEAR.

Bicicleta eléctrica

O último para preguiceiros ou
para mentes ecoloxistas, segun-
do se mire, é a bicicleta eléctrica.
Unha boa alternativa, sobre to-
do no centro das cidades, onde
tráfico e obras, poden facer que
os desprazamentos sexan unha
odisea. A proposta elixida é de-
seño de Devota&Lomba e Ya-
mimoto, esta última, firma es-
pecializada no deseño e venda
de bicicletas eléctricas. 

Entre os beneficios que reú-
ne o modelo é que resulta prác-
tica, de fácil manexo, lixeira
(pesa 21 kg) e ademais prégase,
polo que se pode gardar en cal-
quera sitio.

Tamén é saudábel, xa que
permite facer un completo
exercicio cardiovascular cando
se usa. E ao non usar gasolina o
peto nota os efectos positivos
deste medio de transporte de
futuro, que grazas ao deseño
de Devota&Lomba, adquire un
toque de elegancia.

A peculiaridade desta bici-
cleta eléctrica é que combina o
pedaleo habitual co asistido,
polo que  o usuario  non ten
que facer tanto esforzo físico
nos desprazamentos. 

Outras das vantaxes desta bi-
cicleta é que para utilizala non é
necesario dispor de ningún tipo
de carné, permiso de circula-
ción ou seguro obrigatorio.

O prezo deste vehículo sau-
dábel, ecolóxico e práctico é de
1.350 euros e pode adquirise en
www.devotaylomba.com e ten-
das da cadea Musgo (Na Coru-
ña en Juan Flórez 8; e en Vigo en
Miguel Núñez, esqui-
na Mª Berdiales 7).

A velocidade máxi-
ma que alcanza é de 25
quilómetros/hora, limitada
por lei e cárgase cun dispositi-
vo similar ao dos teléfonos mó-
biles mediante un enchufe en-
tre a batería, situada baixo o
asento, e a rede eléctrica.�

E. Estévez

viaxar.comer.mercar
EXERCICIOESAÚDE.

Consellos
para o ximnasio

A hora de emprender
un programa de
exercicio pode ha-
ber múltiplas moti-
vacións, tantas co-
mo persoas. Hai
xente que necesi-
ta perder peso,
outras queren
poñerse en for-
ma, están as
que buscan
mellorar a súa
imaxe ou as que noutro
tempo fixeron exercicio pero
por diversas circunstancias
o abandonaron.

Ultimamente atópome
con moitas persoas que a
motivación principal para
vir ao ximnasio son os proble-
mas de saúde e a recomenda-
ción do seu médico. Os proble-
mas máis comúns son: dores
de costas, de xeonllos, pouca
forza xeral ou resistencia debi-
litada.

No caso das dores de costas
a idea coa que acoden ao xim-
nasio é a de que teñen que re-
forzar os músculos e para iso lle
aconsellaron practicar nata-
ción e ir a un ximnasio a facer
musculación con pouco peso.

A recomendación da nata-
ción non está ben formulada

porque unha persoa que
teña problemas na zona
cervical e nade ao estilo
braza vai empeorar o seu
problema. Incluso no es-
tilo crowl poden darse di-

ficultades polo xiro da ca-
beza no momento de respirar.
En función do problema será
adecuada unha práctica espe-
cífica. En canto á recomenda-
ción de reforzar os músculos
hai que distinguir entre os tóni-
cos e os fásicos.

Os músculos tónicos conte-
ñen maior cantidade

de coláxeno, son fi-

A todo isto hai que engadir
un deseño moderno da bote-
lla, etiquetaxe e caixa na que se
distribúe, que se presenta case
como un perfume ou unha
xoia de alta categoría, conver-
téndoo nunha peza especial. 

O prezo da botella de 50 cl
de Paco&Lola é de 29,90 euros
e pódese atopar facilmente en
tendas delicatessen e viñotecas
de toda Galiza. Máis informa-
ción en www.pacolola.com e
e.furelos@rosaliadecastro.eu�

Eva Estévez

bras de contracción máis len-
tas e, xeralmente, teñen menor
extensibilidade. As patoloxías
máis comúns neles son os
acortamentos que sofren por
esforzos sistemáticos. Posúen
gran rixidez pasiva tendendo
ao acortamento e son os en-
cargados de manter a forma do
corpo, sen eles non poderia-
mos estar de pé e son moi re-
sistentes.

Os músculos fásicos son
menos fibrosos. Son os encar-
gados do movemento e se non
se  exercitan teñen tendencia á
atrofia e á hipotonía. Son pou-
co resistentes e presentan
maior extensibilidade.

Os tónicos son:Tríceps sural
(xemelgos e sóleo), isquioti-
biais, recto interno, recto ante-
rior do cuádriceps, tensor da
fascia lata, flexores da cadeira
(psoas ilíaco), cadrado lumbar,
pectoral maior e trapecio su-
perior

Os fásicos son:Tibial ante-
rior, peroneos, sartorio, glúte-
os, vastos do cuádriceps, recto
abdominal e oblicuos, rom-
boides, triceps, deltoides, su-
pra e infraespinoso e trapecio
medio e inferior

As persoas que teñen dores
de costas soen ter os músculos
tónicos moi contracturados e
os fásicos débiles polo que o
deseño dun programa debe
contemplar estas particulari-
dades, e é necesario estirar os
primeiros e fortalecer con
exercicios específicos os se-
gundos.

PROBAR.

Licor de edición
limitada

A adega Rosalía de Castro da
localidade pontevedresa de
Meaño acaba de presentar un
novidoso e exclusivo licor do
que se poñen á venda 3.000 bo-
tellas. Trátase de Paco&Lola,
unha bebida espirituosa feita
con augardente de base e ela-
borada con bagazo de uva al-
bariña e framboesa natural
macerada durante tres meses. 

O resultado dun coidado e
medido procedemento é este
licor dunha espectacular cor
violeta, moi intensa e brillante,
de sabor a froita fresca, que fai
esquecer que o que se está a
probar é un augardente.
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xe en día podería ser estrela en
moitos locais da chamada coci-
ña de vangarda. Nesta casa de
comidas fundada en 1930 a súa
carta combina humildes pratos
como os ovos con chourizo, as
“albóndigas” con fabas ou o po-
lo á cazola con luxosas viandas

como as angulas e as troitas es-
cabechadas. Na sobremesa, un
ben rico requeixo de As Neves,
filloas ou leite fritida, bos viños
galegos e saboroso café de pota.
Todo á beira do Miño na co-
marca do Condado.�

Xosé Rey

MAGAZINE.47.

te prato ten recuperado boa par-
te do seu prestixio e as casas que
o preparan ao xeito axiña aca-
dan nome e clientela. Das súas
preparacións a máis habitual é á
“Bordalesa”, guisada no seo
sangue e viño branco e acompa-
ñada de arroz e pan torrado.
Aínda así non debemos esque-
cer outras receitas: á brasa, en
empanada, seca ou mesmo friti-
da, todas exquisitas.

No restaurante Casa Mez-
quita, ao pé do camiño de ferro
e da vella estación de Arbo, ela-
boran unha impresionante
lamprea enchida. Un prato tan
antigo e básico como actual e
sorprendente. Unha receita
xurdida da necesidade de con-
servación do alimento e que ho-

mesmo nome da vila da Rúa.
Tiven a sorte de sentar perto do
seu propietario xa que, despois
dos aperitivos e logo de ausen-
tarse uns minutos, trouxo á
parte da mesa onde nós senta-
bamos unha única botella sen
etiquetar, coma se un tesouro
fose, dun tinto de bágoa densa
e colororeada, gusto carnoso e
complexos aromas que nunca
imaxinara en Valdeorras. No
posterior percorrido pola ade-
ga decateime dun pequeno de-
pósito de 2.000 litros onde ba-
gos de garnacha tintureira es-
trondosamente violetas se
transformaban no xugo que
cinco anos despois degustaría
convertidos neste viño xa eti-
quetado e comercializado nun
número non superior ás 2.500
botellas.

Esta adega tivo o acerto de
descubrir o resultado da versión
das viñas vellas e perfectamente
madurecidas da deostada gar-
nacha tintureira.

Ladeira Vella A Coroa 2005
Tinto. Garnacha.
DO Valdeorras

A densidade coloreada de cerei-
xa picota traslada esta profundi-
dade a unha boca pola que pasa
cun tacto redondo e denso,
contrapunteado pola impronta
da fresca acidez e a tanicidade
da tintureira, con aromas que
viaxan tamén entre a calidez da
froita negra e vermella confita-
da, o cacao e o terroso que se vai
abrindo a unha punta mineral
máis fresca e balsámica.�

Antonio Portela

BENCOMER.

Lamprea
con vistas

Casa Mezquita
Estación 9. Arbo. Tel: 986 665 186
Prezo medio p/p: 30 euros

Co devir dos novos tempos a
gastronomía galega vai esque-
cendo moitos dos pratos e dos
produtos que formaron parte
do receitario e do imaxinario co-
lectivo. Desde tempo dos roma-
nos a lamprea galega, do Miño
ou do Ulla, gozou de sona entre

os padais máis esixen-
tes. Hoxe en día a

preparación des-

A preocupación de moitas
mulleres é que ao adestrar con
pesas van desenvolver a mus-
culatura de forma manifesta e
preocúpalles o aspecto estéti-
co. En realidade é bastante difí-
cil que isto suceda xa que para
lograr a hipertrofia é necesario
adestrar con cargas medias-

elevadas e cunha certa meto-
doloxía que non é a que se

aplica as mulleres, polo
que deben estar tran-

quilas.
Como vemos é moi
importante estirar
para tratar os pro-

blemas e non só
exercitar os músculos

e para iso é necesario coñecer
o corpo e as súas funcións. Ad-
vertimos que os primeiros días
podemos notar molestias pero
estas non deben durar máis de
tres ou catro días. Se continúan
entón é que algo non se está fa-
cendo ben.

As costas son un mecanismo
complexo e cómpre ter moito
coidado. Se se fan os exercicios
con coidado e cunha boa direc-
ción non haberá problemas. A
paciencia é importante e a per-
severanza fundamental. En
posteriores semanas veremos
como afrontar problemas de
xeonllos e o cada vez maior pro-
blema de sobrepeso.�

Xurxo G. Ledo
jgledo@gmail.com

VIÑOTECA.

Quinta do Ramo

Hai cinco anos, durante unha
visita por varias adegas de Val-
deorras, comimos na Coroa,
adega situada no barrio do

ANOSATERRA
21-27 DE MAIO DE 2009
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O festival que naceu no 2004
como unha voluntariosa gran
broma, aproveitando o nome
desta aldea do Porriño duns 450
habitantes e a súa similitude foné-
tica co Cannes francés e cinemato-
gráfico, chega xa á sexta edición,
con unhas dimensións e progra-
macións que ningún dos organi-
zadores tería pensado acadar no
seu comezo.

Aproveitando a singularidade
da idea, e de achegar un evento
cultural a un núcleo rural dos tradi-
cionalmente afastados de cal-
quera circuito deste estilo, os pro-
fesionais do audiovisual foron co-
laborando con entusiasmo,
achegando as súas producións e
asistencia, nun progresivo incre-
mento na oferta non só de cine,
até chegar a esta edición, coinci-
dente como todas coas datas do
festival irmán maior francés.

Nesta sexta entrega, que come-
zou o pasado mércores e se pro-
longa até o sábado 23, poderánse
ver diversas premieres de autores
galegos, tanto de cine como de tv,
as entregas de premios, as clásicas
procesións e traslados en chimpín,
e unha atractiva oferta musical,
coa presenza o venres 22 de Teté
Delgado y los Ciclones e de Kiko
Veneno, para contar o sábado
coas actuacións d’Os Veraneantes,

A Tuna Rastafari e Lamatumbá.

VI Festival de Cans, Cans (O Porriño),

xoves 21, venres 22 e sábado 23.

Coordenado por Gonzalo Vilas

50 anos d´A esmorga. 18.00 h. La
Parranda, Gonzalo Suárez, 1977.
87 .́ Vídeo. Entrada gratuíta.
Claude Lanzmann: Shoah. 20.30 h.
Un vivant qui passe, Claude Lanz-
mann, 1997. V.O.S.E.
Luns 25 
Robert Rossen e o seu tempo. 20.30
h. O sal da terra, Herbert Biberman,
1954. 94 .́ Subtítulos en galego.
Martes 26 
Fóra de serie. 20:30 h. S21: A má-
quina vermella de matar,Rithy
Panh, 2003. 101´. Vídeo. Subtítulos
en castelán.
Mércores 27
Robert Rossen e o seu tempo. 20.30
h. O estrano amor de Martha Ivers,
Lewis Milestone, 1946. 116´. Subtí-
tulos en galego.
No Centro Galego de artes da
Imaxe, Rúa Durán Loriga, 10.
¬EXPO. Obras maestras do
Rijksmuseum. Caixanova trae
agora á Coruña esta magnífica ex-
posición do museo holandés, con
obras da escola de pintura da Haia,
naturalistas e precursoras de pinto-
res coma Van Gogh. Até o 29 de
xuño, no Pazo de Exposicións e Con-
gresos (Palexco).
¬EXPO. Alberto Datas. Un pro-
xecto expositivo que mostra as últi-
mas obras do pintor galego, un dos
artistas máis importantes da se-
gunda metade do século XX en Es-
paña. Até o 28 de xuño, na Funda-
ción Luis Seoane.
¬EXPO. Antonte e pasado-
mañá; ou o que pode ser pin-

Museo Histórico de Sargadelos.
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
Fundación Curros Enríquez desen-
volve outras actividades culturais re-
lacionadas co esgrevio poeta. Até o
31 de maio, naCasa dos Poetas.

CORCUBIÓN
¬EXPO. Galicia, camiño celeste.
Mostra fotográfica de Xurxo Lobato,
que se expón até o 30 de setembro no
Museo Marítimo Seno de Corcubión.

A CORUÑA
¬ ACTOS. O galego medra con-
tigo. Esta iniciativa cultural dirixida
aos cativos chega este sábado 23 á
rúa Salvador de Madariaga, donde de
11:00 a 18:15 haberá xogos, música e
teatro.
¬ ACTOS. Ciclo Escritas. Un ciclo
de charlas donde diversas escrito-
ras/es dialogan sobre a súa maneira
de escribir. Este xoves 21, ás 20:00,
será a poeta Ana Salgado co título
Pedra e carniza intelixente. Na Galería
Sargadelos.
¬ CINE. Forum Metropolitano.
Esta semana proxecta os filmes Tiro
en la cabeza, deJaime Rosales (Es-
paña 2008). E  O ovo da serpe, de e
Ingmar Bergman (USA, 1978). Do
xoves 21 ao sábado 23, en dúas se-
sións diarias. Entradas a 3 euros, no
Forum Metropolitano.
¬ CINE. Cortina esgazada.

Este filme de Hitchcock, tan des-
mesuradamente anticomunista
como perfecta reloxería do sus-
pense, supuxo un dos hits de New-
man, en plena madurez xa nos
anos 60.  Proxéctase este luns 25, ás
18:00 e 20:30, en V.O.S.E., na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 21
Béla Tarr. 20.30 h. The Man from
London (2007) 139´. Subtítulos
en castelán.
Venres 22
Claude Lanzmann: Shoah. 20.30 h.
Sobibór, 14 Octobre 1943, 16 Heu-
res,Claude Lanzmann, 2001. 95´.
Subtítulos en galego.
After Hours
23.00 h. O ladrón de bonecas (2005),
Leo (2007), El cuidador de gatos
(2009), de Fernando Cortizo,  40´. Ví-
deo. Presentación por Fernando Cor-
tizo. Proxección de material promo-
cional da longametraxe O Apóstolo.
Entrada gratuíta.
Sábado 23

BETANZOS
¬TEATRO. A preguiza (La Fiaca).
Manolo esperta un luns e decide
non ir traballar: ten preguiza...Co-
media do grupo Teatro del Anda-
mio. O domingo 24, ás 20:30, na
Aula Municipal de Cultura.

O BARCO
¬TEATRO. Tristán cara de can.
Un espectáculo visual dirixido ao
público máis novo, polo grupo O
Elefente Elegante. O venres 22,
ás 20:00, no Teatro Municipal
Lauro Olmo.

BUEU
¬MÚSICA. Ácido C.  Os donostia-
rras fan unha múisica ecléctica, con
guiños ao accid jazz, e acaban de
editar o seu segundo traballo de es-
tudio, Stereopropulsion. O domingo
24, ás 21:00, entradas a 6 euros ,  no
Pub Aturuxo. 

BURELA
¬TEATRO. A orixe dos ghaza-
felhos. Obra de teatro infantil
presentada polo grupo Ghazafel-
hos. O sábado 23, ás 18:00, na
Casa da Cultura.

CARBALLIÑO
¬TEATRO. Cachai. Cando non
queda nada, a vida acontece gra-
zas á insistencia por agarrarse a
ela. Polo grupo Miroscopio Per-
dicións. O venres 22, ás 22:30, no
Auditorio Municipal.

CARRAL
¬TEATRO. Ilusións máxicas
2009. Maxia a cargo do mago Xa-
cobe Sanz, á que seguirá o espectá-
culo Bar, polo dúo San&San. O sá-
bado 23, ás 18:00 e 23:30, na Sala
The Star.

CEDEIRA
¬TEATRO. Valentino Rufini e
Âkil Pillabán de viaxe a
Milán . Outra obra infantil das
varias que mantén en cartel a
compañía Talía Teatro. O do-
mingo 24, ás 18:30, no Auditorio
Municipal.

CEE
¬TEATRO. Valentino Rufini e
Âkil Pillabán. Obra infantil
pola compañía Talía Teatro. O sá-
bado 23, ás 19:00, no  Salón de Ac-
tos do Concello.

CERVO
¬MÚSICA. Alejandra Burgos.
Esta guitarrista e cantante arxentina
de blues e rock actuará este venres
22, ás 00:00, noPub o Muíño.
¬MÚSICA. U-lo Trío.  Dentro do
Ciclo Espazos Sonoros 2009, ac-
tuación este venres 22, ás 20:30, no

Galicia, camiño celeste é
unha exposición de impac-
tantes fotos de Xurxo Lo-
bato, que tras visitar moitos
concellos galegos, pasa estes
días polo de Corcubión.

VI Festival de
Cans

¬ ARTE
Tarsila do Amaral
Esta artista brasileira(Capivarí,
1886 - São Paulo, 1973) foi unha
das máximas figuras das vangar-
das latinoamericanas, emblema
do modernismo brasileiro. Exó-
tica, sofisticada e cosmopolita, du-
rante dúas intensas estancias en
París a artista cumpriu co que cha-
mou o seu “servizo militar” no cu-
bismo e alimentouse das demais
correntes da vangarda europea, e
tamén pola arte oficial soviética
dos anos trinta.

De volta ao seu país, a dixestión
daquel banquete e o reencontro
coas cores e as formas da súa in-
fancia nas terras do interior de Bra-
sil darían lugar, entre 1920 e princi-
pios dos anos 30, á época máis im-
presionante da súa pintura, con
obras como Pau Brasil e Antropo-

fagia, tan “estruturalmente” brasi-
leiras, sewgundo expresou Ha-
roldo de Campos, que hoxe ten-

demos a imaxinar Brasil en fun-
ción da obra de Tarsila.

A súa versión naïf das paisaxes
máis características de Brasil mos-
traba o seu fiel compromiso co
seu pobo. Esperta nas súas obras
unha perspectiva máxica que re-
sulta desa fusión entre o tropica-
lismo, como conciencia local, e a

vangarda, que representa o pro-
greso intelectual europeo.  A obra
da gran intérprete das tipicidades
brasileiras, anovadas para a arte,
pode ser degustada nesta com-
prida mostra en coprodución coa
Fundación Juan March.
Sede Fundación Caixa Galicia,

Santiago, até o 31 de xullo.

Operarios, obra de 1933 da pintora Tarsila do Amaral.

Escena de O Sal da Terra.
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tura hoxe. Exposición pictórica
dunha serie de destacados artistas
contemporáneos, que inciden na
inovación e cambios sobre o con-
cepto clásico de pintura.  Até o 15 de
setembro, no MACUF.
¬EXPO. Gravura. Título da exposi-
ción do artista José Pedro Croft, que
estará até o 30 de maio na Galería
Ana Vilaseco.
¬EXPO. Luz instantánea: foto-
grafías, itinerarios e sauda-
des de Andrei Tarkovski. A F.
Luís Seoane acolle, por vez primeira
en España, a colección completa de
polaroids que o cineasta ruso fixo en-
tre 1979 e 1984 nas proximidades da
súa dacha rusa e diversas localiza-
cións en Italia. Até o 31 de maio, na
Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. Fotógrafos da Natureza
2009. Caixanova presenta no Aqua-
rium Finisterraeesta exposición de fo-
tografías de natureza, unha das máis
consolidadas internacionalmente.
Até o 30 de xuño.
¬EXPO.Miradas. Dende o infor-
malismo ao multicolor. Re-
trospectiva de obras mestras da Co-
lección Caixa Galicia, pertencentes a
épocas e movementos artísticos moi
distantes entre si. Até o 31 de maio,
naFundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Lila Downs.  Esta can-
tante e compositora mexicana-
gringa, que canta en castelán e inglés
e reivindica a súa raíz indíxena de Oa-
xaca, presenta temas do seu álbum
Ojo de culebra. Este venres  22, ás
22:00, entradas de 12 a 18 euros, no
Coliseum.
¬MÚSICA.Sidecars.  Actuación o
venres 22, ás 00:00, no Playa Club. Ao
día seguinte, concerto do mexicano
El Veze do grupo Santos Morcegos,
ás 23:30, entradas a 16’50 euros.
¬MÚSICA.Hurricane: II Bob Dy-
lan’s Tribute Fest.  O venres 22 e
sábado 23, ás 22:00, actúan os gru-
pos  El Trío de La Muerte, Félix
Arias, Javier Molina & Richi García,

Joe Barnara, Stereotipos, The
Highlights, The Railroad Band. No
Joana´s Place.
¬MÚSICA. Albert Pla. O inclasificábel
artista catalán actúa o domingo 24, ás
20:30, no Teatro Rosalía de Castro.
¬MÚSICA. Con canto donaire .
Unha proposta musical que inicia o
grupo de pandeireteiras Donaire, na
que tratan de dar unha visión persoal
e actualizada da música tradicional
que levan anos interpretando. O luns
25, ás 21:00, no Fórum Metropolitano.
¬TEATRO. Tristán cara de can.Un
espectáculo visual dirixido ao público
máis novo, polo grupo O Elefente
Elegante. O domingo 24, ás 17:30, no
Forum Metropolitano.

CULLEREDO
¬MÚSICA. Rock Mariño. O ciclo
ten lugar no Forum Celticum (O
Burgo), e verá este xoves 21, ás 22:00,
a actuación do grupo coruñés  De-
fectivy Wonders.
¬TEATRO. Jesús, que cruz me
caeu contigo.  A compañía vi-
guesa Grupo de Teatro Lope pre-
senta esta comedia aceda para to-
dos os públicos, coa colaboración
da actriz Uxía Blanco. Este venres

22, ás 20:30, no Edificio de Servizos
Múltiples. 

DUMBRÍA
¬TEATRO. Pedro e o Lobo.Espec-
táculo de monicreques para público
familiar, pola compañía Tres
Globos. O sábado 23, ás 17:15, na
Casa Cultural Buxantes .

FERROL
¬ACTOS. Ardora. Esta oferta de
ocio nocturno para a xuventude,
desenvólvese o venres 22 e sábado
23, 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.
¬AEXPO. As mulleres do
mundo Cara a Cara. Mostra iti-
nerante coa que se pretende sensi-
bilizar sobre a situación das mulleres
en relación á saúde e os dereitos se-
xuais. Até o 30 de maio, no Ateneo
Ferrolán.
¬ CINE. O buscavidas. The Hus-
tler, realizada por Robert Rossenen
1961, é un clásico do cine, cun ines-
quecíbel enfrentamento ao billar
dun mozo Newmanco memorable
“Gordo de Minessota”. Proxéctase o
luns 25, ás 18:00 e 20:30, en V.O.S.E.,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Éufrates, un río de his-
torias. Traballo fotográfico de Eloy
Taboadano que se recollen as tare-
fas de investigación dun equipo de
arqueólogos no val medio do Éufra-
tes, coordinado pola Universidade
da Coruña e o Ministerio de Cultura
de Siria. Até o 31 de maio, na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Arte en Galicia desde
1975. Co título completo de “Reali-
dades, expresións, tramas”, a mostra
recolle fondos de pintura contem-
poránea galega da colección de
Caixa Galicia. Até o 27 de setembro,
na  Sede Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Javier Krahe.  O ex-
membro da mítica Mandrágoraes-
tará este xoves 21, ás 21:00, no C.C.
Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Polish Chamber
Philarmonic Orchestra.
Fundada por Wojciech Rajski, di-
rector actual da formación , en
1982, a orquesta é un referente na
música clásica. Contará con An-
drea Capecci ao piano. Este xoves
21, ás 20:30, entradas de 6 a 15 eu-
ros, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Christina Rosen-
vinge. A xa veterana cantan te an-
glo-danesa-madrileña actúa o sá-
bado 23, ás 20:30, entradas de 6 a 15
euros, no Teatro Jofre.
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O singular cantautor Albert
Plá poderá ser escoitado  po-
los seus numerosos fans na Co-
ruña e Vigo, ao longo desta fin
de semana.

Lila Downs
Esta cantante e compositora me-
xicana, nada en Oaxaca (1968),
aínda que afincada logo nos
USA, reivindica as súas raíces in-
díxenas nas súas composicións.

Filla da cantante de cabaret
Anita Sánchez e dun profesor de
cinematografía de Minnesota,
doctorouse en canto e antropo-
loxía en Minnesota, estudando
logo na Escola de Belas Artes de
Oaxaca.

Comezou a cantar en clubs de
Oaxaca, casando despois co sa-
xofonista Paul Cohen, axente
musical seu dende aquela.

Participa na banda sonora de
Frida co tema Burn it blue, nome-
ado ao Óscar. Algunhas das súas
cancións máis difundidas foron
Sueño y bendición, Estrella oscura
e La  llorona. O seu último disco,
de 2008, é Ojo de culebra.

Actuación na Coruña e Vigo,  o
venres 22 e sábado 23, respecti-
vamente.

Rock na Ascensión
As festas patronais santiaguesas
traen este ano, ademáis doutros
grupos e solistas como os popu-
lares Nena Daconte ou os gale-
gos Bonovo, unha oferta de rock
chamativa, alongada en dúas
xornadas do venres e o sábado.

Os afeccionados ao rock&roll
terán a posibilidade de escoitar
en directo a algunhas das ban-
das máis célebres da Península,
algunhas que acadaron os seus
éxitos xa hai anos, e outras en
pleno esplendor. Def con Dos,
Reincidentes, Rosendo, Hamlet,
Boikot, Mago de Oz, Warcry, Ba-
rón Rojo, Remake, e as galegas
Pülsar, Thinking Twice e Code-
name, visitarán o Multiúsos Fon-
tes do Sar este venres e sábado, a
partir das 19:00 horas.

As entradas custan 25 euros por
día (anticipada) ou 30 na billeteira.
O abono para os dous días sairá
por 40 euros se se merca con an-
telación, ou 50 no momento.

O venres 22 e sábado 23, a partir
das 19:30, no Multiusos do Sar,
Santiago de Compostela.

¬ MÚSICA

Javier Krahe actúa en Ferrol e Vigo.

Delimvois
Estrea 
Autor: Rubén Ruibal

Dirección: Marcos Barbosa

Elenco: Ivo Bastos, Emílo Gomes,

Diana Sá

Produción: Teatro Oficina e

CenDramático Galego.
Delimvois conta a fuxida eterna de
Francisco, António e Maria, seres
que acreditan que son libres fóra
do tempo e dispostos a inventar
un mundo novo. Explora os cami-
ños, os límites, as terras de nin-

guén, os marcos ideolóxicos, as
fronteiras de palabras onde tres
homes e unha muller de diferen-
tes nacionalidades procuran a
carne, a alegría, a verdade, a súa
identidade e  o seu sustento diario
e alivio sexual.

A trama, de Delimvois, se existe
realmente, camiña entre o místico
e o táctil, entre o relixioso e o cabal,
entre o político e o anecdótico, en-
tre o amor e o odio. Delimvois ten
o aspecto de ser un deses lugares
fronteirizos afastados e negados
polas leis dos homes, un deses lu-
gares case sempre abandonados

ou baleiros onde se dividen aspec-
tos esenciais dos conflitos huma-
nos: territorio, raza, xerarquía, reli-
xión, xénero…

Rubén Ruibal (Ribadeo, 1970),
formado da man de Roberto Vi-
dal Bolaño, co que colaborou na
compañía Teatro do Aquí, traba-
llara con aquel como actor e
axudante de dirección. No 2005
gañou o Premio Álvaro Cun-
queiro con Limpeza de sangue (o

sangue fai ruído). A obra, editada
no ano seguinte por Xerais, reci-
biu en 2007 o Premio Nacional
de Literatura Dramática ao me-
llor texto teatral.
Sábado 23 , ás 21:00, no Salón Tea-

tro (Santiago). Domingo 24, Cen-

tro Cultural Vila Flor, Guimarães.

¬ TEATRO
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ás 20:30, na  Casa da Cultura.

PONTEVEDRA
¬ ACTO. Congreso Internacio-
nal Phaseomics VI Meeting.
Congreso internacional sobre a Pha-
seolus vulgaris L, ou feixón común.
Do xoves 21 ao sábdo 23, no Pazo de
Salcedo (Misión Biolóxica de Galicia).
¬ CINE. Marcado polo odio. So-
mebody Up There Likes Me (Marcado
polo odio, 1956 ) é a primeira longa-
metraxe protagonizada por Paul
Newman, dirixido por Robert Wise,
adaptación cinematográfica da vida
do boxeador Rocky Graziano. O
martes 26, ás 20:00 en V.O.S., na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Donación García Viño-
las. Coleccións  MAPFRE. Gar-
cía Viñolas é un dos grandes colec-
cionistas españois de debuxo, cuns
fondos que percorren a meirande
parte da arte española do século XX.
Cincuenta e sete desas obras, doa-
das á Fundación MAPFRE, son as
que chegan agora ao Museo Provin-
cial de Pontevedra.
¬ EXPO. Río Lérez. Colección de
100 fotografías, pertencentes  á
Asoc. Cultural Cedofeita, que amo-
san o percurso do Lérez do nace-
mento á desembocadura. Até o 31
de maio, no CEIP San Benito de Lérez .
¬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 Xa-
bier Dopazo inaugura o espazo ex-
positivo, até o 25 de maio, dun recén
inaugurado novo local e espazo cul-
tural, o Rumore Lounge pub (Virxe do
Camiño, 9).

18:00, Concertos en familia 3, co
Canto de berce polo grupo Resonet.
No Centro Cultural Uxío Novoneyra.
E o martes 26, ás 20:30 e na Igrexa de
San Pedro, Centenario Haydn con As
sete palabras de Cristo na cruz,
polo Cuarteto de Cordas da Real Fil-
harmonía de Galicia.

NEDA
¬TEATRO. Mago Teto.Espectáculo
de maxia deste mozo pero xa expe-
rimentado mago. O venres 22, ás
20.30, na Casa da Cultura.

NOIA
¬TEATRO. No Coment. Obra.Es-
pectáculo de Pt. Excéntricas, nome
tras do que están vellos coñecidos
como Quico Cadaval, Vítor Mos-
queira ou Marcos orsi. O venres 22,
ás 22:00, no Teatro Coliseo Noela.

OURENSE
¬ ACTOS. Pasarela benéfica
Oh! urense Moda. O domingo
24, ás 19:00, entrada 3 euros, no Au-
ditorio Municipal. Recadación ínte-
gra para a Asociación Síndrome de
down de Ourense.
¬ 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. Proxéctase este
martes 26, 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-
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. Os Trasnos de Mos-
coso.Concerto de hip-hop con le-
tras en galego. Este venres 22, ás
21:30, entradas a 2 euros, no Café
Cultural Auriense.
O día seguinte, sábado 23, ás 21:30
e entradas a 5 euros,  Ácido C,
grupo donostiarra que acaba de
editar o seu segundo traballo, Ste-
reopropulsion.
.¬MÚSICA. Camerata Lírica de
España. Ofrecen unha proposta
de recreación actual do clásico mito
de Orfeo. O xoves 21, ás 20:30, en-
tradas de 10’50 a 12’50 euros, no Au-
ditorio Municipal.
¬MÚSICA. XIII Festival de Jazz
de Primavera 2009. Este xoves
2, ás 23.00, haberá unha Jam Ses-
sion no Café Latino. O día seguinte,
venres 22, ás 23:30, un concerto pú-
blico na Praza de Santa Eufemia, coa
presenza do grupo The New Orle-
ans Blue Stomppers, con Wendell
Brunious.  Antes terán dado dous
concertos para escolares, o xoves e
venres, no Auditorio Municipal.E xa o
domingo 24, actuación ás 23:00 do
Dado Moroni Trío, coa entrada a 15
euros, no Café Latino.
¬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 22 e sábado 23,
ás 20:30, no Teatro Principal.

PONTEAREAS
¬ ACTOS. Roteiro.O programa de
roteiros Debrúzate fai un perco-
rrido ao Castro da Croa de Ribade-
tea. Este sábado 23, ás 16:00 na Esta-
ción de Autobuses ou ás 16:30 no
campo de fútbol de Ribadetea.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Álvaro Muras. O trío
de funk-fusión vai estar este sábado
23, ás 23:30, no Pub Leblón.

PONTEDEUME
¬TEATRO. Pedro e o Lobo.Espec-
táculo de monicreques para público
familiar, baseado no popular conto
do pastorciño troleiro, adaptado aos
monicreques por Xan Pérez, da
compañía Tres Globos. O venres 22,

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 Galiza 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
ata 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. Presentación do
disco Intro Terra.  Presentación
deste disco de Pepe Vaamonde,
acto organizado por Lugo Cultural,
este xoves 21, ás 20:30, de balde, na
Praza Santa María, en caso de
choiva,  no Círculo das Artes.
¬MÚSICA. Festival de Música
Cidade de Lugo. XXXVII Se-
mana do Corpus. Continúa este
ciclo musical, con esta programa-
ción: O piano: Granados, Ravel, Pro-
kofiev, por Artur Pizarro, ao piano. O
xoves 21 , ás 20:30, no Conservatorio
profesional. 
O sábado 23,  Espectáculo lírico
con Enrique Viana, tenor / dir. es-
cena, e Daniel Oyarzábal nopiano.
Será ás 20:30, no Círculo das Artes.
O mesmo venres 23, ás 12:30 e

¬TEATRO. O clube da calceta.
Seis mulleres moi diferentes entre si
acoden a clases de calceta, un lugar
onde converxen as súas frustracións
pero, tamén, un lugar onde toman
conciencia da súa situación e da ne-
cesidade de superalo. Polo grupo
Teatro do Morcego. O venres 22, ás
20:30, entradas de 3 a 10 euros, no
Teatro Jofre. 

GONDOMAR
¬CINE. É esa foto.  O Instituto de
Estudos Miñoranos proxecta este
documental sobre a memoria de
Héctor Castagnetto da Rosa, de-
tido e desaparecido en 1971 en
Montevideo. Haberá un coloquio
co seu director Álvaro Peralta.
Este xoves 21, ás 20:30, na Aula de
Cultura Ponte de Rosas.

A GUARDA
¬EXPO. Fotos de Judit G. Vilo-
ria. Mostra desta polifacética ar-
tista natural de Zamora. Até o 22 de
xuño na Galería Arte Bronce.

LUGO
¬ACTO. XXVII Feira do Libro.
Até o domingo 24, estará aberta
esta nova edición da Feira, na
Praza Maior.
¬ CINE. O Gran Salto. The Hud-
sucker Proxy (O gran salto, 1994) é
unha das máis brillantes películas
dos irmáns Coen, coa presenza dun
veterano Paul Newman. O martes
26, ás  20:00 en V.dobrada, no Centro
Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Rexistros Abertos. Baixo

ANOSATERRA
21-27 DE MAIO DE 2009

O Clube da calceta, da compañía Teatro do Morcego, visita Ferrol este venres.

O grupo Resonet participa na semana
no Festival de Música de Lugo.

O trompetista norteamericano
Wendell Brunious é un dos
participantes no Festival de Jazz
de Primavera, que se ven desen-
volvendo este  mes en Ourense.
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23, ás 19:30 será a portuguesa He-
lena Faria a encargada de contar-
nos unha historia tradicional. No
Museo do Pobo Galego.

¬ CINE. Cine ruso. O Cineclube
Compostela presenta dous filmes
do ruso Sergei Loznitsa, Parada
do tren (2000) e Retratos (2002),
ambas en V.O. sen diálogos. Ás
22:00, entrada de balde, no Centro
Social O Pichel.
¬ CIRCO. Circo Roma-Dola.
Circo clásico, que montará a súa
carpa durante as Festas da Ascen-
sión, até o luns 25, na chaira de Sal-
gueiriños.
¬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 na que participan os
socios e socias afeccionados a foto-
grafía. Esta é xa a 5ª edición desta ex-
posición de fotografía etnográfica
dos socios e socias do 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
colección dos libros máis sobre-
saíntes de todos/as os homena-
xeados nos 17 de maio até
agora, facendo especial fincapé
na figura de Ramón Piñeiro. Até
o 31 de maio, na Biblioteca Fun-
dación Caixa Galicia.
¬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.
¬EXPO. Tarsila do Amaral.
Mostra da pintura vangardista e fon-
damente brasileira desta pintora, re-
ferencia da arte sudamericana do
século XX. Até o 31 de xullo, na Sede
da Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Festas da Ascen-
sión. Dentro da variada oferta
cultural e doutro tipo, destes días,
destacan no apartado musical: 

GUIEIRO.51.

¬EXPO. X Bienal Internacional
de Gravado de Caixanova. O
Centro Cultural Caixanova expón
unha selección cos mellores grava-
dos presentados á décima edición
do seu certame. Até o 31 de maio.
¬MÚSICA. Orquestra Filarmó-
nica de Moscú. Esta prestixiosa
formación musical, baixo a dirección
de Yuri Simonov, dará un concerto
o xoves 21, ás 210:00, no Centro So-
cial Caixanova.
¬MÚSICA. Seun Kuti. O ciclo Con
voz propia pecha coa actuación
deste cantante  e saxofonista sene-
galés, que estará acompañado da
banda Egypt 80, presentando o seu
traballo conxunto Many Things
(2008). O sábado 23, ás 21:00, no
Pazo da Cultura.
¬MÚSICA. Kogito.  O grupo ga-
lego toca o sábado 23, ás 23:00, na
Sala Karma.

O PORRIÑO
¬ CINE. VI Festival de Cans.
Diversas proeccións, desfiles de
chimpíns, charlas e música, cun
programa detallado aparte, entre
o xoves 21 e o sábado 23, na al-
dea de Cans.

SADA
¬TEATRO. Chicho e a Santa
Compaña.  Comedia que pon en
escena a compañíaLambríaca Tea-
tro. O domingo 24, ás 20:00, na Casa
da Cultura Pintor Lloréns.

SANTIAGO
¬ACTO.Contos de orixe popu-
lar. Ciclo do MPG a cargo de tres
contadoras de contos. Este sábado

ANOSATERRA
21-27 DE MAIO DE 2009

O transporte en chimpín volverá
ser un dos atractivos e sinais de
identidade do peculiar Festival

de Cine de Cans, que se celebra
estes días perto do Porriño.

Quere saber máis?                                       anosaterra.com

O ciclo de roteiros Debrúzate programa saídas por diversos paraxes das terras do Condado.

Exposición sobre o río Lérez.
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O xoves 21, Folk na Rúa, con diver-
sos grupos de baile da cidade, de
12:00 a 20:00. Ás 23:00, no Campus
Sur, actuación de balde de Nena
Daconte. No Toural, ás 00:00, The
Jews Brothers Band.
O venres 22, ás 18:00, Festa Rock In-
fantil, na Praza Roxa. A partir das
19:30, no Multiusos do Sar, primeira
xornada de Rock na Ascensión (in-
formación aparte). Ás 22:00, no
Campus Sur, Concertoskate’09, con
diversos grupos. Ás 23:00, no Toural,
actuación de Bonovo.
O sábado 23, ás 19:30, segunda xor-
nada do Rock na Ascensión. Ás
22:00, actuación de Pedro Moraes
no Toural.
O domingo 24, último día de fes-
tas, concerto de corais locais, ás
19:00 no Toural. Ademais, todos os
días haberá orquestras no Paseo
da Alameda e diversas charangas
polas rúas.
¬MÚSICA. Festa-Concerto con-
tra a Homofobia. Actuación de
Tungsteno,  Marmota Phil e John
Deeres, este xoves 21, ás 21:00, na
Praza dos Bombeiros.
¬MÚSICA. Lamatumbá e Son
do Galpom. Concerto dos conso-
lidados ourensáns e os emerxentes

santiagueses, este xoves 21, ás 21:00,
na Sala NASA.
¬TEATRO. Sobre flores e por-
cos.  O monólogo deNancho Novo
volta ás tablas santiaguesas no con-
texto das festas da Ascensión, o xo-
ves 21 ás 19:00, e o venres 22 en do-
ble sesión de 19:00 e 23:00, entrada a
10 euros, no Teatro Principal. 
¬TEATRO. Moby Dick.Espectáculo
de monicreques do grupo Os Quin-
quilláns, que podemos ver dentro
do programa das festas, o domingo
24, ás 13:00, na Praza do Toural.
¬TEATRO. Delimvois. Unha obra
de Rubén Ruibal con dirección de
Marcos Barbosa, que a compañía
portuguesa Teatro da Oficina co-
produce co Centro Dramático Ga-
lego. Estrea o sábado 23, ás 21:00, no
Salón Teatro.

SERRA DE OUTES
¬MÚSICA. Bukowski Trio?. Ac-
tuación este venres 22, ás 00:30, no
Café Concerto Antano.

SOBER
¬MÚSICA. Xornadas musicais.
Con motivo da celebracion en So-
ber da Asamblea Xeral de Juventu-
des Musicales de España, haberá

unha serie de actos, entre os que se
contan un concerto do Octeto de
Corda Altissimo Ensemble de Lon-
dres, o venres 22, ás 21:00, no Para-
dor de Monforte. E un concerto do
Cuarteto de Saxofóns da Coruña, o
sábado 23, ás 20:30, na Casa da
Cultura de Sober.

TOURO
¬TEATRO. Carapuchiña Ver-
mella ou o Conto do lobo
.Unha versión para monicreques
do clásico conto infantil, polo

grupo Danthea. O martes 26, ás
14:30, no Campo da Festa.

TUI
¬TEATRO. Giseliña. A ollada con-
temporánea de Cisco Aznar, detí-
vose sobre o ballet Giselle ou as Willis
como base do proceso creativo da
nova produción do Centro Coreo-
gráfico Galego. O venres 22, ás
21:30,  no Teatro Municipal Edificio
Área Panorámica.

VIGO
¬ACTO. A cuestión relixiosa. A
Asamblea Republicana de Vigo orga-
niza esta conferencia, presentada
polo seu presidente Celso X. López
Pazos, e impartida polo ex-embai-
xador español no Vaticano, Gon-
zalo Puente Ojea, que terá lugar o
martes 26, ás 20:00, no Auditorio do
Edificio Municipal do Areal.
¬ CINE. Camiño á perdición. O
realizador Sam Mendes ( American
Beauty) dirixe este filme (2002) cun
Paul Newman cargado de expe-
riencia diante da cámara.  Proxéc-
tase este martes 26, ás 18:00, en V.
dobrada, e 20:30 en V.O.S., na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. José Afonso. Seremos

muitos, seremos alguem. José Afonso,
a voz da liberdade, é o título com-
pleto desta mostra en memoria do
xenial músico, cantante e poeta por-
tugués. Até o 31 de maio, no museo
Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Abisal.Mostra de xoias ins-
piradas nos océanos. Até o 21 de
xuño, noMuseo do Mar.
¬EXPO. Santiago Serra. Sierra
(Madrid, 1966) é un dos artistas
máis interesantes da escena artís-
tica internacional.  O seu traballo,
vinculado a estruturas sociais ou
políticas, pretende cuestionar as re-
lacións de poder establecidas no
ámbito artístico e no social. Até o
27 de setembro, no Marco, Museo
de Arte contemporánea.
¬EXPO. Entre liñas. Pinturas de
Luis Davila. Até o 30 de maio, na Ga-
lería Chroma. 
¬EXPO. Tesouros de papel: li-
bros, xogos e xoguetes. Co-
lección Quim Corominas.
Mostra de todo tipo de xoguetes
antigos feitos con papel, até 1930.
Até o 14 de xuño , no Centro Socio-
cultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Scriptorium Verbum-
diense. Mostra do laborioso pro-
ceso de creación dun códice, e  a im-
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O exitoso dúo Nena Daconte
será unha das atraccións musi-
cais das Festas da Ascensión
santiaguesas, nunha actuación
gratuita no Campus Sur.

Con motivo da celebracion en
Sober da Asamblea Xeral de
Juventudes Musicales de Es-
paña, haberá unha serie de ac-
tos, entre os que se contan un
concerto do Octeto de Corda Al-
tissimo Ensemble de Londres (na
foto), e outro do Cuarteto de Sa-
xofóns da Coruña. As xornadas
están organizadas polas Xuven-
tudes Musicais de Sober.

II Certame de relatos breves pola
igualdade de xénero de Pontedeume
O Concello de Pontedeume, a través da súa
Concellaría de Servizos Sociais, convoca o II Cer-
tame de relatos breves pola Igualdade de Xé-
nero. Esta convocatoria, enmarcada dentro das
accións a desenvolver no I Plan de Igualdade
de Oportunidades entre Mulleres e Homes do
Concello de Pontedeume, xorde co obxectivo
de utilizar a creación literaria como unha das
posibles vias para poñer de manifesto e visibili-
zar o papel das mulleres nos distintos ámbitos
da vida: política, economica, cultural..., tanto na
esfera pública como na privada

Poderán participar todas aquelas persoas
maiores de dezaseis anos, mediante a presen-
tación dun ou varios traballos de creación lite-
raria e carácter inédito.

A lingua poderá ser tanto  o galego como o
castelán.  Os relatos terán esencia literaria.

As obras presentadas para a presente edición
deberán tratar o tema da corresponsabilidade.

Cada autora ou autor deberá presentar as
obras cunha extensión máxima de seis páxinas
en soporte papel DIN A4, mecanografados a
ordenador utilizando o procesador de textos
Microsoft Word ( interlineado 1,5).

As obras presentaranse no rexistro xeral do
Excmo. Concello de Pontedeume, sito na rúa
Real nº 13 , 15600 Pontedeume (A Coruña). Ou
por calquera outra das vías previstas na Lei
30/1992 de réximen xurídico das administra-
cións públicas e de procedemento administra-
tivo común.

Cada un dos traballos presentarase por cua-
druplicado nun sobre grande pechado. Neste
sobre farase constar "Para o certame de relatos
breves pola igualdade de xénero", pero non po-
derá figurar o nome nin ningunha outra refe-
rencia á autora ou autor do mesmo. Dentro
deste sobre grande incluirase outro sobre pe-
queno, tamén pechado, que levará escrito por
fóra o título do relato ou o lema da autora ou
autor. Dentro deste sobre pequeno figurarán
os datos persoais e de contacto da ou do parti-
cipante: nome e apelidos, enderezo, teléfono,
fotocopia do DNI e declaración xurada de que a
obra é persoal, orixinal e inédita.

Establécese un único premio de 470.60 €. 
O prazo de presentación dos relatos para a

presente convocatoría rematará o vindeiro luns
15 de setembrodo ano 2009 ás 14:00 h.

Curso de Monitores 
Pasatempos Escola de Tempo Libre ofrece un
Curso de Monitores homologado pola Xunta
de Galicia en Vigo. Do 29 de xullo ao 8 de
Agosto (horario intensivo polas mañáns de
9:00 a 14:00 horas. Prezo de 325 euros (pagos
fraccionados). Desconto do 10% para parados
que acrediten a súa condición ou posuidores
do carné xove. Información no 693 603 349 ou
en alicerceactl@yahoo.es

Taller de apoio á lactación materna
O 30 e 31 de maio desenvolverase un Obra-
doiro de Apoio á Lactancia Materna e adqui-
sición de destrezas básica, no local da Asocia-
ción Cultural Latexo Moaña . Imparten este
taller Helena Herrero, madre de tres nenos,

IBCLC,Conselleira certificada en lactación ma-
terna, socia de Amamantar-Asturias; Tere
Rico, da mesma asociación, e Araceli Gutie-
rrez,madre de tres nenos,asesora en lactación
de Bico de Leite-Lugo.

Dirixido a nais e familiares, profesionais e es-
tudantes da saúde e da educación infantil.
Prezo simbólico pola xenerosidade das ponen-
tes. Nais, de balde. Estudantes,20. Profesionais,
40 euros. Para reservar praza, dirixirse por co-
rreo electrónico a: de_leite2004@yahoo.es, ou
a luziatitan@hotmail.com. Ou ben nos tlfs:
619107706 / 628173607 .

VII Certame de Fotografía Ambiental
do Concello de Arteixo
O obxecto do certame será a realización de
fotografías con contidos que ilustren aspectos
ambientais do Concello de Arteixo.

Poderán participar no certame todas aquelas
persoas que o desexen, cunha ou dúas
fotografías por concursante.

As fotografías presentaranse obriga-
toriamente  en papel fotográfico, cun tamaño
mínimo de 20x25 cm. e máximo de 30x40 cm.
e irán centradas e montadas sobre unha
cartolina de 40x50 cm. branca ou negra.

Queda a libre elección dos participantes o
tipo de técnica a empregar (analóxica ou
dixital) e a modalidade branco e negro ou cor.
Así mesmo, deberase achegar unha copia nun
CD, en formato JPEG, PNG ou TIFF, das
fotografías cunha resolución mínima de 200
ppp e tamaño mínimo 10x15 cm.

Si algunha das fotografías presentadas
recollera primeiros planos, deberase, con
carácter xustificativo, presentar unha
fotografía dixital anexa (JPEG, PNG ou
TIFF), cunha vista o suficientemente ampla
onde se recolla o primeiro plano e no que
se constate que foi tomada no Concello de
Arteixo.

Os traballos achegaranse debidamente
protexidos e dentro dun sobre pechado ao
enderezo que figura ao final deste apartado, e
deberán ser remitidos coa antelación suficiente
para que teñan entrada no concello o día 10 de
xuñode 2009, data límite.

Outorgaranse tres premios:
1º Premio: 800,00 €
2º Premio: 600,00 €
3º Premio: 400,00 €

As obras serán expostas na "Sala de
Exposicións" do Centro Cívico de Arteixo desde
o 22 ao 30 de xuño de 2009. No caso de que o
número de obras presentadas sexa moi
elevado, farase unha selección previa das
fotografías a expoñer.

¬ CONVOCATORIAS
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no Centro Cultural Caixanova.
¬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. Poderase
ver este xoves 21, ás 20:30, no Centro
Cultural Caixanova.

VIMIANZO
¬TEATRO. 13 anos de maxia. O
Mago Xacobepropón un percorrido
polo seus mellores números realiza-
dos durante estes anos. O domingo
24, ás 18:30, na Casa da Cultura.

VIVEIRO
¬TEATRO. Bailadela da Morte
Ditosa. A compañía Teatro de
Ningures trae esta obra da autoría
de Vidal Bolaño. O sábado 23, ás
20:30, no Teatro Pastor Díaz.
¬TEATRO. Os músicos de Bre-
nes. Versión da clásica obra infantil,
pola compañía Búho y Maravillas.
O mércores 27, ás 11:30 e 18:00, no
Teatro Pastor Díaz.

rock metal Leo Jiménez. 
E o domingo 24, ás 21:30, entradas a
18 euros, o chamado Elvis mexicano,
o cantante El Vez.
¬MÚSICA. Christina Rosen-
vinge. A quizás  sobrevalorada
cantan te anglo-danesa-madrileña
está este venres 22, ás 22:00, na Sala
Mondo.
¬MÚSICA. Santi Araújo + La
Familia. Concerto para este ven-

res 22, ás 23:50, en La Iguana Club. 
O sábado 23, ás 23:30, estará o
grupo  Los Peces. 
¬MÚSICA. Joe Lynn Turner +
Big Noize. Actuación este venres
22, ás 22:00, entradas a 25 ou 30 eu-
ros, na Sala A!.
¬MÚSICA. Alejandra Bur-
gos.  Esta guitarrista e cantante
arxentina de blues e rock ac-
tuará este sábado 23, ás 23:00,
na Sala Contrabajo.
¬MÚSICA. Albert Pla. O incalifica-
ble artista catalán comparece este
sábado 23, ás 20:30, no Teatro Sale-
sianos.
¬MÚSICA.Lila Downs.  Esta can-
tante e compositora mexicano-
gringa, que canta en castelán e in-
glés e reivindica a súa raíz indíxena
de Oaxaca, presenta temas do seu
album Ojo de culebra. O sábado 23,
ás 22:30, entradas de 12 a 18 euros,
no Centro Cultural Caixanova.
¬TEATRO. Animales artifi-
ciales.  Este espectáculo da
compañía Matarile Teatro vai
estar este domingo 24, ás 20:30,

portancia 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 entorno,
enfocando esta actividade principal-
mente cara os sectores de poboa-
ción máis novos. No Centro Social
Caixanova.
¬EXPO. 19 tablas. Obras realizadas
en técnica mixta  nestes últimos
anos polo pintor galego Vicente
Prego. Remata este domingo 24, no
Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Marco, Museo de Arte
Contemporánea. Acolle as se-
guintes exposicións:
7+1 Project Room. Sete grandes sa-
las para presentar a proposta dun ar-
tista diferente en cada unha delas.
En calquera lugar, en ningún
lugar. A mostra analisa as relacións
entre artes visuais, cinema e litera-
tura.
Puntos de Encontro/Meeting

Points. O portugués Pedro Bara-
teiro inaugura esta serie que trae-
ráa 5 artistas neste ano 2009. 
¬MÚSICA. XIV Ciclo Jazz. Pro-
segue este ciclo, coa actuación da
franco-marfileña Laika Fatien.
No seu ultimo disco Misery. A tri-
bute to Billie Holiday (2008), rein-
terpreta á gran dama do jazz des-
pregando unha voz maxestuosa
sostida por un profundo sentido
do ritmo. Este xoves 21, ás 20:30,
no Teatro Salesianos.
¬MÚSICA. Coque Malla. Un ve-
terano dos 80 que tocará este xo-
ves 21, ás 22:00, entradas a 13 eu-
ros, na Sala Mondo.
¬MÚSICA. A Tuna Rastafari. A
enérxica banda do Morrazo vai
estar este xoves 21, ás 22:30, en-
tradas a 4 euros, na Fábrica de
Chocolate. 
O fundador da lembrada Mandrá-
gora, Javier Krahe,  visita Vigo o
venres 22, ás 22:30, entradas a 12
euros, na mesma sala.  
O sábado 23, ás 22:00, entrada a 8
euros, estará o cantante de hard-
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Apartado1.371, 36200-Vigo
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Poden adxuntar unha foto.
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Valença à mesa. As xornadas gastronómicas Bacalhau é Reiabren
as suas portas este venres 22, e prolónganse no fin de semana. No re-
cinto da feira semanal, unha tenda de 2000 m2 albergará 14 restau-
rantes que irán proporcionar aos visitantes a degustación das dife-
rentes formas de preparar o bacalhau. O vinho verdee  o pão de milho
complementan a oferta da vila fronteiriza portuguesa.

A cantante  Alejandra Burgos.

� 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 :00

�  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

� 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

�  Aluguer de apartamento en
Lira (Carnota), Portocubelo. A carón
da praia. Para catro persoas. Terraza,
vistas ao mar e ao cabo Fisterra. De
xuño a setembro, de 500 a 600 eu-
ros/quincena, segundo época.
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

� 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

� 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. 

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

�  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

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

� 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.

� Vendo moble cama de 90, con
armarios, estantes e mesa extraíble
debaixo. Teléfonos: 986 41 75 82 e
669 90 39 48

� Vendo Guitarra Electrica Fer-
nandes, 24 trastes, 2 pastillas Hum-
buckers, mastro palorosa, cor azul
“Oceanburst”, impecable estado.
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
Conchi.

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

� Véndese Mercedes BenzMB100
D; Ano 1995; Bo estado. Renovados
recientemente diversos elementos,
radio cd novo. Por 3500 €. Tlf:
650485043

� 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.

�  Búscase persoa para compartir
apartamento novo, 2 habitacións, 2
baños, cociña, sala, trasteiro, calefac-
ción, exterior e moita luz na zona de
Conxo (Santiago de Compostela)
Prezo 180 euros máis gastos. 
Teléfono 687581137

� Quero traballaren artes gráficas.
Experiencia en informática e foto-
grafía e fotocomposición. 
Tel.:  620.88.19.35

� Véndese piso en Xove en moi
bó estado,  calefacción, catro cuar-
tos, dous baños, salón comedor e
trasteiro, ten 90 m2. , tamén podería
ser amoblado. 
Telf. 651528712

� 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

Guieiro 1360.qxd  19/5/09  23:40  Página 7



ANOSATERRA
21-27 DE MAIO DE 2009

deira xoia do documental bé-
lico, a serie Why we fight ro-
dada polo cineasta Frank Ca-
pra durante a II Guerra Mun-
dial. Como Alfred Hitchcock,
John Ford e tantos outros,
Frank Capra vestiu uniforme
militar durante os anos de loita
contra o Eixe. No seu caso, in-
tegrouse co rango de maior,
baixo as ordes directas do xe-
neral Marshall, co cometido
de filmar documentais propa-
gandísticos que erguesen a
moral da tropa. Disque inspi-
rado polos filmes de exaltación
nazi de Leni Riefenstahl, Capra
afrontou o cometido con máis
ambición, explicándolles aos
soldados por qué estaban a
loitar e cal era o discurso das
ditaduras fascistas. O resul-
tado foi un lote de longametra-
xes documentais que forman
parte da historia do século XX,
fitas que son xa iconas da II
Guerra Mundial nas que cola-
boraron, entre outros, John
Huston, William Wyler, Ana-
tole Litvak  ou o mesmo Walt
Disney, que, a falta de tecnolo-
xía dixital para infografías, en-
cargouse das animacións xeo-
gráficas. Multipremiadas no
seu día, as fitas de Capra tras-
cenderon o mero público mili-
tar para o que estaban concibi-
das e encheron salas comer-
ciais en todo o mundo. O pres-
tixio da serie foi tal que conse-
guiu pór de acordo a Winston
Churchill e Iosif Stalin, que lle
pediron copias a  Franklin D.
Roosevelt para proxectalas en
Londres e Moscova. Absoluta-
mente indispensábeis.�

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.

O cabalo de dúas patas
Dirixe: Samira Makhmalbaf.
Intérpretes: Ziya Mirza
Mohamad, Haron Ahad.
Drama. Irán, 2008

O novo do clan Makhmalbaf
trae a sinatura de Samira –A
mazá, O encerado, Ás cinco da
tarde– coa axuda do patriarca
Mohsen na parte literaria. Ten o
seu interese engadido por ser a
primeira entrega da familia des-
pois da extraordinaria acollida
internacional do Buda estourou
por vergonzada precoz Hana.
Por seguir cos paralelismos,
conseguiu, no último festival de
Donostia, o mesmo galardón
que un ano antes acadara a súa
irmá pequena, o Especial do
Xurado, e fíxoo cunha nova his-
toria de ambiente afgán e prota-
gonistas infantís que amosan,
de esguello, as cicatrices da gue-
rra. De camiño, os Makhmalbaf
–a versión persa dos Coppola–
reflexionan sobre as relacións
de poder e a deshumanización
das sociedades autoritarias a
través da historia dun pai que,
para substituír as pernas que
seu fillo perdeu na explosión
dunha mina, contrata un mozo
diminuído que o leva sobre o
lombo a todas as partes, o ca-
balo do título.

un pai –Zdenek Sverák, protago-
nista e guionista– e un fillo –Jan
Sverák, director– que volven
coincidir 12 anos despois para
pechar o ciclo con este Soños de
xuventudeno que Sverák pai,  xa
máis entrado en anos, interpreta
un veterano profesor de Litera-
tura –van dous esta semana–
canso da docencia, que un bo
día decide deixar o seu traballo e
matricularse nesa cousa que
chaman “universidade da Vida”.

DVD. VENDA.
Frank Capra:
II Guerra Mundial

Vellavisión recupera para o
mercado dixital unha verda-

Good
Dirixe: Vicente Amorim.
Intérpretes: Viggo Mortensen,
Jason Isaacs.
Drama. Gran Bretaña, 2009 

O brasileiro Amorim asina a
adaptación da obra teatral de
Cecil Philip Taylor sobre os dile-
mas –en ocasións sobre a súa
ausencia– dun  profesor de lite-
ratura na Alemaña nazi que, a
forza de deixarse levar, acabará
exercendo un rol relevante na
maquinaria da ignominia. Ao
igual ca o texto orixinal, frecuen-
temente revisitado pola escena
británica, a versión de celuloide
protagonizada por Mortensen,
reflexiona, en clave crítica, sobre
as complicidades co réxime
dunha elevada porcentaxe da
poboación alemá da época que,
por covardía ou conveniencia
egoísta, contribuíron á dimen-
sión definitiva do horror, máis
polas omisións ca polas accións.

Xosé Valiñas

Como celebrei
a fin do mundo
Dirixe: Catalin Mitulescu.
Intérpretes: Dorotheea Petre,
Timotei Duma.
Drama. Romanía 2006

Outra mostra da excelente sa-
úde creativa da que goza o novo
cinema romanés. Os últimos es-
tertores do réxime de Ceaucescu
serven como pano de fondo
desta historia de rebeldía xuve-
nil, na que un grupo de nenos
deciden eliminar o ditador en
vinganza pola reclusión nun re-
formatorio da irmá dun deles. A
historia medra en alento poético
mesturando as tribulacións da
rapaza no centro de reclusión
planeando a súa fuxida, e as
conspiracións do seu irmán pe-
queno no patio escolar, até un
nivel que trascende a mera
anécdota histórica e nos retro-
trae ansias de liberdade e inxe-
nuidade xuvenil na mellor tradi-
ción das mellores novas vagas
cinematográficas. En Cannes
conseguiu o premio ‘Un Certain
Regard’ á mellor interpretación
feminina. Un novo nome que
engadir á lista dos Christian
Mungiu, Cristian Nemescu e
compañía e outra oportunidade
para descubrir o gran segredo
do que, probabelmente, sexa o
mellor cine europeo actual.

Soños de xuventude
Dirixe: Jan Sverák.
Intérpretes: Zdenek Sverák,
Daniela Kolárová.
Drama. Chequia, 2008

Moitos acordaranse da emotiva
Kolya,aquela curiosa fita checa
protagonizada por un chelista de
mediana idade que se vía obri-
gado a convivir cun fillastro se-
midescoñecido que nin sequera
falaba o seu idioma. O filme con-
seguira un Oscar,un Globo de
Ouro e mesmo unha Mención
de Honra no Festival de Venecia.
O que poucos saberán é que a
fita era a segunda entrega dunha
triloxía sobre a vida ideada por

Escena d’O cabalo de dúas patas.

Viggo Mortensen enGood.

Fotograma de Why we fight, incluído na colección de Frank Capra.

Os nenos protagonistas de Como celebrei a fin do mundo.

Dúas imaxes de Soños de xuventude.
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

Do 30 de abril ao 3 de maio celebrouse en Villava, Navarra, o IV Campionato de Es-
paña de Seleccións Autonómicas. Partía como claro favorito Cataluña con catro
Grandes Mestres no equipo e en efecto acadou a primeira praza. Das catorce selec-
cións que participaban Galiza era a segunda favorita polo nivel de forza dos seus xo-
gadores, pero non confirmou as expectativas e quedou no quinto posto por detrás
de Cataluña, Aragón, Madrid e Asturias. O equipo galego estivo formado por este
orde por: Iván Salgado (Marcote de Mondariz), Manuel Pena (Universidade de Vigo),
Diego Suárez (USC de Santiago), Roberto Páramos (Universidade de Vigo), Pablo
García (Universidade de Vigo), Graciela Redondo (USC de Santiago), Rafael Rodrí-
guez (Universidade de Vigo) e Carmen López (Círculo Ferrolano).

Cacho, Sergio 2469 (Cantabria)
Salgado, Ivan 2559 (Galicia)

IV Campionato España Seleccións Auto-
nómicas. 30.04.2009. A09: Apertura Reti.

A acumulación das partidas en poucos
días por cuestións económicas, así
como a obrigatoriedade de contar cun
xuvenil e cunha muller como mínimo
en cada equipo co ánimo de promocio-
nar o deporte fan que esta pouco con-
solidada competición sexa bastante

controvertida e non participen nal-
gunha das seleccións algúns dos seus
mellores xogadores. 1.Cf3 d5 2.c4 d4
3.e3 Cc6 4.d3 e5 5.exd4 Cxd4 6.Cxd4
exd4 7.Ae2 Cf6 8.0-0 Ae7 9.b4 [9.Af3 0-
0=] 9…0-0Δ 10.Ad2 Af5 11.a4 [11.Db3
Cd7Δ] 11…c5± 12.b5 a5 13.Ta2 Dc7
14.Ac1 Ad6 15.g4 abre a defensa do rei
branco e parece demasiado ambiciosa,
tal vez b6 ou g3 fosen mellores
15…Ad7 16.f4 Rh8 17.Rh1 Cg8 18.f5
[18.Af3] 18…Axh2 19.Af3 Ae5 20.Ag2

Tae8 21.Df3 b6 22.Cd2 g5? [22…-
Dd8!?±] 23.Ce4Δ f6 24.Te2 [24.Te1
Tf7Δ] 24…h5 25.Dh3 [25.gxh5 Ch6
26.Ah3 Tg8±] Diagrama 25…Te7!
26.Axg5 Desesperación, 26.Rg1 faría
máis difícil a vitoria negra 26…fxg5
27.Cxg5 Cf6 28.Tfe1? [28.Ce6 Axe6
29.fxe6±] 28…Tg7 [28...Tg7 29.Txe5
Txg5-+] 0-1.

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

SUDOKU
doadodifícilHorizontais:

1- Agora sí que vai, “.... vez non vou fallar”.  Que nos son propios. 2-

Encargado, no teatro ou no musical, de idear ou montar os elementos
decorativos ou dramáticos que darán ambiente ás escenas. 3- Indica
que un portal ou casa non ten número. Liñaxe, xenealoxía. Símbolo do
Rubidio. 4- Extensa masa de auga. Menos extensa esta, aínda que se
trata dun importante río galego. Pois este é outro río, pero catalán. 5-

Prefixo latino que significa igual. O signo da multiplicación. Ven á vida.
6- Tempo entre dúas fases da lúa. O colmo da palabra “abreviatura” é
que a escriban así. 7- Combate, contenda. Unha empresa galega de
telefonía e tv. por cable. Tomo alimento. 8- Xa que saíron varios ríos,
este concello galego vai seguido de varios deles. E dalle cos cursos flu-
viais: este é un peixe que vive no mar, mais regresa ao río a desovar.
Pois imos con outro río galego, donde unha canción decía que había
un caimán. 9- Este batracio tamén vive nos regatos, ou nas charcas.
Este apelido ou alcume deu nome ao “secundario” máis famoso da
literatura hispana e quizais mundial. Símbolo do Niobio. 10- Alguén
que pertence á nobreza, ou a un grupo preponderante económica ou
socialmente. 11- Acción de quitar as plantas ou árbores que sobran
nunha plantación .  Nome de varón de orixe xudea.

Verticais:

1- Ir a pior no estado de saúde ou no aspecto físico. 2- Desfixera por
completo, reducira a anacos pequenos. 3- Símbolo do Escandio.  Reu-
nión de xente para divertirse, bailar, cantar ou celebrar algo, que adoi-
ta facerse pola noite. Desprazarse a un sitio. 4- Abreviatura para refi-
rerse a algo ou alguén relativo a Texas. Marchade, movédevos. Partido
Social Europeo. 5- Bebida alcólica moi doce e de pesadísimas resacas.
Símbolo do Amperio. Roedor máis ou menos doméstico. 6- Varieda-
de de ágata listada en bandas de diversas cores, usada para tallar. O
que tira da zorra de Papá Noel. 7- Un anxo español e mutilado. A pri-
meira da lista. Rosca dun parafuso ou dunha madeira. 8- Prega a un
deus. Canle de Tv. estadounidense, das de toda a vida. Pedra sagrada,
de carácter relixioso. 9- Sociedade Anónima. Conxunto de naipes, e
pseudociencia asociada a estes, que disque permite adiviñar feitos
futuros. Clásica voz de mando dos crucigramas. 10- Proposición, pro-
posta que se fai a alguén. 11- Voaban por riba dun lugar determinado.

Seleccións Autonómicas.

SOLUCIONS

Crucigrama

Horizontais:
1-Desta.Nosos.2-Escenógrafo.3-SN.Xinea.Rb.4-
Mar.Sil.Ter.5-Equi.X.Nace.6-Luada.Abrev.7-
Lide.R.Como.8-Oza.Reo.Tea.9-Rá.Panza.Nb.10-
Aristócrata.11-Rareo.Aaron.
Verticais:
1-Desmellorar.2-Esnaquizar.3-Sc.Ruada.Ir.4-
Tex.Ide.PSE.5-Anís.A.Rato.6-Ónix.Reno.7-
ngel.A.Ozca.8-Ora.NBC.Ara.9-SA.Tarot.Ar.10-
Ofrecemento.11-Sobrevoaban.

Autodefinido

Horizontais:

Amarradoira/Pisa.Cornal/Ara.Festivo/Rascar.Oco
/Adir.Tupí.B/Faneca.Talo/U.Abarrelar/Sudán.Ar.U
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Alberte Rivero
Na familia a convivencia coa
música era acotío, o avó foi o gai-
teiro de Ferreirós, Ramón Macía,
e a nai a cantareira Amelia Ma-
cía. Agora Ilda está acompañada
neste CDpolos seus irmáns, Con-
suelo e Pepe, e por varios veciños
de Ferreirós. Recoñece que ac-
tualmente cántase pouco. Se-
gundo Ilda, “cando había po-
breza, curiosamente, había máis
alegría”. Lembra as noites de in-
verno, cando a música era, sobre
todo, un modo de relación entre
os veciños. “As noites, longas
noites de inverno, pasabámolas
ao lado do lume, cantando e
contando contos”. Os cantares
acompañaban tamén o traballo
no campo. Na posguerra, o cego
de Eixón reclamaba a Ilda nas
súas visitas ao Caurel, onde
compartiron filandón máis
dunha vez. 

Esta serra luguesa e, sen dú-
bida, a de maior produción de
música popular. Ao longo dos
últimos anos recolléronse máis
de mil cantigas e catrocentos re-
xistros sonoros, preservados
polo illamento no que se man-
tivo o Caurel ao longo de practi-
camente todo o século vinte. 

Agora por enriba dos se-
tenta anos, despois de actuar
nos filandóns do verán e, in-
cluso, acudir a New York, Ilda
dá o paso e aglutina neste CD e
DVD algo máis que música: o
sentir dos veciños dun lugar
illado secularmente, o Caurel.

Federico Cocho

Éprobable que o concepto
que un ten da autonomía

política non coincida de cheo co
que tiña don Henrique Raxoi Le-
loup, un dos pais do Estatuto do
36. Semella que o seu neto, o Ra-
xoi actual, tampouco vai nesa
liña, seguro que por razóns ben
contrarias ás do arriba asinante.
Mais Raxoi, o actual, non se ten
que inquietar polas miñas opi-
nións, pero eu si polas del e polas
dos seus correlixionarios.

Hai certa mala conciencia na
dereita galega de hoxe. Anda na
procura de referentes “galeguis-
tas” homologables, porque sabe
que o seu discurso acubilla preo-
cupantes perfís antigaleguistas. 

A min paréceme ben que re-
cupere os seus santos. E que os
honre, claro que si, porque a me-
moria histórica é un deber de-
mocrático. Quizais, de paso, a
nosa dereita atope vimbios para
se construír un imaxinario polí-
tico máis comprometido co
país. Verán, a nada que se esfor-
cen, que o poden facer sen in-
compatibilidade con outros
sentidos de pertenza política ou
cultural, se é iso o que tanto os
preocupa.

O Raxoi histórico cría na au-
tonomía de Galicia. Traballou
por ela e defendeuna antes de
que o trebón esgazase a paz e o
futuro de case todos. Xa o escri-
biu Ramón Piñeiro. Hai un gale-
guismo sentimental que, en xe-
ral, compartimos. Hai outro, o
galeguismo “consciente”, que
require un esforzo de compren-
sión e lealdade. Furguen no baúl
da historia e atoparán sen pro-
blemas referencias útiles. Teñen
outros camiños válidos, pero
distintos, a esa pedreira na que
se están a meter. �
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Xan Carballa

Ao final non se publica-
rán as fotos da tortura
de Irak. Hai milleiros de

imáxenes, tomadas con obsce-
nidade, en plena era dixital. Cir-
cularon por todas as partes, fo-
ron gozadas por sádicos e cele-

bradas en pandilla. Irak, ese ho-
rror que non cesa, é o trinque
de como, tamén en democra-
cia, a tortura é un método habi-

tual que desbarata o discurso
da xustiza. Pedro e o capitáné a
pequena peza teatral que o in-
censante Mario Benedetti adi-
cou para manter viva por sem-
pre a universalidade da denun-
cia. Agora coinciden no tempo
a noticia da impunidade e a da

morte do poeta que tivo prohi-
bida a entrada nos Estados
Unidos durante cuarenta anos.
Quedoulle sen pisar a terra que
hoxe ostenta o baldón de res-
taurar a legalidade da tortura e
elaborar manuais para practi-
cala (Todorov, dixit)�
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TORTURA 
E POESÍA

A música dos filandóns do Caurel está agora recollida nun CD, vinte catro temas tradicionais herdadados
da súa familia ou do cego de Eixón, orixinario do Brollón. A interprete é Ilda Álvarez Macía,
veciña de Ferreirós, quen decidiu dar o paso e evitar que a tradición se perdese.
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AA  mmúússiiccaa  ffoorrmmaa  ppaarrttee  ddaa  ssúúaa
nneenneezz??
Da miña, da dos meus irmáns e,
diría máis, da de todos os veci-
ños do Caurel. En Ferreirós non
había noite onde non se xunta-
sen catro e ao pouco saíse xa
unha cantiga. Tamén saían
cando se traballaba ou cando to-
caba namorar. O avó era gaiteiro
e a miña nai, a parte de cantar
ben, coñecía e conservaba moi-
tas cantigas xa herdadas e que
vas recordando de vez en cando.
AAnntteess  ccaannttáábbaassee  mmááiiss??
Non existían outros enredos.
Había moita máis pobreza,
pouco que comer pero, non
embargante, había máis alegría.
Agora parecemos máis amarga-

dos, iso si, máis ricos. Nas aldeas
do Caurel, practicamente todo o
mundo sabía cantigas e, in-
cluso, iamos dun lugar a outro a
cantar, montábase un filandón
e xa había festa. Hoxe non hai
xente nin predisposición.
AAss  ccaannttiiggaass  rreeccoolllliiddaass  nnoo  CCDD

ssoonn  ttooddaass  ttrraaddiicciioonnaaiiss??
Parte delas transmitidas pola
miña familía, outras recollidas
do cego de Eixón, que viña polo
Caurel aos filandóns de Ferrei-
rós e chamabame para actuar
con el. Daquelas por esta mon-
taña andaban varios invidentes
de lareira en lareira e de casa en
casa, actuando moitas veces
polo caldo. Lémbrome que a
pesar da pobreza, o cego de Ei-

xón ofrecíame seis reais, que
daquelas eran moitos cartos.
Outras veces a miña nai, cando
ía á feira a Quiroga, traía algo
novo para o repertorio. 
TTeemmaass  qquuee  tteeññeenn  ddoobbllee  vveezz??
Que sería da música tradicional
se en moitas ocasións non falase
dos curas ou da picaresca, per-
dería a substancia. Os contos e
as cancións sempre bordean o
sexo e logo cada un pode pensar
o que quere. Pero tamén se can-
taban moitos temas da Igrexa,
de séculos pasados, os relacio-
nados cos cantares de reis ou de
Nadal. No CDrecollemos desde
romanzas medievais, de orixe
carolinxia, a cantares nacidos
despois da guerra civil.�

Ilda do Caurel, cantareira
‘Na montaña todos eramos músicos’

’’Hai certa mala conciencia
na  dereita galega

de hoxe” 
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