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Xurxo González

Burocracia, esterilidade, afastamento. Estes son os conceptos
que moitos analistas relacionan
co desinterese que as eleccións
ao Parlamento Europeo suscitan entre a cidadanía. Non obstante, esta institución da UE, a
única elixida directamente polos cidadáns, vén gañando poder nos últimos anos. A nova situación púxose de manifesto hai
poucas semanas, cando rexeitou a normativa de tempo de
traballo que impulsaban os gobernos dos Estados membros e
que abría a porta a xornadas laborais de 65 horas por semana.
A cámara que saia das eleccións
do próximo 7 de xuño terá, por
primeira vez, que aprobar as políticas agrarias, até agora competencia exclusiva dos Gobernos.
Na lexislatura que se pecha
en xuño (2004-2009), o Parlamento Europeo rexeitou varias
directivas polémicas promovidas polos ministros dos países
membros. Alejandro Cercas,
europarlamentario e relator do
informe das 65 horas, celebrou
que a cámara paralizase a proposta. Este político socialista
considera que a proximidade
das eleccións puido condicionar a posición do Partido Popular Europeo, grupo conservador
que ten a maioría actualmente.
Outra directiva que tombou
o Parlamento Europeo na sexta lexislatura que vén de rematar foi a que pretendía instaurar patentes para os programas
informáticos. Preto de 650 deputados dos 785 que compu-

’’

OParlamento,única
institución europea
elixida directamente polos
cidadáns, gañou poder
nos últimos anos”

’’

Nalexislaturaqueremata
a cámara rexeitou
varias directivas polémicas
promovidas
polos países membros”

’’

OParlamentopoderáfixar
normas mínimas de dereito
penal para todos os países”

’’

Unhadassúasatribucións
máis importantes
é a aprobación
dos orzamentos”

ñan a cámara rexeitaron a norma, á que se opuñan numerosas asociacións e organizacións da sociedade civil europea, como sindicatos e agrupacións de usuarios e pemes.

A AGRICULTURA, UN DOS RETOS DA
PRÓXIMA LEXISLATURA. O Tratado
de Lisboa, solución que adop-

Vista xeral do plenario do parlamento europeo de Estrasburgo.

taron os gobernos tras o rexeitamento da Constitución Europea nos referendums celebrados en Francia e Holanda,
contempla o aumento das atribucións do Parlamento Europeo. Pese as dificultades que
está habendo para a ratificación en Irlanda, prevese que
entre en vigor nos próximos
meses, a pesar das críticas sobre a calidade democrática
deste proceso. Tras o fracaso
da Constitución Europea, os
gobernos reserváronse mecanismos para evitar aprobar por
unanimidade o novo Tratado,
condición que era inevitábel
no texto anterior.
Os sindicatos agrarios inciden en que o Tratado de Lisboa
“afirma literalmente que a PAC
debe garantir un nivel de vida
equitativo á poboación agrícola, estabilidade nos mercados e
seguridade nos abastecementos, asegurarlles aos consumi-

dores prezos razoábeis e incrementar a produtividade da agricultura”. Se os europarlamentarios respectan esta declaración
de principios, a reforma da PAC
en 2013 e a definición das perspectivas orzamentarias para o
período 2014-2020 prevense
puntos quentes da axenda da
VII lexislatura.

XUSTIZA E COMERCIO. Outros ámbitos no que o novo Parlamento
Europeo ampliará as súas funcións cando se adopte o Tratado de Lisboa son as políticas de
inmigración, a cooperación xudicial penal e parte da política
comercial. Estas novas responsabilidades engádense ás competencias da cámara na actualidade, que incluían, entre as
principais, á política de transportes (Autopistas do Mar, por
exemplo), medio ambiente, desenvolvemento, protección laboral (xornada semanal de >>>
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editorial

PEPE CARREIRO

O ACORDO
FEIXÓO-PACHI
VÁZQUEZ

D

VINCENT KESSLER / REUTERS

>>> 65 horas) e liberdade de
circulación de persoas.
Os novos poderes do Parlamento implican que terá que
aprobar as directivas relacionadas coa implantación de normas mínimas para todos os países en relación ao dereito penal,
así como a asociación con outros países ou a incorporación
de novos membros á Unión.

CONTROL DOS CARTOS. Unha das
atribución máis importantes do
Parlamento Europeo é a aprobación do orzamento comunitario para o ano seguinte, así como o das previsións interanuais.
A próxima lexislatura da Eurocámara durará até 2014, e hai
que lembrar que o fin de moitas
axudas europeas para Galicia
están previstas para 2013, polo
que a cantidade e xestión dos recursos asignados nos vindeiros
anos será importante para preparar a nova situación.G

O aumento da autonomía e
poder do Parlamento Europeo non se está a producir
sen tensións. A intervención
final do relator parlamentario sobre a directiva de patentes de programas informáticos incidía “na forma
inadmisíbel en que esta cámara foi tratada pola Comisión e o Consello, que amosaron un total desprezo”. No
caso da falta de acordo sobre
a ampliación da xornada laboral, os ministros de Traballo dos Estados membros e
os parlamentarios europeos
acusáronse mutuamente de
intransixencia na negociación.
Con todo, o dilatado e
complexo proceso de redacción e aprobación das directivas está pensado para que
os acordos entre Comisión,
Consello e Parlamento sexa o
usual. As directivas propostas polos gobernos dos Estados membros apróbanse, pero na maioría dos casos inclúen modificacións e enmendas propostas polos eurodeputados.
A política de construción
europea non foi nin é todo o
transparente que debería
ser, e está en constante evolución. A mesma información institucional das distintas institucións comunitarias na rede recoñece que
para o cidadán de a pé é difícil comprender os textos básicos da normativa europea,
como por exemplo o Tratado
de Lisboa. Isto redunda en
que, a pesar de que a igualdade do Parlamento Europeo e os Gobernos dos Estados na lexislación sobre algúns temas vén de hai case
dez anos, moitos cidadáns
non son conscientes deste
feito. Non axuda que estas
materias non se fixasen, senón que se vaian incorpo-

FRANCOIS LENOIR / REUTERS

O poder da Eurocámara incomoda
os gobernos

peo
o

Un grupo de deputados de esquerda amosan cartaces en contra da Directiva de Retorno.
VINCENT KESSLER / REUTERS

’’

Ministroseparlamentarios
acusáronse mutuamente
de intransixencia
na negociación”

’’

Acomposicióndosgrupos
políticos non condiciona
automaticamente
as votacións, como
nos parlamentos estatais”

rando co tempo. A agricultura constitúe un exemplo claro deste proceso.

MENOS RÍXIDO QUE OS PARLAMENTOS ESTATAIS. Unha das características do Parlamento Europeo é que a composición
dos seus grupos políticos
non condiciona de xeito automático as votacións, como
sucede nos parlamentos estatais, onde a disciplina de
voto adoita ser férrea. Así, e a
pesar de que o Partido Popular Europeo era o maioritario na sexta lexislatura, os
grupos progresistas foron
quen de impoñer os seus criterios grazas ao apoio de
parte dos deputados conservadores.G

? UERE SABER MÁIS?

Páxina de inicio da web do
Parlamento Europeo:
www.europarl.europa.eu/

urante un mitin en Barakaldo e a carón do
popular vasco Basagoiti, a
Núñez Feixóo ocorréuselle
dicir que a el tamén lle gustaría asinar un acordo co
PSOE, pero “co outro Pachi,
con Pachi Vázquez”. Xa sabemos que a situación parlamentaria vasca e galega
son distintas, mais precisamente por iso. Por que Feixóo lle chisca o ollo aos socialistas galegos, tendo el
maioría absoluta?
Trátase quizais só dunha
anécdota, pero que se suma
ao mal entendido sobre a
elección de novo director xeral para a RTVG. Feixóo falou
de pacto con Pachi Vázquez e
este negouno, pero do enredo non quedou claro nada.
Os dous poden mentir ou tal
vez os dous digan parte da
verdade. Para o vulgo a idea
que queda é a de que “algo
houbo”, igual que está claro
que os nacionalistas foron
apartados desde un primeiro
momento de calquera tipo de
entente.
Hai unha corrente histórica, dentro dos socialistas
galegos, partidaria de arrombar o BNG ao faiado e de reservar as institucións para os
dous grandes partidos estatais. Cada vez que chega un
novo dirixente, o PSdeG debátese ante esa tesitura. O
momento, en Cataluña e no
País Vasco é favorábel de novo a ese intento.
A lingua será o primeiro
ámbito onde se poña de manifesto a escolla, por parte socialista, dunha ou outra opción.
En contra dos partidarios,
dentro do PSdeG, de acordos, explícitos ou tácitos, con
Feixóo, xoga neste momento
o illamento de Zapatero no
Congreso. Alí, os votos dos
dous deputados do BNG son
hoxe necesarios. Blanco puido ser o que freou a Pachi
cando quixo pactar co PP o
novo director da RTVG.
Un acordo PP-PSOE, non
sempre público, e quizais previsíbel en áreas estratéxicas.
Pensemos, por exemplo, na
enerxía eólica e en Iberdrola.G
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María Obelleiro

ASEMANA
UNIVERSIDADE

O PPdeG IMPIDE A REVISIÓN
DO NOVO C.A.P.
De pouco valeron as mobilizacións do alumnado durante as
semanas pasadas. O Grupo Popular no Parlamento evitou cos
seus votos aprobar unha proposición non de lei proposta
polo BNG e apoiada polo PSdeG para pedirlle á Xunta que
revisase o máster que substituirá o Certificado de Aptitude Pedagóxica (CAP). Os nacionalistas pretendían que se revisasen
os criterios do máster en canto
ao seu número de prazas, aos
seus itinerarios e á inclusión
dun modelo non presencial, así
como a fixar prezos públicos
para a súa realización.G

DENUNCIA DO PSdeG

ROXELIO MARTÍNEZ
DESVIOU AXUDAS DA U.E.
A UNHA EMPRESA SÚA
O PSdeG deu a coñecer unha
nova irregularidade do superdelegado da Xunta en Ourense,
Roxelio Martínez. Segundo a
deputada socialista Laura Seara, o popular desviou fondos
procedentes da UE a unha empresa da súa propiedade, Cultivos Ribeiro S.L., na mesma
época na que se lle concederon
a Arnoia unhas axudas do Plan
Leader II. Segundo o PSdeG, a
compañía foi creada para “re-

cibir diñeiro” dos fondos europeos. Os socialistas fixeron pública a denuncia o día no que
Martínez declarou no Xulgado
de Ribadavia por, supostamente, defraudar fondos públicos procedentes da Unión
Europea cando era alcalde de
Arnoia. Este municipio ten que
devolver agora as axudas por
non terse efectuado as obras
para as que estaban destinadas, segundo unha sentenza
da Audiencia Nacional. Á saída
dos xulgados, o superdelegado
de Ourense declarou que son
os “promotores” os que teñen
que devolver o diñeiro.G

Roxelio Martínez saíndo do Xulgado de Ribadavia.

RAMSÉS / A.G.N.

DIRECTOR DA C.R.TV.G.

O B.N.G. ADVIRTE
DA INSTRUMENTALIZACIÓN
DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentar do
BNG, a través do seu portavoz,
Carlos Aymerich, denunciou
os intentos do PP de “facerse
co control da CRTVG canto
antes”. O BNG acusou os populares de rozar a vulneración
da legalidade co fin de acelerar todos os trámites para designar a Alfonso Sánchez Izquierdo como director do ente coincidindo coa campaña
das europeas. Segundo Aymerich, a presidenta da Cámara,
Pilar Rojo, tivo “coñecemento
previo” dos asuntos a tratar no
Consello da Xunta. De aí que
apuntase que o PP utiliza o
Parlamento como “delegación da Xunta”. O nacionalista explicou que o mércores 20
de maio “a Mesa do Parlamento remitiu unha convocatoria para o venres 22 para a
cualificación e admisión a trámite do escrito da Xunta comunicando o candidato para
a dirección da CRTVG, é dicir,
para a cualificación dun asunto que se ía decidir no Consello da Xunta do día seguinte”.
O ex director de La Región foi
nomeado polo PPdeG malia a
promesa electoral de pactar o
máximo responsábel da
CRTVG entre todas as forzas
parlamentares. Os conservadores, que excluíron o BNG das
conversas, aseguraron que a
proposta de Sánchez Izquierdo
foi pactada co PSdeG. Os socialistas, malia que admitiron
“contactos preliminares”, negaron que acordasen o director
xeral da CRTVG co PP.G

Rolda de prensa do Arcebispado de Santiago.

CO GALLO DO ‘ANO SANTO’

A CATEDRAL QUERE
QUE A QUINTANA QUEDE
'LIBRE DE ACTOS'
O deán da Catedral de Santiago, Xosé María Díaz Fernández, reclamou que a Praza da
Quintana “se reserve ao que

JESSICA BARCALA / A.G.N.

significa a porta santa” e quede
libre de concertos e outros actos multitudinarios, como a
conmemoración do Día da Patria, que o BNG celebra o 25 de
xullo. O deán sinalou que están
“escandalizados” polos concertos celebrados ás portas da
Catedral na Quintana, coa co-

Concentración en defensa do galego nas oposicións.

locación de “retretes portátiles
á beira da porta santa”. O BNG
lembroulle ao Arcebispado de
Santiago de Compostela que a
Praza da Quintana “é un espazo público que pertence a todos e a todas e que non pode
ser privatizado por ningunha
confesión relixiosa”.G

MOBILIZACIÓNS

O SECTOR LEITEIRO E O METALÚRXICO ACTIVAN AS PROTESTAS
Os gandeiros, apoiados polo
Sindicato Labrego Galego
(SLG), reactivaron as protestas logo de que Lácteos Lence
(Leite Río) deixase de recoller
o leite en dúas explotacións
da Mariña coas que mantiña
unha disputa polo prezo. Como medida de protesta, os
produtores paralizaron varias rutas e recollida do leite e
baleiraron varios camións
cisterna da empresa. Ademais, coincidindo coa primeira reunión da Mesa do
Leite desta lexislatura, o SLG
convocou unha manifestación á que rexeitaron sumarse Xóvenes Agricultores (XX
AA) e Unións Agrarias (UU
AA). Nos últimos días tamén

se mobilizaron os traballadores do metal en Vigo e en
Pontevedra para reclamar un
novo convenio colectivo. As
protestas dos obreiros do
metal desembocaron o pasa-

do 21 de maio nunha gran
batalla campal nalgunhas rúas viguesas ao sucederse varias cargas da policía motivadas, segundo os sindicatos,
pola presión da patronal.G

A policia dispara botes de fume, antes de cargar, contra os obreiros do metal
en Vigo.
CARLOS FERNÁNDEZ / A.G.N.

JESSICA BARCALA / A.G.N.

A LINGUA NAS OPOSICIÓNS

A C.I.G., CC. OO. E U.G.T.
PLANTAN A MESA
DA FUNCIÓN PÚBLICA
O pasado 22 de maio, a CIG,
CC OO e UGT levantáronse da
negociación coa Xunta na Mesa Xeral de Negociacións de
Empregados Públicos. A finalidade, amosar a súa postura
contraria a que se elimine ou
se modifique o artigo que
obriga a realizar en galego algunha das probas selectivas
na convocatoria de oposicións. Segundo os sindicatos,
aos que non se sumou CSICSIF, a medida da Consellaría
de Educación “mostra un prexuízo lingüístico”. A reunión
coincidiu cunha concentración na que se esixiu o uso do
galego na Administración. As
tres centrais sindicais negáronse a seguir negociando,
mentres que CSI-CSIF apoia a
modificación ao considerar
que “garante” a competencia
lingüística. A Xunta, pola súa
banda, insistiu en que a reforma para garantir a libre elección da lingua nas oposicións
seguirá adiante.G
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Antonio Araúxo, alcalde de Gondomar

‘Quen pagou as comisións ilegais do plan de 2006
reclama que me fagan unha moción de censura’
H. Vixande

D

icía meu pai que a mentira nunca dura de abondo
para se facer vella e canta razón
tiña. E se non que llo pregunten
ao Presidente. Querendo ou
sen querer, acaba de confesarse publicamente e recoñecer
que o consenso lingüístico rachouno el. O que había antes
do Bipartito tampouco vale e o
que realmente queren é un novo réxime onde se aprenda en
castelán e o galego se use para o
que vale e é bonito: para as propias clases de galego.
A teoría lingüística popular
até esta semana era que antes,
cando mandaban eles, vivíamos no mellor dos mundos
posibles, o do bilingüismo cordial. Galicia era un país feliz
onde a lingua unía en vez de
separar. Esa arcadia lingüística
fora ameazada primeiro e destruída despois polo malvado
Bipartito, especialmente por
unha secta de integristas chamada “nacionalistas”, buscando impor un estalinismo lingüístico onde ou falabas galego, ou non saías na foto e se che
perseguía por inimigo do estado. Durante meses peregrinou
polo país prometendo o maná
da cordialidade e que todo volvería a ser coma antes.
Pero a verdade sempre atopa
o burato para saír ao aire. Hoxe
sabemos que de volver aoa de
antes nada, que o problema xa
non é o brutal decreto bipartito,
senón a hostil Lei de Fraga e o
bronco Plan de Normalización
Fraga, aprobado por unanimidade no Parlamento galego. O
Presidente e o Conselleiro dixérono ben claro: non hai que
cumprilo, s´ó son unhas orientacións que se poden aproveitar ou non. O mesmo que di o
capitán Barbosa en Piratas do
Mar Caribe: as leis da piratería
non son exactamente leis, senón orientacións que se poden
respectar, ou non.G

’’

Agora o problema é
o bronco Plan de
Normalización
Fraga,
aprobado
polo
Parlamento
galego”

PP, PSOE e independentes de
Move Gondomar trataron de
impulsar unha moción de censura para desaloxar do Goberno municipal ao alcalde nacionalista Antonio Araúxo. Este
último ve razóns urbanísticas
nunha tentativa que de momento non prosperou.
Parece que a moción de censura
contra vostede non prosperou.
Deteuse, está durmida, pero se
cadra, despois das eleccións,
volven á carga.
Por que?
Falan coa boca pequena de desgoberno, que é falso, pero tamén pretenden rescatar o plan
xeral de 2006, que foi o que freou
o meu goberno. É aquel plan relacionado co escándalo dos
dous concelleiros do PP sorprendidos con cartos de subornos. Hai moitos intereses detrás
dese plan, que clasifica 600.000
metros de solo rústico en urbanizábel mediante distintos convenios, e outro millón de metros
sen convenios. E claro, quen pagou comisións ilegais tan elevadas, reclama a súa parte.
Mais parece que todos están
contra o BNG.
O Goberno municipal é do
BNG, está en minoría pero é
unha piña.
O PSOE está na oposición?
Hai dous PSOEs: o grupo municipal, que está co plan xeral de
2006, e a dirección local, que está en contra dese plan e da mo-

‘Cando mataron
o meu avó no 37
sabían
o que facían’

ción de censura. O cabeza de
lista [Afonso de Lis Fiúza] non
quere entrar no executivo. Nas
negociacións tras as eleccións,
ofrecémoslles aos socialistas urbanismo, vías e obras, educación, deportes... e de repente o
problema era un despacho. Démoslles o despacho, pero tampouco houbo pacto... Chegou
un momento que tivemos que
poñernos a gobernar nós sós.
E o PP?
O cabeza de lista do PP [Carlos
Silva] era o que ía para alcalde
na moción de censura que asinaban PP, PSOE e independentes. É o ex alcalde, está con-

denado a oito anos de inhabilitación e un ano e medio de cárcere. A sentenza non é definitiva, pero está condenado.
Os independentes tampouco o
apoian a vostede.
O seu líder [Manuel Núñez
Sestelo] vén do PSOE. Nas sentenzas recóllense gravacións
que indican que os cartos cos
que colleron aos do PP tamén
eran para financiar a campaña
dos independentes. As pezas
encaixan todas, aquí había unha política do ladrillo e queren
rescatar o plan de 2006 non por
interese xeral, senón para defender intereses particulares.G

promoción que fan vostedes
dos lugares,dos produtos,das
xentes,do agro... en definitiva da
defensa da súa cultura.
Unha das seccións que máis
interese esperta en min é a das
comarcas de Galiza, os principais monumentos que se poden atopar, a guía gastronómica e, sobre todo, os roteiros que
poden facerse neses percorridos polas diferentes bisbarras.
Considero máis que interesante recuperar os camiños de
terra que antigamente se utilizaban para ir ás romarías ou feiras, dos arrieiros e tantos outros
de acceso aos montes e ribeiras
dos ríos e que desgrazadamente están en desuso ou asfaltáronse para facer accesos rápidos aos parques eólicos, macro-

plantacións de eucaliptus (horribilis)ou cascalleiras de lousa.
Das cascalleiras de lousa podo dar conta das súas desfeitas
no Concello de Ortigueira. Ocupan ribeiras dos afluentes do Sor
e Mera, nalgúns treitos péchanlle o paso ao camiñante. Tamén
os madeiristas pincharon árbores autóctonas nas ribeiras deses ríos tan fermosos: abeleiras
de máis dun palmo de perímetro que logo ocupan cos eucaliptos, saltando todas as leis. É
unha mágoa que se estea a destruír o importantísimo valor paisaxístico e etnográfico da zona
do Ortegal. Pero cando falas coa
xente dinche: “Nós tamén temos que comer tres veces ao día
coma ti. Os eucaliptos,os parques eólicos, a lousa dannos de

O avó de Antonio Araúxo era un
xornaleiro que participaba no
sindicalismo agrario antes de
1936. “En febreiro de 1937 foi detido e ao día seguinte dixéronlle
á miña avoa que xa non era preciso que lle levase a comida, matárono”, sinala. Agora, apareceu o
corpo do avó de Araúxo xunto
con outro labrego do concello,
ademais dun carpinteiro de Nigrán e un panadeiro de Noia.
“Están pendentes das probas do
ADN, pero todo indica que era o
meu avó, apareceron as botas e
todo”, relata.
A aparición destes corpos
prodúcese despois dunha investigación desenvolvida polo
Instituto de Estudos Miñoranos
e en concreto por Carlos Méixome. “Unha iniciativa así non tería prosperado sen unha conselleira de Cultura [Ánxela Bugallo] do BNG; agora tratarán de
paralo, pero xa prendeu a mecha”, explica o alcalde de Gondomar, que tamén indica que
“aquí estenderon a idea de que
as mortes debéronse a diferenzas persoais; non foi así, sabían a
quen mataban, non o facían
porque si”.G

CARTAS
DEFENDAMOS
O ORTEGAL
Non són galego-falante nin nacín en Galiza. Descubrín A Nosa
Terra o pasado verán cando pasaba as vacacións estivais en
Ortigueira. Daquela estaba empezando a estudar o galego. Daba, como se di, “os primeiros
pasos”, lera Terra Brava, de Ánxel Fole e Os outros feirantes, de
Álvaro Cunqueiro e cativáranme: xa non deixei dende entón
de ler na vosa lingua. De feito,
cando rematou o verán, como
na miña terra non se pode atopar a vosa revista, decidín suscribirme para manterme informado das novidades editoriais
e principais noticias que ocorren na terra galega. Gústame a

comer e frearon un pouco a
emigración dos nosos fillos”.
Hai unha posibilidade extraordinaria para a explotación do
turismo rural ecolóxico nesas terras. Fáltalle promoción. En Ortigueira hai xente que cre que
outra maneira de facer as cousas
é posíbel. Recuperar camiños e
carreiros, leiras para o cultivo
ecolóxico e de calidade (paréceme unha boa iniciativa do anterior bipartito co Banco de Terras). Pero para iso falta moita
promoción que vostedes mellor
ca min poden facer deste recuncho chamado Ortegal, e tamén
denunciar as malas prácticas de
madeiristas e políticos co agro e
o medio ambiente.G
José Javier Megar
(Xixona) País Valenciano
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Carme Fraga, eurodeputada e candidata do PP

‘A pesca foi o gran fracaso da política europea’
Eva Estévez

Carme Fraga Estévez (León,
1948) é a número 7 do Partido
Popular nas eleccións europeas.
Autodefínese como unha “especialista non xeneralista” en pesca
europea cunha dilatada traxectoria no Parlamento que empezou en 1994. Pertencente ao
Grupo Popular Europeo, na actualidade é portavoz deste grupo
na Comisión de Pesca e membro da Comisión de Agricultura
e Desenvolvemento Rural.
Como afronta esta campaña?
Con ilusión e a moral moi alta.
Os primeiros días sempre son
os máis complicados porque
tes falta de adestramento. Pero
é a nosa obriga e hai que facer
campaña porque as enquisas
falan dun gran descoñecemento das eleccións e de Europa en xeral.
Considérase unha política de
rúa ou de despacho?
A min gústame o meu traballo
parlamentario, pero considero
esencial o contacto coa xente,
algo que fago pola miña relación
co sector pesqueiro. Prefiro visitar confrarías que dar un mitin.
Figura no posto 7 da lista do
PP. Recorda a súa posición en
listas anteriores?
É un tema ao que non lle dou
importancia. O significativo é ter
as posibilidades de estar nun
posto de saída, por iso me sinto
moi agradecida. Eu asúmoo como un recoñecemento ao meu
traballo. Penso que o da Pesca é
un sector que paga a pena defender e que non todo o mundo
en política se interesa por el porque ao final dá poucos votos.
Cal é a súa conexión con Galiza?
Fundamentalmente familiar.
Os meus pais son galegos. E estou en contacto cun sector no
que Galicia é a rexión con
maior dependencia da pesca.
Polo tanto a miña vinculación
tamén é profesional.
E o seu papel no Parlamento
Europeo?
Ocúpome da Pesca. Fago informes tentando que as nosas propostas saian adiante. Coa entrada en vigor a finais de ano do
Tratado de Lisboa, as comisións
de Pesca e Agricultura van adquirir unha especial importancia porque van acollerse ao procedemento de codecisión. Isto
quere dicir que dende estas comisións imos a colexislar co
Consello de Ministros. Até o de
agora o Parlamento Europeo en

JESSICA BARCALA / A.G.N.
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Ogrupoaoquepertence
o Bloque é de rexionalistas
e de verdes, que na pesca
nunca coincidiron”

materia de Agricultura e Pesca
tiña o dereito de iniciativa, pero
a nosa opinión e informes non
eran vinculantes. Agora teremos
a competencia de defender os

nosos intereses porque temos a
obriga de traballar coa nosa ministra para elaborar acordos que
eviten abusos ou malas negociacións. Por iso vai ser dobremente importante ter eurodeputados que defendan os nosos
intereses en Bruxelas.
Os nacionalistas din que sen
ningún representante seu, no
Parlamento Europeo ninguén
falará dos problemas galegos...
No que a min respecta, os intereses dos galegos quedaron perfectamente defendidos. E ese
recoñecemento da defensa dos
intereses pesqueiros fixéronmo
deputados e eurodeputados do
BNG. Presumo de defender a
pesca porque sei e me interesa o
sector. Pertenzo ao maior grupo
político do Parlamento Europeo, co que calquera proposta
que tramitemos vai ter máis posibilidades de saír que as que o
BNG poida ter nun grupo minoritario onde ademais hai gran diversidade de opinións. O grupo
ao que pertence o Bloque é de
rexionalistas e de verdes que no
tema da Pesca nunca coincidiron. Disto pode dar fe o señor
Camilo Nogueira.
Moita xente ve a UE como un
ente que concede subvencións.
Que utilidade ten para Galiza?
Que os cidadáns en xeral, non
estean moi metidos no tema eu-

ropeo non quere dicir que os
sectores implicados non o estean. Dende logo ningún mariñeiro ou labrego diría que non é importante todo o que se está facendo e decidindo en Bruxelas.
Cal é a proposta do PP para solucionar a crise no sector lácteo?
Insisto en que a reforma non
debería terse feito agora. O tema é complicado. En calquera
caso esas medidas teñen que
tomarse primeiramente en
Bruxelas. Cando en 2010 a Comisión Europea presente o informe preceptivo sobre o mercado do sector lácteo, teremos
que presionar para cambiar as
cousas e que se faga unha reforma xusta e equilibrada. Non
se pode entender que sendo
un país con 3 millóns de toneladas de leite de déficit, o incremento nestes cinco anos sexa
de 300.000 toneladas mentres
que Francia e Alemaña, con so-

breprodución, van a incrementar a súa produción en
máis dun millón de toneladas.
Respecto á pesca, cales son as
súas políticas?
A xestión pesqueira foi o gran
fracaso da política europea, porque non temos unha sostibilidade dos recursos e a pesca non é
rendíbel en moitos sectores.
Agora é un momento magnífico
para darlle un xiro á política pesqueira común e adaptala ás necesidades. Somos partidarios
dunha modificación absoluta do
modelo de xestión. O obxectivo é
que sexa sostíbel e rendíbel. A
Comisión Europea deuse conta
de que o sistema que temos agora está obsoleto. Á pesca hai que
darlle as regras do xogo que hai
no mercado único, hai que diferenciar entre pesca de altura e de
baixura con tratamentos diferenciados e defender o modelo
de cupos por frotas.G

‘Son a española máis antiga de Bruxelas’
Empezou traballando en Bruxelas como funcionaria en 1986 e
despois, en 1994, comezou a
andaina como eurodeputada...
Son a española máis antiga de
Bruxelas. E se teño que dicir, en
1985, que o Parlamento Europeo
ía estar como está, cos poderes
que ten e as competencias que

vai ter a partir do ano que vén, diría que era imposíbel. Cando cheguei non tiña ningunha competencia salvo a consultiva, e orzamentaria. A evolución foi impresionante. O reequilibrio de poderes e o feito de darlle a un parlamento o poder lexislativo foi un
cambio brutal.G
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Antolín Sánchez Presedo, eurodeputado e candidato do PSOE

‘A crise fai que estas señan as eleccións
europeas máis importantes da historia’
Manuel Vilas

O que foi candidato socialista á
Xunta en 1993 é o primeiro galego nas listas europeas do
PSOE. Antolín Sánchez Presedo insiste en que Galicia se xoga moito en Bruxelas; especialmente na defensa da natureza,
o naval e o leite.
Como animaría a votar nos comicios ao Europarlamento?
Son as eleccións europeas máis
importantes da historia pola crise sen precedentes, a maior
dende que existe a UE. Polo tanto, é unha gran oportunidade
para cambiar o sistema financeiro internacional e corrixir as
desigualdades. No mundo a
renda per cápita mensual é de
10.000 dólares, pero hai case mil
millóns que viven cun dólar ao
día. Se se pode rescatar aos que,
pola súa imprudencia, levaron
ao mundo ao borde do colapso,
cómpre tamén un cambio de
modelo que atenda ás necesidades das persoas. Están en xogo o
noso modo de vida e os nosos
valores, como continuar a modernizar o sistema produtivo e
ser un factor de paz. Pero tamén
cousas concretas, como a calidade das nosas augas ou a etiqueta dos alimentos. Quedarse
de brazos cruzados é resignarse
a pagar a factura da crise, creada
por uns poucos e que golpea a
tantos.
Nese cambio, defende que se
pode crear emprego cunha
economía verde...
Para evitar que a demanda siga
caendo cómpre un estímulo, o
gasto público. Esta é a diferencia entre o PSOE e o PP, que defende unha redución do gasto
que agravaría os problemas. En
España temos capacidade de
inxectar gasto público porque
nos últimos anos tivemos superávit. En todo caso, esa inxección debe sentar as bases da
economía do futuro. Hai un
amplo consenso de que debe
ser unha economía que consuma menos enerxía e que se preocupe máis polo medio. Senón,
o problema que podemos atopar moi pronto será un mundo
a rentes do colapso ecolóxico.
Non porque esteamos en crise
a protección do medio debe ficar en segundo plano...
As políticas ambientais son o

BOCIXA

’’
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ambientaisson o mellor
camiño para saír
da recesión”
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mellor camiño para saír da crise. Se queremos medrar máis,
debemos medrar mellor. Esta
crise debe servirnos para
aprender certas cuestións ou
pode converterse en crónica.
Necesitamos un bo goberno
porque o mercado ten erros
moi importantes que golpean
duramente ás persoas. Necesitamos unha economía equita-

tiva socialmente e responsábel
medioambientalmente.
Un dos maiores impactos da
UE en Galicia foi a crise do leite.
Os gandeiros piden un prezo
mínimo por lei, algo ilegal segundo normas comunitarias.
Cambiará Bruxelas esa aposta
por un mercado sen regras?
Neste intre é difícil pensar que
a UE poida ir nesa dirección,
pero isto non pode impedir outras iniciativas. A caída do prezo dende hai dous anos non se
debe só ao mercado lácteo, tamén se debe a crise económica
xeral. Non só se venden menos
coches, tamén menos produtos lácteos. Se seguimos a receita do PP –de baixar máis a
demanda cunha diminución
do gasto– os efectos serían dramáticos.
E cal é a súa alternativa?
Non se pode permitir que se
compita con deslealdade, os
prezos nunca poden ser inferiores ao custes. A autoridades –e a
Xunta ten competencias neste
ámbito– deben examinar que se
compite con limpeza. Ademais,
hai que realizar máis reformas
estruturais, porque temos aínda
granxas máis pequenas que outras zonas e que alimentan sobre todo con pensos, o que ten
maior custes que o forraxe. Un-

ha produción máis ambiental,
baseada no forraxe, podería reducir os custes. Tamén sería importante garantir a trazabilidade, os consumidores deben saber a orixe dos produtos. Non
podemos vivir nun mercado no
que existen tantos bandazos
nos prezos de produtos fundamentais. É probábel que deban
existir algún tipo de mecanismo
de intervención que proporcionen estabilidade [aos prezos],
tamén a nivel mundial.
En Ferrolterra seguen sen poder facer buques civís polo veto
da UE. Tentará o PSOE que se
levante?
O veto é consecuencia dunhas
axudas ilegais do Goberno do
PP. Fixéronse trampas na competencia e a UE considerou
que a única fórmula para compensar fose que non se puidesen facer eses buques durante
un tempo. Pero agora debe valorarse a situación do mercado
e as propias necesidades do
país. España debe pór sobre a
mesa un proxecto para retomar a actividade en Astano, este é un compromiso de Zapatero. Coa crise caeu tamén o
comercio marítimo, pero debemos traballar para que se levanten esas restricións. Navantia ten traballo até 2015 e no fu-

turo da Ría de Ferrol debe estar
producir todo tipo de barcos.
Como valora que o Tribunal
Constitucional aprobase finalmente a candidatura de Iniciativa Internacionalista, anulada
polo Supremo por supostos
vínculos con ETA?
Acatamos a sentenza. En todo
caso, ningunha organización
política que de cobertura á violencia debe participar no xogo
democrático; pero o dereito a
participación política só pode
restrinxirse cando hai un fundamento moi claro. Se o Tribunal
Constitucional considera que
non hai probas abondo, deben
ser os electores quen fagan o
xuízo final sobre a candidatura.
Pode remontar o PSdeG tras a
derrota do bipartito?
A dereita non gañou as eleccións, ten máis escanos pero tivo menos votos. Galicia ten un
substrato profundamente progresista, debemos examinar as
expectativas que non fomos
quen de cumprir. Dúas campañas seguidas poden supor algo
de fatiga para o electorado, pero
o noso traballo é convencer os
electores que as decisións que
se tomen agora afectarán as xeracións do futuro. Defendemos
unha Europa social e unha globalización controlada.G
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Ana Miranda, candidata do BNG ao Parlamento Europeo

‘Agro, pesca e transportes decídense
en Bruxelas e Galiza debe ter presenza propia’
César Lorenzo Gil

Ana Miranda (Vigo, 1971) preséntase por primeira vez a unhas eleccións aínda que ten unha dilatada experiencia nas institucións europeas. Experta en
Dereito comunitario, fala con
fluidez media ducia de linguas e
foi durante os últimos dez anos
elo entre o nacionalismo galego,
o poder da UE e os emigrantes.
O parlamento europeo ten realmente poder sobre a vida dos
galegos?
Hai que ter en conta que é a
única institución europea escollida directamente pola xente. Ten capacidade co-lexislativa e os seus poderes son limitados en relación coa Comisión e
o Consello. Pero no relativo a
Galiza é fundamental porque é
no parlamento onde se aproba
o orzamento comunitario. Dese reparto de diñeiro dependen os nosos transportes ou o
agro e a pesca.
A presenza de Galiza está ga rantida co actual marco de relacións autonomía-UE?
Cómpre unha reforma que faga
real esa presenza. Historicamente, nin o PSOE nin o PP quixeron que as autonomías participasen naqueles asuntos que
lles eran propios. No caso do Goberno galego, creouse a Fundación Galicia-Europa, que foi un
fracaso porque non funcionou
nunca coma delegación real dos
nosos intereses. O BNG defende
que a Xunta teña unha política
exterior propia, non unha pseudoembaixada. Mentres non se
produzan os cambios que esiximos, nós queremos representar
a nación galega na única institución internacional na que o podemos facer arestora, xa que
non é posíbel ter representación
nas Nacións Unidas.
Unha deputada nacionalista
que influencia pode ter? Non é
coma unha pinga de auga nun
parlamento tan grande?
Cos datos na man, Galiza representa o 0,5 % da poboación europea e os eurodeputados galegos adscritos a partidos estatais
non defenderon como deberían
os nosos intereses. É por iso que
a receita para facerse valer pasa
por dous peares. Por unha banda, deberemos traballar dez veces máis do que fan PP e PSOE.
Temos que darlle sona a Galiza,

que diría Castelao pero tamén
ser rotundos na defensa dos sectores produtivos e os dereitos
sociais dos galegos. Temos que
crear redes no parlamento e estabelecer alianzas con outros
deputados que nos axuden a
multiplicar a nosa mensaxe.
Dá a sensación de que para o nacionalismo, os eurodeputados
galegos do PP e do PSOE non traballan polos intereses de Galiza?
O problema non é de traballo
senón de prioridades. No 1999,
o eurodeputado do BNG, Camilo Nogueira, propúxolles aos outros eurodeputados galegos estabelecer unha fronte común
naqueles temas estratéxicos para Galiza. Algo así como o que xa
ten Escocia, que sempre negocia os grandes asuntos con todos os seus congresistas postos
de acordo previamente. Pero finalmente impúxose a obediencia ás respectivas siglas.
Pensa que se entendeu ben
que o BNG manteña a alianza
do Galeuscat e se presente
xunto a dous partidos inde pendentistas ás europeas?
O BNG preséntase con esta coalición porque comparte coas outras forzas a visión sobre políticas sociais. Con ERC a relación
en Europa vén de vello porque
formamos parte do mesmo grupo parlamentario (Os VerdesAlianza Libre Europea (ALE)).
Ademais, formar parte da coalición Europa dos Pobos-Os Verdes é o mellor xeito de asegurar a
nosa representación. No caso de
conseguir un escano, o BNG poderá sentar na Eurocámara
dous anos e medio, algo que con
Galeuscat era improbábel. Mais
este pacto non supón ningún
problema nas relacións co PNV
e con CiU. Hai que lembrar que
nin unha nin outra forza política
estiveron nunca no noso mesmo grupo parlamentario, xa que
eles forman parte da Alianza de
Liberais e Demócratas por Europa. Estou segura que no plano
persoal e de relacións en temas
concretos, poderemos seguir a
contar con eles como até agora.
Houbo certa polémica sobre se
vostede vai usar o galego ou o
portugués nos plenos.
Eu penso que galego e portugués comparten tronco lingüístico e que debemos aproveitarnos desa situación para facer al-

PACO VILABARROS
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go que nin cataláns nin vascos
poden facer: falar na nosa lingua
nos plenarios. Foi Camilo Nogueira quen usou a variante portuguesa porque daquela o popular Alejo Vidal-Quadras negouse a que a variante galega tivese rango legal na cámara. Logo puido modificar isto o socialista José Borrell, quen se negou
a pesar de que o seu partido, o
PSC, defende o cambio. Eu falarei galego nos plenos do parla-

mento aínda que a miña pronuncia sexa portuguesa. E fareino por unha cuestión ben simple. Se pronuncio “situación” en
troques de “situação”, o tradutor de portugués, que pode ser
finés ou húngaro, na acta vai
deixar un oco de puntos suspensivos e nós queremos que
cada palabra que saia da nosa
boca quede ben gravada.
Ultimamente dá a sensación de
que de Europa só chegan políticas reaccionarias: directiva de
retorno, 65 horas... Cales son as
causas deste perfil ideolóxico?
A UE actual está demasiado dominada polo poder estatal. Nós
queremos superar a Europa dos
Estados e asentar un deseño no
que o parlamento teña maiores
competencias lexislativas e conte cunha segunda cámara de representación para as nacións
sen Estado. A Comisión, que dirixe o portugués José Manuel
Durão Barroso, está actualmente ao servizo das multinacionais
e dos intereses do denominado
“centro europeo” (leste de Francia, Benelux, oeste de Alemaña).

O marcado carácter neoliberal
das súas políticas conta co beneplácito de José Luis Rodríguez
Zapatero, por exemplo. E apoiar
a Barroso é apoiar ter que traballar 65 horas por semana ou favorecer a deslocalización de
empresas en Galiza cara ao leste
porque Bruxelas “subvenciona”
con fondos europeos os novos
membros que nos subtrae aos
galegos pese a que aínda non
cumprimos os obxectivos de
converxencia coa media da UE.
Pódese loitar contra esa ten dencia?
Debemos puxar por unha visión
que supere os Estados. Se queremos unha idea común de Europa, temos que ter políticas comúns: nas relacións exteriores,
no deseño do agro, da pesca...
Un modelo alternativo de Europa, que equilibre cada unha das
súas rexións e que procure un
camiño distinto en materia produtiva, de respecto ao ambiente, de dereitos... Non é ningunha
utopía: todo isto está escrito na
base do propio proxecto europeo, na década do 1950.G
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A CRISE INMOBILIARIA

Nin os pisos de promoción pública se ven
A crise inmobiliaria tamén lle afecta
á promoción pública de vivendas. En Ortigueira
e Caselas de Tui, tras catro anos de sucesivos
intentos, seguen baleiros dous edificios
promovidos dende o concello. Na Pobra
do Brollón houbo que variar as bases para que,
tras varios intentos, accedesen doce familias
a unha construción rematada hai catro anos

Alberte Rivero

Dende os estamentos oficiais
non se observa unha solución
a curto prazo ante o peche da
billa por parte dos bancos á
concesión de créditos. Trátase
dun problema para as familias
beneficiadas coas vivendas de
promoción pública, habitualmente as de menores ingresos.
Os baremos establecidos
pola administración habitualmente favorecen as familias
numerosas ou de baixos ingresos económicos, precisamente os que na actualidade o
teñen máis difícil para acceder
ao crédito bancario. O primeiro momento de satisfacción
tras a adxudicación da vivenda, ante unha morea de solicitantes, convértese nunha gran
decepción cando o atranco e a
negativa chega por parte da
entidade bancaria. A valoración hipotecaria do inmoble
adoita ser agora moi baixa e,
en moitos casos, engádeselle a
esixencia de avais alleos para
garantir o pago. Isto trae consigo a renuncia de moitos adxudicatarios de vivenda pública que non dan cumprido os
restritivos requisitos das entidades bancarias.

ORTIGUEIRA, A VOLTA ATRÁS. En
Ortigueira hai catro anos que
está rematado un edificio de
vinte e unha vivendas, promovido por Xestur Coruña. A
oferta era atractiva: no centro
da vila, vivendas que apenas
superaban os sesenta mil euros, en moitos casos xusto a
metade do que custa un piso
no mercado libre. No concello, tiñan contabilizadas cento
setenta e catro persoas interesadas en facerse con un dos
inmobles; posteriormente
nun segundo concurso tan só

’’

Áprimeiraalegría
pola concesión dunha
vivenda de promoción
pública, adoita sucederlle
a renuncia, dada
a falta de apoio bancario”

’’

Paraunedificiode21
vivendas de Ortigueira
había 174 solicitantes, agora
só quedan catro”

’’

Asbasesfavorecenás
familias de rentas baixas,
pero logo os bancos
non lles dan crédito”

O concello de Caselas de Tui analiza a posibilidade de alugar as vivendas habilitadas na antiga Casa Cuartel, que xa tivo que ser pintada tres veces. De 19 só est

vimos obrigados a pintalo varias veces”.
No último período aberto
para establecer unha nova adxudicación, tan só se presen-

taron catro demandantes, pero outra vez quedou baleiro o
concurso e o edificio segue
sen xente, co deterioro que supón. O custe das vivendas é a

metade do dunha do mercado
libre.

CASELAS DE TUI: TRES FAMILIAS PARA
DEZANOVE PISOS. En Case- >>>

‘En Galiza hai un stock, asumíbel,
de 30 mil vivendas’
catro familias tentaron facerse
cun piso. O problema, o mesmo en todos os casos: a negativa bancaria a conceder os
créditos hipotecarios.
Para o alcalde, Rafael Girón, trátase dun grave atranco,
“as bases establecen que so
poida acceder a xente de rendas máis baixas, despois van
ao banco e este dille que non,
e teñen que renunciar á concesión. Dende Xestur deberían apoiar a esta xente cos créditos, senón non hai solución.
Hai catro anos que temos aí o
edificio e sen ocupar. Xa nos

O secretario da Federación de
Promotores de Vivenda de
Galicia, Xoán Xosé Yáñez,
asegura que o mercado de
promoción pública está, na
actualidade, bastante saturado. “En moitos casos a variación de prezo non é tan grande entre a pública e a privada
e pode que non compense
dadas as restricións que establecen, por exemplo que non
se poderá vender un piso até
pasados moitos anos, cando
o edificio xa non exista”.
Consideran, con todo, que

’’

Nacostalevantinahaialgún
plan parcial superior
a todo o stock galego”
[Xoán X. Yáñez]
Secretario da Federación
de Promotores.

a problemática en Galiza non
é tan dura coma no mediterraneo. “Hai un stock de trin-

ta mil vivendas sen vender,
totalmente asumíbel neste
momento. Na costa levantina
hai algún plan parcial superior a todo o stock galego”.
Para ir solucionando, en
parte, a problemática de falla
de acceso ao crédito dos adxudicatarios de vivendas de
promoción pública, o consello de ministros decidiu a semana pasada apoiar, mediante un aval, as rendas máis
baixas aínda que non explicou coma se levara á práctica
a medida.G
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’’
VAI CON NÓS

a se venden

Ceferino Díaz

‘E

Das 12 vivendas dos dous edificios da rúa María Castaña da Pobra do Brollón só unha atopou propietario.

que ser pintada tres veces. De 19 só están ocupadas tres vivendas.

>>> las de Tui acontece algo
semellante. Son dezanove pisos e na actualidade tan só viven no edificio tres familias.
Xa houbo dous intentos por
parte do concello para adxudicar as vivendas.
No ano 2003, o concello dedicou medio millón de euros á
reforma da antiga casa cuartel
de Caselas. A intención era
destinar estas vivendas á mocidade, por iso, catro anos
despois, nas bases de adxudicación, se primara esta circunstancia. No primeiro concurso puxeron un prezo semellante ao custe de construción, setenta e cinco mil euros, houbo trinta solicitudes,
dezanove foron os beneficiados aínda que dezaseis tiveran
que renunciar á concesión xa
que non tiñan posibilidades
de conseguir un crédito hipotecario. Fontes municipais recoñecían daquelas que algunha entidade bancaria valorou
a vivenda no 60% do custe e lle

esixía avais extraordinarios
aos máis novos.
No pasado mes de outubro, as dezaseis vivendas baleiras, cunhas bases menos
restrinxidas, voltan saír a concurso. Nesta ocasión optaron
a elas sete familias, ás que o
concello, cumpridos os requisitos esixidos, concede a posibilidade de compra, pero de
novo o muro bancario faise
infranqueábel e os créditos,
concedidos alegremente noutras épocas, son novamente
denegados, ao realizar os peritos unha valoración moi por
debaixo do real.
Agora, o concello analiza a
posibilidade de variar o obxetivo marcado inicialmente de
venda e pasar a unha segunda
opción que sería o aluguer. Esperan para ver o que sucede,
en breve, cun terceiro intento
de atopar ocupantes para esta
antiga casa cuartel que dende
a súa reforma xa tivo que ser
pintada tres veces.
Antonio Fernández, cunha
casa a carón do cuartel, agarda que haxa algún tipo de solución: “foi unha pena, a
maioría dos que se presentaron eran xente nova e de aquí
da parroquia. Tería sido bo
que, polo menos a maioría deses mozos, quedasen e non
marchasen a vivir a pisos de
aluguer a Tui ou Vigo”. Tamén
neste caso, coma no de Ortigueira, o prezo dos inmobles é
sensibelmente inferior ao do
mercado libre, onde os pisos
superan na maioría dos casos
os 150 mil euros.G

Unha solución para os
edificios de María Castaña
O alcalde da Pobra do Brollón, Xosé Luís Maceda, viu a
solución á mesma problemática no aluguer e na ampliación do abano dos posíbeis
demandantes. A rúa María
Castaña foi aberta hai cinco
anos. Está flanqueada tan só
por dous edificios de promoción pública cun total de doce
vivendas, até hai pouco baleiras. Durante catro anos e após
dous concursos de adxudicación, a falla de demandantes e
as restricións na concesión de
créditos por parte das entidades bancarias, fixeron da rúa e
destes edificios unha pantasma. Só un propietario accedeu a un inmoble.
O concello buscou outras
solucións, comenzaron por
variar as bases e o rexedor
mostrase agora satisfeito: “ao
ser no rural, a maioría dos veciños prefiren vivir nunha vivenda unifamiliar, por iso non
tiñamos demandantes, aínda
que segundo as rendas, algún
piso podía saír por corenta e
dous mil euros, case un regalo; por iso tivemos que ampliar os pisos adicados a aluguer, e tamén permitir que
participasen cidadáns censados nos concellos limítrofes”.
Agora poden acceder candidatos censados nos concellos
de Bóveda e Monforte. Tamén se ofrece a posibilidade

’’

Nonnosvolvemosmeter
noutra promoción pública
nin de broma”
[Xosé Luís Maceda]
Alcalde da Pobra do Brollón.

de alugar. O prezo para as rendas máis baixas abala entre os
setenta e cinco e os cen euros
mensuais, coa posibilidade de
facerse co inmoble por un
prezo asequíbel aos dez anos
de estancia, deducindo do
mesmo o abonado nestes
anos de arrendamento.
A sensación actual do rexedor da Pobra é a de terse sacado un peso de encima,
“aínda que pareza o contrario, é moi difícil, máxime na
época actual; se es mozo non
tes soporte económico e os
bancos, da maneira que están
pechados, non dan facilidades ningunhas, por iso foi tan
complicado; incluso nos deu
gastos a maiores ao concello
xa que tivemos que pintar varias veces e manter a conservación ante o deterioro que
sufrían”. A decisión é tallante
por parte de Xosé Luís Maceda: “hoxe non nos volvemos
meter noutra promoción pública nin de broma”.G

spaña necesita outro goberno e isto é o que
afrontamos nestas eleccións”
repite Mariano Raxoi.
O PP xoga á confusión. Coñecedor de que as eleccións non
cambiarán o goberno de España xoga a debilitalo, continuando coa estratexia que segue dende o día seguinte dos comicios
xerais. A crise económica, preocupación que debía ser de todos, é para os populares, antes
que nada, un argumento para
desgastar a Zapatero.
Con esta campaña de confusión non se axuda a fomentar a
participación. E tampouco contribúe a isto que a UE non afronte con maior cohesión e coordinación a loita contra a crise.
Preocupante que o papel futuro do Parlamento que terá a
maior capacidade da historia da
UE –damos por ratificado o Tratado de Lisboa– non sexa o eixo
da campaña.
Á hora de decidir o seu voto
os cidadáns deben saber que o
Parlamento europeo que lexisla
xa sobre un número moi importante de materias que nos afectan directamente vai ampliar
competencias. As normativas
van trasladarse ás lexislacións
do Estado e das autonomías.
O que está en xogo, xa que logo, é en que clave política, progresista ou conservadora, se van
elaborar as novas normas. Porque a pesar da existencia de múltiplas forzas políticas, nas cuestións importantes confórmanse
con matices dous grandes bloques. A experiencia dinos que os
do PP non están no máis tolerante e avanzado socialmente.
Pero tampouco estas eleccións deben sernos indiferentes
aos galegos. Que teñamos problemas no leite e na pesca non
nos debe facer culpar á UE dos
nosos males. Os anos de maior
progreso coinciden cos da pertenza á UE. G

’’

Omarianismoxatencredo:
deixar de ser un partido que
empurra a xente a votar
o PSOE
por medo”
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ENPOLEIROALLEO
DIÁLOGO DE CARLOS
CALLÓN E GLORIA LAGO
La Voz de Galicia ofreceulle a
Carlos Callón e Gloria Lago a
posibilidade dun diálogo sobre a lingua. No mesmo, o presidente da Mesa pola Normalización lembra que “para que
haxa liberdade ten que haber
condicións para escoller, e hai
unha lingua desamparada.
Defendemos o consenso existente, porque existe no Estatuto de Autonomía, a Lei de
Normalización aprobada por
unanimidade, o plan xeral e a
carta europea das linguas. Hai
un consenso existente no que
se establecen os mínimos que
recolle o decreto, que ten un
apoio unánime da comunidade educativa”. A dirixente
de Galicia Bilingüe afirma que
“non cremos que a mellor
forma de fomentar unha lingua sexa impoñela”, mais Callón respóndelle que “non
queremos unha sociedade dividida, senón cohesionada,
onde nenos e nenas aprendan

Gloria Lago eCarlos Callón.

por igual o castelán e o galego”. Lago, pola súa banda,
reclama unha vía na liña dos
casos “como o vasco, o navarro e o de Finlandia, que está á
cabeza no informe PISA e faise
o que pedimos nós. Os pais teñen sueco e finés e escollen”.
Carlos Callón, en troques,
contéstalle que “á escola non
se vai a escoller lingua, vaise a
formar para poder escoller” e
afirma que “as organizacións
que representan de verdade á

comunidade educativa non
están por promover o dereito
á ignorancia e por crear unha
fractura social”.G

OS PEDAGOGOS,
CO GALEGO
“A separación [do alumnado]
por linguas é unha aberración
educativa”, sinala en Faro de
Vigo Xosé Manuel Suárez, presidente da Asociación Profesional de Pedagogos de Galiza.

OS LUXOS DE AZNAR
A condena de varios cargos militares pola xestión do accidente
do avión Yak que traía a un
grupo de soldados desde Afganistán, sérvelle a Ignacio Escolar
para lembrar en Público un dobre criterio do Goberno Aznar
no uso dos recursos públicos.
“Poucas cousas son tan sagradas para o ser humano, que
construíu a civilización sobre os
ritos funerarios, como poder enterrar os seus mortos. Pero a
fraude nas identificacións dos
cadáveres é só o delito na coartada, o rastro máis sinistro do
verdadeiro crime. O mesmo Goberno de Aznar que gastou 172
millóns de euros en dous novos
avións con asentos de coiro para
uso exclusivo do presidente e o
xefe do Estado permitiu despois
que os soldados voasen nunha
cafeteira de despezamento
cunha tripulación bébeda; dalgún sitio había que aforrar”, asegura o xornalista. Para que logo
lle comesen a orella a Touriño
co conto dos Audis!G

AZNAR E GONZÁLEZ,
XUNTOS
“Cousas curiosas. Esas son as
que se produciron na sétima
edición da feira Expomanagement”, sinala Carmen Sán -

Nunha entrevista asinada por
Ana Ramil, este especialista
asegura que “nunha sociedade como a galega, onde
conviven dous idiomas sen
ningún tipo de problema, o
idóneo non é que os estudantes se dividan en función
dunha lingua. Desde o punto
de vista educativo é unha aberración, porque precisamente
a esas idades é cando os nenos
teñen máis capacidade para
aprender idiomas. Os cativos
saben adecuarse perfectamente a cada situación e cambiar de lingua cando sexa preciso”. A xornalista tamén pregunta se “o rendemento dun
alumno pode ser menor se estuda noutra lingua que non
sexa a materna?”. A resposta é
que “en absoluto, o rendemento dun estudante non
baixa en función da lingua na
que se escolarice. O normal é
que o colexio sirva para normalizar unha situación, non
para separar e crear guetos por
unha cuestión que na rúa non
presenta conflitos”.G

As coincidencias non quedaron aí: “coincidiron en que é o
momento de debater sobre a
enerxía nuclear, (...) en criticar
as axudas ao automóbil ou na
falta de harmonización das
Comunidades autónomas”.
Aproveitando a campaña electoral do Parlamento europeo,
podían celebrar un mitin conxunto.G

O NOVO PLANO RENOVE

José Mª Aznar saúda a Felipe González no funeral do tamén ex presidente Leopoldo Calvo-Sotelo.
ANDREA COMAS / REUTERS

chez-Silva no suplemento de
Negocios de El País. A curiosidade á que alude é a sintonía

’’

Falocastelán[conRaxoi],
porque é o idioma que el
utiliza normalmente,
e eu creo profundamente
no bilingüismo”
[Alberte Núñez Feixóo]

que amosaron Felipe González e José María Aznar. A organización do evento optou por
dar voz aos dous ex presidentes do Goberno central días
distintos, “para non enfrontalos”. De todos os xeitos, matiza
que “quizais non tería feito
falta separalos, a teor das coincidencias que expuxeron nas
súas intervencións. Curioso.
Ambos propugnaron a necesidade de reformas estruturais
na economía española, e unha
das fundamentais, para os
dous políticos, é abordar
dunha vez por todas a tan traída e levada reforma laboral”.

En La Voz de Galicia, Miguel
Anxo Murado asina un artigo titulado “O deus automóbil” no
que indica que “o sector do automóbil supón o 8% do PIB e dá
traballo a moitas persoas. E si,
din que renovar o parque automobilístico é bo para o medio
ambiente. Como non vamos
saber estas cousas? Sempre nolas repiten, como unha consigna, cada vez que un Goberno
decide que paguemos polos coches dos demais, que é case
cada ano, con crise ou sen ela”.
O xornalista afirma que “o coche é o noso tótem, o noso
deus”, só desde esa perspectiva
comprende a nova iniciativa
para que o Estado financie a adquisición de coches. “Velaí que
os nomes deses plans de compra de automóbiles teñen un
alento salvífico, fáustico: «Vive»,
«Renove»”, sinala.G

’’

PENÉLOPE
Francisco Carballo

A

miña impresión da liña de
goberno na Galiza, en España e na Santa Sede é a de Penélope: tecer e destecer a tea até
que surxa unha solución “mesiánica”, até a volta de Ulises.
Mais Ulises non ha voltar.
É tan longa en anos a dominación das oligarquías da economía mundial, tanto no control da riqueza coma na insaculación ideolóxica, que queren
convencernos de ser única a
sáida da crise actual: a de seguer
na mesma estrutura financeira
que temos, a de “reformar todo
para que todo siga igual”.
Mais os “sinais” dos tempos
son bruantes; mesmo a natureza –co cambio climático– está
a invitar á ruptura estrutural.
Teño escrito de máis sobre a importancia de pontes cara outra
nervatura económica mundial.
Ou o que é o mesmo: a reformas
profundas, desestruturantes,
para ollaren horizontes de esperanza. Este “mundiño” do capitalismo occidental está en caducidade. Igual lle acontece á
Santa Sede empeñada en atar o
vello co novo, Trento co Vaticano II, os mitos coa ciencia.
Ollar a historia europea dos
ss. XIX e XX é ollar ciclos a repetirse, empeños en manterse sobre piares móbiles. E estes piares caen. A oligarquía actual é a
da “cabalería” que ridiculizou
Cervantes coa gran parodia do
don Quixote. Mais tamén
conta esa cabalería con Sanchos na busca de insuas. A “insaculación” iguala mentalidades e os escravos poden superaren ao amo en cegueira. Tamén os escravos –moitos– queren seguir coas ruínas nas que
estamos. É o medo ao novo; o
pánico ao descoñecido. Así nos
mass media: somos maioría os
que queremos e pedimos que
os mass media sexan en galego. Pois erre que erre co alimento literario desabrido. Non
sexa que ocupemos a primeira
páxina dos escravos da oligarquía. Até cando?G

’’

Aoligarquíaactualé a da
‘cabalería’ que ridiculizou
Cervantes
no Quixote”
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Peter Kraus, profesor en Helsinki

‘En Finlandia todos os estudantes
teñen que aprender finés e sueco’
H. Vixande

O alemán Peter Kraus é profesor de Relacións Étnicas e Nacionalismo na Universidade de
Helsinki. É estudoso dos conflitos lingüísticos en Europa e
conta cun coñecemento profundo da situación en España
debido a que a súa nai é catalá.
Nesta entrevista aborda o multilingüismo na UE e explica o
caso finlandés.
Até que punto a acción institucional da Unión Europea pode
fortalecer ou debilitar as identidades lingüísticas?
A Unión Europea está integrada
por estados nación e promete
unidade na diversidade referida
aos estados. Mais é difícil limitar
o recoñecemento do multilingüismo con 25 linguas oficiais. É
aberrante oficializar o maltés,
con 250.000 falantes, e non o catalán ou o galego. Esa contradición, que é patente para moitos,
abre un espazo simbólico para
articular un multilingüismo.
Neste campo, por outra parte, é
máis relevante o Consello de
Europa que a UE. Son entes distintos; o Consello de Europa inclúe a Rusia, por exemplo, e impulsa as linguas, aínda que Grecia e Francia, co seu monolingüismo, teñen moita capacidade de bloqueo.
Algúns sectores sinalan que o
etnicismo é algo a superar?
Sigo moito o caso español porque a miña nai é catalá e detecto
unha confusión de conceptos.
Por exemplo, empregan termos
como o patriotismo constitucional, que se ideou en Alemaña, pero dándolle outro significado. Ao etnicismo dáselle
unha connotación pexorativa
porque implica poñer a pertenza a un grupo étnico por enriba de todo. Pero eu non coñezo en España ningún caso así
nin no nacionalismo español
nin no periférico. De todos xeitos, non debe confundirse coa
defensa das identidades colectivas. Querer falar unha lingua
non é etnicista, é unha demanda democrática. Etnicismo
é unha cortina de fume para tapar outras intencións.
Pois emprégase moito.
En todo caso en España non
vexo etnicismo, hai un conflito
entre proxectos nacionais que
compiten entre si e que encaixan

PACO VILABARROS

só en parte. Etnicismo é o que
propugna xente como Le Pen.
Volvendo ao multilingüismo
europeo, como se pode dicir
que defenden as linguas cando
só hai dous idiomas de traballo
na Comisión?
Existe o concepto de diversidade permisiva, que é a que se
ve nos anuncios de Benetton. É
superficial e Europa fai o
mesmo: darnos un caramelo
que non sabe a nada. Como a
UE non ten competencias lingüísticas, acepta o que o mercado regula e en consecuencia
dá soporte á hexemonía cultural do inglés. A diversidade real
será difícil de articular.
Porén, hai casos como o imperio austrohúngaro que demostran que se pode facer.
A política é ir ampliando os límites. O imperio austrohúngaro é
un exemplo de integración na
diversidade. Outro caso é a India, co hindú, o inglés como lingua franca e infinidade de idiomas locais con distinto grao de
recoñecemento; e funciona! Europa ten que ser ambiciosa.
Vostede coñece o caso de Finlandia, é certo que os pais poden elixir a lingua educativa
dos fillos?
Depende. Finlandia é un caso
único porque ten dous idiomas
nacionais, finés e sueco. A Irlanda pásalle o mesmo, pero o
gaélico non conta co mesmo

’’

Moitosdefensores
do bilingüismo que coñecín
en realidade defenden
a lingua dominante
e non desexan aprender
o idioma dos outros”

’’

Haiquentenpoder
de definir o que é xusto
e o inxusto e sempre son
os mesmos os que o fan”

recoñecemento que o inglés.
En Finlandia todos os rapaces
estudan as dúas linguas e calquera cidadán ten dereito a dirixirse á Administración no seu
idioma aínda que o territorio
no que viva sexa maioritariamente monolingüe. Despois,
nas zonas nas que se falan dúas
linguas, si hai dereito a elixir.
Pero é un caso distinto porque
Finlandia nútrese da idea de
que a diferencia lingüística non
debe implicar desigualdade en
termos de recoñecemento público, o Estado ten que xerar un
espazo simbólico e administrativo que lle garanta a todos os
cidadáns vivir na súa lingua.

Non sei se coñece o caso ga lego. Hai organizacións como
Galicia Bilingüe que reclaman a
posibilidade de elixir.
Empregar o caso finlandés para
xustificar a elección de idioma
en Galiza é manipulación. Sospeito que sucede o mesmo co
etnicismo, empréganse termos
para polémicas forzadas. Moitos defensores do bilingüismo
que coñecín en realidade defenden a lingua dominante e non
desexan aprender o idioma dos
outros. En Finlandia todos
aprenden sueco e finés, están
orgullosos de vivir nun país que
recoñece a identidade do outro.
Aquí hai quen di que o galego é
unha lingua que serve menos
que o castelán. E Mayor Oreja
gabouse de que o seu avó
prohibise o vasco na casa. É eurodeputado do PP.
Quen diga iso debe saber que
está a insultar aos demais. Que
alguén se gabe de que o seu
avó prohibise un idioma na
casa está a establecer unha liña
separadora entre dúas linguas;
unha, a que abre portas e outra, a provinciana, a troglodita.
Iso é mentira, todas as linguas
son iguais, hai que saber apreciar o diferente.
Na escola non se aprende nin
unha noción básica de catalán
ou vasco. En España ocúltanse
as linguas distintas do castelán?
Na Gran Bretaña, con proxectos
nacionais distinos, a xente tómase as cousas con tranquilidade. Que nun país non se permita o desenvolvemento de
idiomas alternativos é nefasto.
Os humanos temos a tendencia
a mirarnos o embigo. Pero se
todo é único, tamén é comparábel. Quizais tiñamos que vernos
no espello do Canadá ou Finlandia, sen terxiversar conceptos.
Pero iso non é sinalar bos e
malos?
É o que está a suceder. Hai
quen ten poder de definir o que
é xusto e o inxusto e sempre
son os mesmos os que o fan.
Ese tufo imperial non está tan
presente en Inglaterra.
Pois os ingleses son os menos
indicados para falar, non saben
ningún idioma máis.
Porque non o necesitan. Pero
esa situación de poder do
idioma inglés prodúcelles pudor, non orgullo.G

’’

COSMOPOLITISMO
Fran Alonso

O

perfil do novo conselleiro
de Cultura seica pon en
valor o cosmopolitismo. O curioso é que hai quen o contrapón ao nacionalismo, que supostamente ten unha visión reducionista do mundo. Etienne
Balibar definiu hai tempo o nacionalismo galego como aberto,
integrador e cosmopolita. O anterior goberno, e desde unha
Consellería de Cultura nacionalista, iniciou un proceso de internacionalización da cultura
galega que, por provincianismo, nunca antes se propulsara. Actitudes provincianas
hainas en todas as partes (tamén nalgúns nacionalistas). Un
exemplo grandioso de provincianismo é o de Gloria Lago e os
seus bilingües.
Eu, como escritor e como galego, sempre me considerei cidadán do mundo e creo que toda a
miña obra e o meu discurso son
unha demostración desa actitude. E sempre habitei o mundo
desde a conciencia de poñer en
valor a miña lingua. O cosmopolitismo é un mérito cando a admiración pola cultura allea non
elimina a propia, senón que a
enriquece. A concepción de que
a cultura galega só serve para andar pola casa é profundamente
provinciana. Que o PP, por primeira vez, poña á fronte de Cultura unha persoa cosmopolita é
entrar, por fin, en sintonía co espírito universalista e aberto da
cultura galega. A Xeración Nós
traducira partes do Ulises do inglés ao galego case en primicia
mundial. E o inglés, por certo,
emana dunha sociedade pechada. Polas cifras, sabemos que
na edición británica só o 2% dos
títulos publicados son traducións, fronte ao que sucede no
resto de Europa, onde arredor do
20% se traducen doutras linguas.
Ás veces, o cosmopolitismo tampouco está onde parece. G

’’

Aconcepcióndeque
a cultura galega só serve
para andar pola casa
é profundamente
provinciana”

14 galiza.qxd

26/5/09

23:25

Página 2

GALIZA.14.

ANOSATERRA
28 DE MAIO - 3 DE XUÑO DE 2009

’’

TRIBUNA I Manuel Monge.

ESTADO CATÓLICO?
Non é verdade o que di o artigo
16.3 da Constitución: “Ningunha confesión terá carácter estatal”. O crucifixo preside a toma
de posesión dos ministros e de
moitos cargos públicos. Os representantes do poder político
aparecen en numerosos actos
relixiosos sometidos ao poder
da xerarquía eclesiástica, escoitando estoicamente as intervencións das autoridades relixiosas, convertidas en auténticos mitins, cargados dun profundo contido ideolóxico e político. Isto ocorre na ofrenda ao
Apóstolo en Compostela, na
Función do Voto e na misa da
Virxe do Rosario na Coruña, e
noutras moitas celebracións relixiosas coa presenza de representantes das institucións.

O guión case sempre é o
mesmo: o representante institucional diríxese a Deus, ao
Apóstolo, santo, santa ou á Virxe para que solucionen as cousas que preocupan á xente; así,
van aparecendo os problemas
da vivenda, emprego, crise económica –que, como todos sabemos, son temas sobrenaturais, que non teñen solución
humana– ou as dificultades do
Deportivo para gañar a Liga ou
para xogar nas competicións
europeas. En representación de
Deus contesta a xerarquía relixiosa correspondente, que
aproveita a ocasión para arremeter contra a interrupción voluntaria do embarazo (Función
do Voto de 2004 na Coruña);
contra o matrimonio homose-

’’

OpárrocodaDivinaPastora
na Coruña solicitou
que o concello lle entregue
a Xesucristo as chaves
da cidade”

xual (misa con motivo da Virxe
do Rosario) ou para pedirlle á
Virxe a defensa da unidade de
España, como fixo Antonio Cañizares, vicepresidente da Conferencia Episcopal, cando estaba en pleno debate a aprobación do Estatuto de Cataluña.
O alcalde da Coruña, Xavier
Losada, acode á igrexa da Orde
Terceira de San Francisco para
recibir a medalla de confrade de

honra que concede ao concello
a confraría da Nosa Señora da
Soidade. O concelleiro responsábel de Festas, Carlos González Garcés, é o protagonista na
presentación das procesións da
Semana Santa coruñesa.
En plena ofensiva confesional, o párroco da Divina Pastora
na Coruña, Rosendo Pérez, tivo
o atrevemento de aproveitar a
misa do Domingo de Ramos do
pasado 5 de abril para solicitarlle ao tenente alcalde do PSOE,
responsábel de Festas, e a Carlos Negreira, portavoz municipal do PP, presentes no acto,
que para a Semana Santa do
ano que vén, o concello da Coruña lle entregue a Xesucristo as
chaves da cidade (o párroco
non especificou se as chaves serían recollidas polo mesmo Xesús ou por unha delegación); as
crónicas recollían que o tenente alcalde prometeu facer o posíbel para que así sexa.
Pero esta aceptación, na
práctica, de que vivimos nun estado confesional, ten tamén repercusións económicas e a igrexa católica benefíciase dun convenio do Estado español co Vaticano, que non encaixa nunha
Constitución democrática.
A devoción mariana do alcalde Francisco Vázquez quedou patente cando o concello
aprobaba unha contribución
municipal de 90.000 euros para
facerlle un monumento á virxe
do Carme; o problema é que esta partida foi executada co goberno do PSOE-BNG, coa desculpa de que estaba xa comprometida. Podemos ter un grave
conflito se os devotos das virxes
do Rosario, Fátima, Pilar ou
María Auxiliadora, deciden organizarse e, por aquilo do agravio comparativo, reivindican
tamén outro monumento ás
virxes da súa devoción.
Ante esta situación, farían
ben os partidos que, formalmente, se declaran laicos –é dicir, PSOE e BNG– en enviarlle
unha instrución a todos os seus
cargos públicos para que se
absteñan, como representantes institucionais, de participar
en procesións, ofrendas e outros actos relixiosos por respecto aos propios crentes e a diversidade relixiosa. Se non fan isto,
deberían ter a coherencia de solicitar un cambio do texto constitucional para que se adapte á
realidade e recolla que estamos
nun estado confesional.G

TORTURA
INFANTIL
María Xosé Queizán

O

idioma galego é un coco
que espanta na escola,
que produce a infelicidade infantil e ademais unha ameaza
para o equilibrio das familias
castelán falantes. Parece inconcibible, pero con estes
desvaríos se opoñen os representantes de Galicia Bilingüe
ao ensino obrigatorio do galego. De entrada, deben chamala Galicia Monolingüe porque
tenden a castelanizar o país
totalmente. Bilingüe determínase unha cidadanía que é, e
aspira a seguir sendo, competente nas dúas linguas. Creo
que ninguén con sentido común querería prescindir dunha prerrogativa que nos distingue dentro do Estado español. Porque, aínda que Euskadi e Cataluña tamén son bilingües, os idiomas que lles son
propios non teñen a relevancia, a extensión e a universalidade que ten o portugués. Temos o privilexio de sermos bilingües en dúas das grandes
linguas do mundo. Que clase
de proxenitores poden reclamar a renuncia a esta sabedoría? “Desprezan canto ignoran”. Que mal pode facer o coñecemento doutro idioma,
aínda que non o consideren
de seu? Ignoran que sendo bilingües teñen máis facilidade
para a aprendizaxe de outras
linguas que consideren “importantes”? Absurdo. E sigo
preguntándome: Que clase de
partido político querería renunciar a esa riqueza humana? Se o que distingue as políticas de dereitas é unha posición conservadora, o galego,
lingua tradicional, non se
opón aos seus principios. E a
seguir, nada lles impide facela
unha lingua economicamente
rendible. Por iso creo que este
novo acoso ao idioma galego é
tan irracional que so pode ter
unha explicación: o odio. G

’’

Temosoprivilexiodesermos
bilingües en dúas
das grandes
linguas
do mundo”

27/5/09

12:07

Página 1

’’

AVAIS POLÉMICOS
Xosé Antón Gaciño

M

enos para crear un verdadeiro Parlamento, no
camiño dunha Europa federal,
as eleccións europeas son utilizadas para toda sorte de manobras e axustes de contas, co
Goberno do Estado en primeiro lugar, mais tamén no seo
dos diferentes partidos.
E se o intento de anular a
candidatura de Iniciativa Internacionalista-Solidariedade entre os Pobos (II-SP), na liña do
acordo PP-PSOE para desbancar do Goberno Vasco o PNV,
sacaba a relucir a Lei de Partidos
Políticos –pendente de recurso
precisamente ante o Tribunal
Europeo–, os avais a esa candidatura levantaron unha polémica interna en Esquerda Unida.
Xa a presenza de Javier Madrazo no tripartito vasco levantara críticas nos sectores
máis moderados da formación (por exemplo, en Rosa
Aguilar, que a acaba de abandonar). A polémica saltou agora polas sinaturas que avalan a
II-SP de 19 concelleiros de EU
en municipios da Serra Sur de
Sevilla, foco principal do movemento de xornaleiros do
campo. Trátase de membros
da corrente do Colectivo de
Unidade dos Traballadores,
vencellado ao Sindicato Obreiro do Campo, e considerado o
sector máis radical de EU en
Andalucía. Non é a primeira
vez, ademais, que mostran a
súa simpatía co sector da esquerda nacionalista vasca
máis próximo á ETA.
Nas dificultades crónicas nas
que se move a coalición para
manter a súa presenza nos diferentes ámbitos representativos,
eses radicalismos incontrolados
poden restarlle seriedade á súa
imaxe, pero prescindir deles é
renunciar a unha bolsa de votos
importantes.
Cousas do dominio das
maiorías: impoñen un sistema
electoral e un estilo de pensamento que afoga radicalismos
e minorías. G

’’

As Eleccións Europeas son
utilizadas para toda sorte
de manobras”

ESPAÑA.15.

Raxoi pensa que as urnas decidirán sobre Camps.Cando o caso cumpre
cen días de peregrinaxe, xusto unha semana despois da presenza de Francisco Camps nos tribunais, trinta e cinco altos cargos e funcionarios da Comunidade Valenciana declararon antes os tribunais. Os citados tiveron que explicar os termos nos que se fixeron contratos con Orange Market, encargada da
montaxe dos expositores da Comunidade Valenciana na Feira Internacional
de Turismo (Fitur). Finalmente Raxoi decidiu apoiar en campaña ao presidente valenciano, argumentando que seran as urnas as que decidan sobre a
sua inocencia o 7 de xuño.G
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Medo ao Tribunal de Estrasburgo
A lei de partidos
en entredito logo
de o Constitucional
admitir a Iniciativa
Internacionalista
X.C.

A aparición da candidatura denominada Iniciativa Internacionalista levou en apenas dúas semanas a deixar tocada a filosofía
de fondo coa que se elaborou a
Lei de Partidos. A iniciativa de
ilegalización surxida no período
de Aznar, e que o PSOE aceptou
no marco dos acordos antiterroristas de ambas forzas, foi a que
levou á sucesiva proscripción
das propostas electorais surxidas desde a esquerda abertzale
no País Vasco, unha realidade
política para a que parecía deseñada especificamente a lei. Xa
durante o debate parlamentario
surxiron moitas voces criticando
que se abría unha porta á arbitrariedade, sobre todo polo que
pasou a chamarse “principio de
contaminación”, segundo o cal
a presenza en calquera lista dunha persoa que tivese pertencido
anteriormente a unha organización ilegalizada era razón de
prohibición da nova formación.
O Tribunal Supremo, na sala
especial que se adica de urxencia
a estes asuntos, decidiu que os
informes policiais sobre Iniciativa Internacionalista camiñaban
nesta liña e mesmo utilizou como argumento que a número 2
da lista, a avogada Doris Benegas, asistira vinte anos atrás ao
sepelio do deputado electo de
HB Josu Muguruza, asasinado
nun restaurante de Madrid a víspera de tomar posesión como
deputado a Cortes.
Na lista de Iniciativa Internacionalista toman parte tamén
galegos, entre eles o escritor Xosé Luís Méndez Ferrín, e segundo denunciaron tamén se incluiron cuestionábeis informes
policiais sobre as súas actividades políticas e sindicais nestes
anos, para argumentar a prol da
ilegalización.

Alfonso Sastre [á esquerda] e o ministro de Cultura cubano Abel Prieto.

’’

Sentínalegríaante
o insólito resplandor
democrático que emana
da sentenza do Tribunal
Constitucional,
na súa unanimidade”
[Alfonso Sastre]
Escritor e cabeza de lista
de Iniciativa Internacionalista.

O CONSTITUCIONAL TRASACORDA . A
decisión do Supremo, por primeira vez en situacións deste tipo sen unanimidade, foi enmedada de urxencia polo Constitucional, segundo moitos ob-

servadores, temeroso de que a
demanda presentada en Estrasburgo lle enmende a plana, nun
momento no que o organismo
está debilitado, entre outras razóns, pola interminábel indecisión sobre a constitucionalidade do Estatuto de Catalunya.
Para o Constitucional a cuestión da condena explícita do terrorismo non é razón abonda
para manter a ilegalización e
definitivamente entende que os
indicios son insuficientes e non
terían sido ben valorados polos
xuices do Supremo.
Ao día seguinte de comezar a
campaña o portavoz da ilegal
Batasuna, Arnaldo Otegi, pediu
o voto para a candidatura e o
propio cabeza de lista, o escritor
Alfonso Sastre, nun artigo alegó-

ENRIQUE DE LA OSA / REUTERS

rico publicado no diario Gara
(“O espertar dunha esperanza”,
aseguraba que “se se confirma o
día 7 de xuño nas urnas, será posíbel a presenza en Europa de
ideas revolucionarias, neste momento utópicas (por imposibilitadas, non por imposíbeis), e a
resonancia en Estrasburgo da
voz dos sen voz. Tampouco
querería deixar sen dicir que
sentín alegría ante o insólito resplandor democrático que emana da sentenza do Tribunal
Constitucional, na súa unanimidade. Se non fose unha mera
anécdota ocasional debida a
causas que descoñezo, sería unha gran noticia, quizais a máis
importante de todas. A unanimidade a que acabo de referirme é, desde logo, un bo sinal”.G

Egin legal, once anos despois
Aos poucos días do Constitucional
enmendarlle a plana ao Supremo,
este vén de poñer en solfa á Audiencia Nacional, ao rebaixar en casación as condenas do chamado
Proceso Ekin, un xuízo que xeneralizara a idea da colaboración en
banda armada, e que levou á toma
policial das instalacións e o peche
fulminante do xornal Egin, o primeiro que se clausuraba por orde
xudicial desde a morte de Franco.
Agora o Supremo di que as acti-

vidades e a disolución de Orain
S.A., a empresa editora do rotativo,
carecían de sentido e tamén invalida o “comiso e liquidación do seu
patrimonio”. Segundo o Supremo
aplicouse mal o artigo 129 do Código Penal, que permiten disolver
unha empresa, porque ninguén
procedera a declaralas “asociacións ilícitas” porque tampouco o
pediu así ningunha das acusacións”. A Fiscalía pretendía englobalas nun difuso “conxunto orga-

nizativo do complexo ETA-KAS”,
pero o Supremo di que a condena
dos membros do Consello de Administración por colaboración e
non por pertenza a banda armada, é un delito que “non prevé a
consecuencia accesoria da disolución das empresas”.
Non está claro aínda o alcance
económico da execución da sentenza no caso tanto do diario Egin
como da emisoraEgin Irratia,que
están a estudar os avogados.G
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A corrupción ensombrece
a clase política xaponesa

A dimisión do líder dun dos principais
partidos do Xapón, Ichiro Ozawa,
abre unha fenda na confianza da cidadanía
nos seus dirixentes.
O ex presidente do Partido Democrático do Xapón, Ichiro Ozawa.

Masashi Oki
Licenciado en Ciencia Política pola
Chuo University do Xapón e analista
colaborador do IGADI (www.igadi.org)

O 11 de maio, Ichiro Ozawa
anunciou a súa intención de dimitir como líder do Partido Democrático de Xapón (PDX), o
principal opositor na cámara
baixa e o máis forte na cámara
alta xaponesa. Paralelamente, o
PDX é o partido que podería gañar as próximas eleccións xerais. De feito, segundo o resultado dunha enquisa da FNN en
febreiro, o PDX contaba co
apoio do 25,9 % do electorado
mentres o Partido Liberal Democrático (PLD) sumaba un
21,9 % e o gabinete de Taro Aso
ficaba cun 11,4 %. Con todo, a
mesma enquisa feita en abril,
atribuíalle ao PDX un apoio do
21,5% e do 29,2% ao PLD.
Por que entón o PDX perdeu
a confianza, a pesar de que todo
apuntaba a que sería o próximo

partido no poder? Así mesmo,
cal é a razón da dimisión de
Ozawa? El mesmo explicou a
razón durante unha conferencia de prensa convocada de urxencia: “Abandonei o meu posto para que a mobilización do
partido sexa máis forte, a fin de
gañar as próximas eleccións da
cámara baixa e facer posíbel un
cambio do poder”. Ozawa tiña
que dimitir porque existían críticas cara a el dentro do PDX.
Unha razón de peso para determinar a dimisión de Ozawa
ten que ver coa acusación presentada en marzo contra o seu
primeiro secretario público, de
nome Okubo, de recibir unha
contribución ilegal de fondos.
No Xapón, baixo a Lei de Control de Fondos Políticos, está
prohibido que unha empresa
contribúa con fondos a un político, aínda que se permite que
unha empresa contribúa a un
partido. En marzo, Okubo foi

REUTERS

’’

No Xapón, ter as “mans
limpas” é un requisito
para obter e continuar
no poder.”

detido por infracción desta lei.
Denúnciase que, entre 2003 e
2006, Okubo recibiu fondos de
dous grupos estabelecidos por
xubilados dunha empresa
construtora, de nome Nishimatsu Construction.
Se eses grupos fosen organizacións políticas puras, non sería unha acción ilegal. Pero o
problema é que eses grupos
eran auténticos “homes de palla” cuxo fin era contribuír financeiramente a Ozawa. Así mesmo, Okubo recibía os fondos sabendo que os mesmos provi-

ñan de Nishimatsu. Nishimatsu
Construction, quen contribuía
con Ozawa a fin de recompensarlle por recibir pedidos das
obras públicas na rexión de Tohoku, ao nordeste do Xapón e,
sobre todo, na provincia de Iwate, onde Ozawa ocupa o poder.
Igualmente, sábese que para
adxudicar as construcións públicas na rexión de Tohoku, a influencia política de Ozawa é moi
importante. A pesar das evidencias, Ozawa desmentiu a súa
participación no caso.
DANO DE IMAXE.Con todo, este suceso danou a imaxe do PDX, razón pola que Ozawa finalmente
se decidiu a dimitir. O 16 de
maio Yukio Hatoyama, secretario xeral de PDX e neto do ex primeiro ministro Ichiro Hatoyama, foi elixido como novo líder
de PDX. O 19 de maio, Hatoyama nomeou a Okada como secretario xeral e a Ozawa como
líder en funcións. O novo liderado do PDX obtivo o apoio do
30,5 % do electorado, inverténdose o apoio do PLD (27,5 %).
Con este panorama, é difícil
que o PDX siga mellorando a situación. A pesar da dimisión de
Ozawa, non hai gran cambio na
cabeza do PDX. O certo é que
Ozawa quedou como líder en
funcións. Aínda que o PDX recollía un maior apoio que o PLD en
maio, moitos xaponeses abrigan dúbidas sobre o PDX. O escándalo dos fondos de Nishimatsu a favor de Ozawa aínda
está nos tribunais. O PDX chegará ás eleccións xerais levando
unha “bomba” nos brazos. O
peor é que o 24 de maio sóubose
que outra empresa construtora,
Kumagai Gumi, contribuíu a
Ozawa a través dun grupo pantasma. Coméntase que non só
lle daba fondos a Ozawa senón
tamén a políticos do PLD.
A CONFIANZA.Nas próximas xerais,
“a confianza” será un tema importante, tomando en conta o
legado da política de Junichiro
Koizumi, quen consideraba
que o apoio xeral do pobo é o
máis importante para levar a
cabo a política. O ex primeiro
ministro Shinzo Abe dimitiu
non porque a súa política non
tivese o apoio do pobo senón
porque había desconfianza co
seu gabinete polos escándalos
dos ministros.
No Xapón, ter as “mans limpas” é un requisito para obter e
continuar no poder. Cabe esperar que, de aquí a setembro,
cando se celebren as próximas
eleccións, os dous grandes partidos políticos saquen á luz todos os seus trapos suxos. G

’’
SARKOZY BAIXA
LATEXOS

E NON CAE

X.L. Franco Grande

E

En Le Monde do 24 de
maio dáse conta dunha
conversa nun medio con Daniel Cohn-Bendit na que afirmou que Nicolas Sarkozy ten
unha feitura berlusconiana. A
noticia non se refire en que grao
ten Sarkozy esa feitura. Como
non hai nela distincións, non
podemos nós distinguir.
Di tamén, o que pode ser
máis importante, que non ve
que haxa ninguén entre os políticos franceses que poida superalo nas eleccións presidenciais
do 2012, o que é tráxico. Porque
non é bo, asegura. Ademais,
pensa que Sarkozy é un perigo:
sempre que dá un paso adiante
a seguido recúa tres.
Pero a comparanza dun e
doutro personaxe non debe
ocultar, pensamos nós, unha
moi notoria diferenza: a popularidade ou aceptación do francés vai caendo en picado, mesmo a lindes nunca vistos, mentres que a do italiano se mantén
dunha maneira moito máis clara e sostida.
Pero o sorprendente do caso
é, xa non que non se vexan posibilidades doutros candidatos, o
que é grave, senón que, no caso
do francés, aínda con tan baixa
popularidade e nula aceptación,
apareza como o candidato indiscutible nun país como Francia, onde os bos candidatos deberan xurdir aquí e acolá. Imaxinar un Silvio Berlusconi en
Francia, para min, ten máis de
alucinación que de raciocinio.
Isto de ir baixando nas sondaxes ata parecer que vai caer
de todo sen que pase nada, pon
de manifesto que, na sociedade
francesa, algo está ocorrendo
que nos esvara ou non acertamos a ver. Non pode ser tan só
noxo da política e dos políticos.
Hai algo máis que non nos cadra. Para outra ocasión, ao mellor, poderemos aclaralo. G

’’

Imaxinar un Berlusconi
en Francia, para min,ten
máis de alucinación
que de raciocinio.”
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Biden, o heroe de Kosovo
O pasado 21 de maio o vicepresidente
norteamericano foi recibido e aclamado
en Kosovo. Biden foi un dos senadores
máis activos en 1999 para promover
o bombardeo de Serbia
X.C.

Nos 90 o senador Joe Biden,
membro da Comisión de Asuntos Exteriores, viaxou de continuo aos Balcáns e a el se lle atribúe o ter convencido a Bill Clinton para promover os bombardeos da OTAN en 1999. Aquela
campaña de tres meses obrigou
á retirada das tropas serbias de
Kosovo que puxeron punto final
á fragmentación de Iugoslavia.
O xuíz Santiago Torres, que
foi secretario do Tribunal Internacional da Haia, tivo participación indirecta nos informes
de España cando Serbia denunciou os países da OTAN
que participaron naquel bombardeo. Nunha recente conversa con A Nosa Terra a súa idea
do transfundo das guerras balcánicas, “como polo que fora
querían cargarse a Iugoslavia e
se cometeron crimes horrorosos nas guerras balcánicas, o
Consello de Seguridade decidiu crear un Tribunal Penal para xulgar os individuos que cometeran crimes de lesa humanidade. Era un tribunal ad hoc
e cunha actuación por un tempo limitado”.
Torres explica algunhas das
claves históricas que hai que ter
presentes, “o conflito en Iugos-

’’

O problema nacional
atopara un marco para ser
conducido na constitución
iugoslava, pero preferiuse
avanzar na atomización”

’’

Alemaña entendía
que Iugoslavia era unha
construción histórica feita
contra eles”

lavia comezou por unha guerra
civil e en vez de resolvelo dentro
da Constitución derivou na ruptura total. A responsabilidade de
Alemaña foi moi grande, porque entendía que Iugoslavia era
unha construción histórica feita
contra eles. Despois da I Guerra
Mundial, cando se desmantelou o imperio austrohúngaro, os
aliados, nos Balcáns, quixeron
crear un estado máis forte e promoveron a unión dos novos países independentes na federa-

Joe Biden [á esquerda]recibido no parlamento por Hashim Thaci, primeiro ministro do Kosovo.

ción de Iugoslavia, que foi sobre
todo unha idea franco-inglesa.
Na II Guerra Mundial Iugoslavia
foi un aliado poderoso e mesmo
foi membro orixinario da ONU;
foi un país mártir que grazas á
súa loita de guerrillas paralizou
varias divisións alemás. Churchill estaba moi agradecido e
mesmo enviou en paracaídas
ao seu fillo para integralo no Estado Maior de Tito e así garantir
a presenza inglesa e aliada”.
A DESFEITA DA UNIÓN. Cando nos 90
empezou a guerra civil, Alemaña foi a primeira que rompeu o
statu quo e acelerou o conflito

recoñecendo unilateralmente a
Eslovenia e despois amagou
con repetir a xogada con Croacia. “Pregunteille a un amigo diplomático –lembra Torres– por
que non fixeron nada Francia e
Inglaterra. Penso que coincidiron varias cousas, entre elas a situación debilísima do franco
francés, totalmente dependente do marco, e tamén a colaboración de fondo da igrexa católica, moi potente en Croacia.
Destruíuse Iugoslavia, e sobre
todo abandonaron a Serbia que
con Croacia era o eixo central
dese mundo”
A maiores do transfundo in-

OLEG POPOV / REUTERS

terno da crise económica da federación iugoslava, o problema
nacional atopara un marco para ser conducido na constitución iugoslava, pero preferiuse
avanzar na atomización, que
agora non dá culminado en Kosovo, cuxa independencia só
recoñecen 50 estados, entre os
que non está España. “Xa somos 200 estados no mundo –di
Torres– e hai situacións nas que
non se pode convivir; pero en
vez de que negociaran no marco constitucional en Iugoslavia
empezaron a recoñecelos unilateralmente e o asunto mudou
nun problema internacional”G
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Golpe de Estado filmado en vídeo?
A morte do avogado
guatemalteco
Rodrigo Rosenberg
tras filmar un vídeo
no que acusa
o presidente Colom
de asasinato desvela
o tirapuxa
de intereses
entre o goberno
de centro-esquerda
e a ultradereita

No enterro de Rodrigo Rosenberg un amigo ergueuse para
dirixirse aos presentes eloxiando o finado e para repartir entre prensa e asistentes as 150
copias do testamento político,
en formato vídeo, deixado polo
avogado asasinado. No legado
audiovisual acusábase directamente ao presidente Álvaro
Colom. Tráxico episodio que
provocou a maior crise institucional da precaria democracia
guatemalteca, que por primeira vez tiña un presidente progresista, dende o asasinato de
Jacobo Arbenz en 1954.
Luis Mendizábal foi o orador
das exequias. Escuro personaxe
vinculado aos servizos de intelixencia e seguridade, posúe unha biografía de conivencia coas
ditaduras da década do 1980.
Articulador da temida “oficinita”, ligada ao Ministerio Público, dende a que se programaron todo tipo de violacións de
dereitos. No seu negocio, Boutique Emilio, fundouse o partido salvadoreño Alianza Republicana Nacional (ARENA), liderado por Roberto d'Aubuisson, xeneral vinculado aos escuadróns da morte, sinalado
como autor intelectual da morte de Monseñor Romero. Unha
das partidas de armas confiscadas polo exército guatemalteco
das que era traficante Mendizábal tiñan como destino a guerrilla salvadoreña. Con Colom
compartiu accións dunha maquila durante oito anos, mesmo foi contratado pola actual
presidencia para asesoramento
en servizos de seguridade. Vinculación profesional que Colom acabaría cancelando.

DANIEL LECLAIR / REUTERS

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

Manifestantes contra Álvaro Colom portan unha fotomontaxe onde se ve o presidente guatemalteco coma un líder das maras (bandas xuvenís ultraviolentas).

’’

Na casa do ultradereitista
Mario David García
Velásquez fílmase
o videotestamento
de Rosenberg”

’’

Cada día morren
en Guatemala 17 persoas
violentamente. O 97 %
dos asasinatos queda
impune”

A MORTE DOS MUSA .Rosenberg, temeroso, recorreu á experiencia en seguridade de Mendizábal. O influente avogado que
representaba apelidos notábeis do empresariado guatemalteco, como o emporio político-empresarial-mediático
Bosch-Gutierrez, temía pola
súa vida dende que os seus representados, os empresarios
Khalil Musa e a súa filla Marjoríe foran asasinados no mes de
abril. A familia Musa aceptara,

contra a opinión de Rosenberg, a proposta de Colom para formar parte da directiva da
Asociación Nacional do Café e
de BanRural, segunda entidade financeira do país, de capital maioritariamente público.
Neste punto é onde se bifurcan radicalmente as hipóteses.
A primeira sitúa funcionarios e
empresarios vinculados ao goberno como instigadores do
asasinato da familia Musa para
impedir que descubrise os turbios manexos de fondos ilícitos
do narcotráfico nestas entidades. Na segunda hipótese, serían os sectores empresariais da
oposición os que quixeron impedir a chegada dun empresario representante do goberno
que furgase na lama.
O VÍDEO. Por consello de Mendizábal, Rosenberg ponse nas
mans do ultradereitista Mario
David García Velasquez, notario, profesor universitario, xornalista, empresario e compañeiro de conspiracións golpistas contra o primeiro presidente da democracia, Vinicio Cerezo. Na súa casa fílmase o videotestamento de Rosenberg,
que pretendía ser o seu salvoconduto. A diferenza do documento escrito, sinala a Colom
como o seu asasino, non o secretario da presidencia, Gusta-

vo Alejos. Palabras como ladrón, asasino e covarde tampouco aparecían no texto asinado. A principal diferenza entre ambos os documentos radica en que no vídeo, gravado
en presenza de Velásquez, se
esixe a dimisión de Colom e a
cesión do poder ao vicepresidente Rafael Espada.
As dúas hipóteses contrapostas volven aparecer no asasinato de Rosenberg: Na primeira, colaboradores escuros e
laterais do goberno serían os
que acabaron cunha testemuña esencial para clarexar os
asasinatos da familia Musa. Na
segunda, Rosenberg asinaría a
súa sentenza de morte cando
filmou o vídeo. Sectores empresariais e conservadores tiñan na man unha poderosa arma desestabilizadora contra
un goberno de centro esquerda, integrado na Internacional
Socialista, que só leva 16 meses
no poder.
PROTESTA NAS RÚAS. Como en Arxentina, Venezuela, Nicaragua,
Bolivia... sectores privilexiados,
as clases medias, o empresariado, poderosos medios de comunicación ocupan as rúas pedindo a interrupción do mandato democrático, impacientes
por retornar ao goberno. Como
noutras latitudes esgrimen a

loita contra a violencia e a corrupción como bandeira. Tal
como indicaba Rosenberg, esixen que o presidente sexa apartado do poder, en tanto se investigan os asasinatos.
Non contaban con que o vicepresidente pechase filas ao
redor de Colom, sobriño de
Manuel Colom Arqueta, alcalde da cidade de Guatemala,
asasinado polos militares en
1979. Nin que as chancelarías
se pronunciasen contra a alteración da orde institucional ou
dos calendarios electorais.
97 % DE IMPUNIDADE. Nas mans da
Comisión Internacional Contra a Impunidade (CICIG), dirixida polo xurista español Carlos Castresana, está depositada
a responsabilidade das investigacións.
Avalada polas Nacións Unidas, a CICIG fora creada en
2007 investigar as mafias que
operan en Guatemala, caso
dos cárteles do Golfo, de Sinaloa ou os Zetas
A estabilidade en Guatemala, depende de que a CICIG
non deixe impune estes asasinatos, tal como acontece co 97
por cento das 17 mortes violentas diarias que soporta un
país que padeceu a represión,
coma ningún outro, nas últimas décadas do século XX. G
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Walden Bello, experto en economía internacional

REPRESIÓN / MYAMMAR

SUU KYI SEGUE PRESA
Á ESPERA DE XUÍZO

‘A solución para o agro
pasa por consumir leite local’
Manuel Vilas

Famoso por predicir a caída dos
tigres asiáticos, unha das figuras
máis respectadas do altermundismo advirte agora do próximo
“colapso” do mercado global. O
sociólogo Walden Bello (Manila,
1945) é, canda Noam Chomsky
e Susan Gorge, unha das caras
máis coñecidas do movemento
contrario ao capitalismo artellado nas sucesivas reunións do
Foro Social Mundial. Autor de
máis de corenta de volumes sobre modelos económicos alternativos, o seu título máis famoso
é Dragons in Distress, no que en
1991 adiantou, con seis anos de
antelación, a crise que rematou
co milagre económico de Extremo Oriente, paradigma até entón do ultraliberalismo.
Bello naceu en Filipinas –onde foi preso por opoñerse a ditadura de Ferdinad Marcos–, traballa en Tailandia, deu clases en
catro universidades dos Estados Unidos e colabora con
prestixiosas publicacións internacionais como Le Monde Diplomatique ou Foreign Policy.
O mércores estivo na Facultade de Económicas da Universidade de Santiago. Foi invitado
polo Foro Social Galego, que xa
prepara a súa segunda edición
tras o éxito da primeira xuntanza
na que centos de grupos ecoloxistas, sindicatos e entidades culturais buscaron saídas á recesión
dende Galicia. Unha crise que,
en opinión de Bello, non se pode
solucionar insuflando alento a
uns bancos que seguen a especular cos cartos públicos, en vez
de investilos nunha economía
máis real, próxima e que, polo
tanto, consuma menos recursos.
Que lle parecen as propostas do
G-20 e o Banco Mundial para
‘refundar o capitalismo’?
O G-20 ou o Banco Mundial son
parte do problema, foron as institucións que promoveron as
privatizacións e o mercado sen
control. Polo tanto, son as últimas institucións das que debemos esperar que solventen a crise. Os gobernantes dos países ricos só están tentando gañar algo
de tempo porque realmente
non saben como saír desta crise.
Non apoia o rescate da banca
con cartos públicos?

Unha dúas solucións que propoñen é regular mellor o funcionamento dos bancos. Iso é algo
moi importante, pero tamén
dun alcance moi limitado. Do
que deberan falar é de transformar os bancos en institucións
que axuden á economía real. As
axudas aos bancos son, en primeiro lugar, demasiado reducidas e, en segundo lugar, non están a ser usadas correctamente
para fomentar o emprego. Ademais, estanas a distribuír internacionalmente a través de institucións que non son as adecuadas, como o Fondo Monetario
Internacional. Moitos países nin
sequera pedirán axuda ao FMI
porque saben que a súa política,
no lugar de promover o seu desenvolvemento, ten servido para promover a súa recesión. O
FMI ten un historial moi negativo ao respecto.
Medrará entón a fenda entre os
países ricos e o terceiro mundo?
As solucións do G-20 non son
adecuadas para estimular significativamente e de xeito continuado as economías, subindo o
nivel da renda per cápita e asemade creando un modelo de
crecemento respectuoso coa
natureza. Isto é imposíbel de
acadar cos programas tan curtos de miras que aprobaron.
Vostede defende que os países
pobres non paguen as súas débedas.
O importe inicial de moitas destes débedas xa están pago varias
veces, pois asináronse cuns intereses moi altos. Os préstamos
supoñen a miúdo entre o 15 e o
20% do crecemento do PIB destes estados. Se estes cartos permanecesen dentro do país, declarando unha moratoria, servirían para estimular a economía
e o emprego. Así non terían que
contratar máis empréstamos
ao FMI en malas condicións.
Ademais, este é o mellor intre
para aplicar a moratoria, pois os
bancos están moi febles.
Un dos impactos concretos da
globalización en Galicia é a crise
dos gandeiros do leite, que non
poden competir cos prezos das
importacións masivas. Que deberían facer as administracións?
O mercado global dos alimentos foi distorsionado nos últi-

A política de
Myammar
Aung San
Suu Kyi, premiada co
Nobel da
paz, segue
presa aínda Un manifestante
que expirou tailandés amosa
o arresto do- unha foto de
miciliario Aung San Suu Kyi
que pesaba
sobre ela desde hai seis anos. A
xustiza do país asiático impídelle saír da casa por considerar que violou a pena ao recibir
un visitante estadounidense a
primeiros de maio. Kyi terá
que enfrontarse a un novo xuízo por este delito e podería recibir unha condena de até cinco anos de cárcere. A política
pasou dez dos últimos 13 anos
presa por reclamar a fin da ditadura militar no seu país.

SUKREE SUKPLANG / REUTERS
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VIOLENCIA/ SOMALIA

200 MORTOS EN 20 DÍAS
DE COMBATE

BOCIXA

’’

O G-20 e o Banco Mundial
son as institucións que
promoveron as
privatizacións e o mercado
sen control”

’’

As axudas aos bancos
non están a ser usadas
correctamente para
fomentar o emprego”

mos anos polas industrias multinacionais e os seus aliados
mediante estratexias de mercadotecnia. A solución está en
centrarse nos produtores locais,
que poden ser protexidos mediante tarifas especiais ou axudas públicas aos que se introdu-

zan en cultivos ecolóxicos.
Cómpre reestruturar a agricultura, de xeito que os alimentos
locais sexan consumidos tamén localmente, no lugar de ter
que importar, por exemplo, leite producido a centos de quilómetros de Galicia. A isto chámaselle o ‘principio de subsidiariadade’, é o futuro da agricultura
porque o mercado global está
en proceso de colapso.
A UE debe seguir coas axudas
aos seus agricultores, malia que
poida ser inxusto cos campesiños dos países pobres?
A maioría destas axudas acaban
nas grandes compañías, os pequenos granxeiros non ven a
maior parte dos cartos. Os subsidios aos pequenos granxeiros
son moi lexítimos e de feito poderían servir para construír mellores relacións comerciais entre a UE e os países pobres;
sempre que non se continúe
cun sistema que defenda os intereses das grandes compañías
agrícolas e prexudique os campesiños do terceiro mundo.G

Os violentos enfrontamentos
entre milicianos das diversas
organizacións armadas somalís deixaron 200 mortos
nos últimos días nos arredores de Mogadixo, capital do
país africano. Os recontos de
grupos de defensa dos dereitos humanos destacan que a
capital é un territorio sen lei
des que as tropas etíopes a
abandonaron meses atrás.
POLÍTICA/ NEPAL

NOVO PRIMEIRO MINISTRO
MARXISTA-LENINISTA
Madhav Kumar Nepal é
o novo primeiro ministro do Nepal.
Kumar, que
forma parte
do Partido O primeiro minisMarxista-Le- tro nepalí, Madninista, ten- hav Kumar Nepal.
deulle a man
ao Partido Maoísta, principal
forza do país e sostén do até
agora primeiro ministro,
Pushpa Kamal “Prachanda”,
quen renunciou logo de que o
presidente da República se
negase a destituír o xefe do
exército. Marxistas-leninistas
e maoístas deben entenderse
no parlamento para aprobar a
nova constitución republicana. É por iso que Kumar pediulles aos maoístas que entren no seu gabinete.G

GOPAL CHITRAKAR / REUTERS
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EMPRESARIOS DE GALICIA

Xoán Carmona, profesor de Historia Económica

‘Fenosa foi determinante
para o estabelecemento de Citroën en Vigo’
Xurxo González

Nas presentacións de resultados
do Banco Pastor, Caixanova e
Caixa Galicia, celebradas nos últimos meses, resaltouse a venda
das participacións que mantiñan en Unión Fenosa, absorbida pola catalana Gas Natural.
Remata así a presenza do capital
do país na “empresa galega
máis importante do século
vinte”, segundo Xoán Carmona
(Vigo, 1951), catedrático de Historia e Institucións Económicas
na Universidade de Santiago.
Carmona vén de editar o segundo volume de Empresarios
de Galicia (Fundación Caixa Galicia, 2009) e comenta os principais fitos da eléctrica creada por
Pedro Barrié de la Maza.
No segundo volume de Empresarios de Galicia reseñan a figura de Laureano Salgado, que
xogou un papel destacado na
orixe do que logo foi Fenosa.
A figura central da compañía
desde pouco antes da guerra civil até o ano 1971, no que morre,
é a de Pedro Barrié de la Maza,
conde de Fenosa. Antes, a finais
do século XIX e comezos do XX
Laureano Salgado é un dos promotores do xérmolo desta industria. Salgado, como cacique
de Caldas no partido de Sagasta,
era experto en acadar concesións para a explotación de recursos naturais, como as centrais hidroeléctricas, coas que
especulaba. Xogou un papel,
desde o punto de visto galego,
positivo, xa que grazas a el e a
outros moitas concesións quedaron nun principio en mans
galegas. De non ser así, teríanas
adquirido bancos de fóra, en especial o de Biscaia. Ademais,
Salgado buscaba o apoio dos financeiros do país, como o vigués Olimpio Pérez ou o coruñés Ricardo Rodríguez Pastor
para o desenvolvemento destas
centrais. A mediados dos anos
vinte existían en Galicia sociedades de capital foráneo, como a
Electra Industrial Coruñesa e a
Hidroélectria del Pindo, pero o

resto das que operaban nas cidades eran propiedade dos bancos e dos industriais galegos.
Porque tiñan empresarios como
Salgado interese en que o capital
destas empresas fose galego?
Dunha banda vían o Banco de
Biscaia como unha entidade
moi forte, xa que era o banco
máis importante no ámbito da
electricidade en todo o Estado.
Eles preferían configurar sociedades pequenas nas que tivesen máis influencia. Por outra
banda, existe un prexuízo que
asegura que en Galicia non
houbo burguesía, e é certo que
quizais non foi tan importante
como a catalana ou como a
vasca ou non tivo un carácter
nacional, pero si que existiu.
Laureano Salgado era, no
fondo, un tipo de Caldas que falaba galego e que empezou
como comerciante de tecidos e
de aí pasa a outros pequenos
negocios. Polo tanto, o seu ámbito era Galicia. Mesmo é posíbel que non tivese unha con-

ciencia moi galeguista, xa que
participaba no turno da Restauración pero en todo caso o seu
horizonte mental era Galicia.
Como xorde Fenosa desas pequenas empresas?
Esta situación mantense até
1923. Á altura da primeira guerra
mundial os líderes do sector en
España comezan a ameazar con
introducirse aquí para construír
encoros máis grandes cos que
reducir custes. Tres das empresas autóctonas máis importantes, a Sociedad de Gas y Electricidad de Santiago, a Sociedade
General Gallega de Electricidad
e a Electra Popular de Vigo y Redondela deciden reunirse para
explotar un salto máis grande, o
do Tambre, e facer fronte á posíbel competencia. Daquela Salgado xa non está no negocio e a
hexemonía é do Banco Pastor. A
empresa que crean chámase
Sociedad Gallega General de
Electricidad. Teñen dificultades
financeiras e cando por fin conseguen poñer en funciona-

’’

Hai unha certa inxustiza
histórica con Fenosa:
houbo grandes custes
sociais, pero tamén houbo
algúns beneficios”

’’

Fenosa foi a grande
empresa galega
do século XX”

’’

Existe un prexuízo
que asegura que en Galicia
non houbo burguesía,
cómpre relativizar esta
afirmación”

mento o salto do Tambre, a remates dos vinte, os grupos vascos, neste caso liderados polo
Banco de Bilbao, están tratando
de facer centrais maiores no río
Douro para abastecer a todo o
Estado. Nesa situación, as grandes compañías repártense o territorio español para a distribución desta enerxía, e Galicia correspóndelle á Eléctrica de
Viesgo. Para impedir a invasión
desta eléctrica, a Sociedad General chega a un acordo, que
consiste en que a galega se compromete a non ampliar a súa
produción con novos saltos e
que as futuras necesidades de
enerxía do país serán compradas a Saltos del Duero. En parte
non lles quedou outra solución
pola delicada situación financeira, pero tampouco negociaron todo o ben que puideron.
Así pois, cando acaba a guerra
están atados por este acordo. A
solución que atopa Pedro Barrié
de la Maza é a de crear unha empresa nova que non estea >>>

Empresarios de Galicia ‘é un libro orixinal no Estado’
Agora que acaba de saír o segundo volume de Empresarios de Galicia, como valora
esta obra?
Tiñamos a idea de que os empresarios tamén son unha
parte da sociedade e da cultura
galega, e por iso era preciso escribir as súas biografías en galego. Tamén queriamos contribuír á normalización da lingua no ámbito económico e
empresarial. No primeiro volume faltaban moitas figuras e
o ámbito da emigración, nos
que incluímos algúns dos que
non estaban. É un libro orixinal
no Estado, xa que non hai
obras que se centren na estratexia empresarial e a súa actuación pública.
Que problemas presenta a selección destes empresarios?

Calquera escolma é difícil. Tratamos de que estean representados todos os sectores produtivos e as mais das comarcas
do país, aínda que lóxicamente
hai zonas como a de Vigo que
están mais representadas. O
problema principal é a disponibilidade de fontes e documentos escritos; alguns empresarios figuraron na escolma
inicial pero finalmente non
puideron ser incluídos por falta
de documentación. Gustaríame facer un chamado a que
as empresas que teñen certa
antigüidade estudiasen a posíbel cesión da súa documentación antiga aos arquivos históricos públicos. A cesión pode
facerse en concepto de depósito, o que implica a reversión
no momento que se solicite, e

’’

A selección está nesgada
para incluír
representantes de todos
os sectores produtivos e
todas as provincias”

mesmo o establecemento das
normas sobre consulta. Para as
empresas significa aforrar espazo sen renunciar a manter a
súa memoria e mesmo un elemento de marketing.
Haberá un terceiro volume?
Supoño que si, pero dado a
cantidade de traballo que levan estas investigacións aínda
tardaremos algúns anos. Faltan oito ou dez empresarios re-

almente importantes e algúns
doutros países de emigración.
Cales diría que faltan?
Cesáreo González (produtor
de cine), os estaleiros de Freire
de Vigo ou algúns conserveiros, entre outros.
Que problemas atopan neste
tipo de investigacións?
Fundamentalmente de fontes
de información. O tratarmos
só de empresarios xa finados,
facilita algo as cousas porque
nos permite contar co acceso á
documentación dos arquivos
públicos. De todos os xeitos
hai documentación empresarial que non se fai pública até
pasados cen anos, como é o
caso da notarial. Penso que
moitos papeles se deberían ceder aos arquivos históricos pasados dez ou quince anos.G
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Os bancos rebaixan un 30 por cento os pisos.Banesto e Santander sacaron nos últimos días en torno a 2.600 vivendas ao mercado. Responsábeis
de Caja Madrid afirman que están a perder diñeiro nas casas que venden,
segundo informaron na feira inmobiliaria SIMA.G
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EUROPA ANTE A CRISE
Manuel Cao

PACO VILABARROS

A

>>> suxeita a ese compromiso,
e así nace Fenosa.
Que papel xoga Pedro Barrié de
la Maza nos anos seguintes?
Fenosa non ten detrás os recursos dunha institución como o
Banco de Bilbao, e ten que negociar para facerse un oco.
Cando nos anos corenta se reparten o Miño e o Sil, conseguen concesións a Hidroeléctrica de Moncabril (madrileña),
Saltos del Sil (do Banco Central)
e a propia Fenosa. Se a galega
non existise, todos os encoros
quedarían en mans de fóra. Así,
quedan con algo máis dun terzo
e Fenosa convértese na gran
empresa galega do século XX.
Que supuxo Fenosa para Galicia?
Sempre se di que os encoros

non valeron para nada e que a
partir de 1953 coa unificación
das tarifas en todo o Estado
tanto tiña estar aquí que en Almería e que sufriamos só os custes sociais. En todo caso, iso é
certo para os encoros de Moncabril e Saltos do Sil na provincia
de Ourense, que vendían a electricidade fóra do país. En cambio penso que hai unha certa inxustiza histórica con Fenosa.
Houbo grandes custes sociais,
pero tamén houbo algúns beneficios. Nos anos cincuenta había
cortes continuos de electricidade en todo o Estado agás en
Galicia. Isto crea durante algúns
anos un ambiente moi favorábel para o investimento no país.
Pouco despois o subministro
restaurouse en todo o Estado, o

que frustra moitos proxectos,
pero algúns moi importantes leváronse a cabo. Non son despreciábeis industrias como Aluminios de Galicia na Coruña,
Elaborados Metálicos (EMESA),
Cementos Oural, a celulosa de
Pontevedra ou Citroën en Vigo.
Como comeza o proceso de
desgaleguización de Fenosa?
Os derradeiros anos sesenta e a
maior parte dos setenta foron
unha xeira difícil para todas as
compañías eléctricas, e no caso
do grupo industrial do Banco
Pastor, tamén para algunhas
pertencentes a outros sectores,
como por exemplo Astano. A
fusión (en realidade absorción)
de Fenosa con Unión Eléctrica
no ano 1982 foi unha consecuencia daquela situación.G

heteroxénea Unión Europea está a piques de decidir a composición do novo Parlamento nun contexto de crise económica e cunha certa indefinición e incerteza sobre as características e competencias das institucións comunitarias. A globalización xunto coa ampliación a 27 países difumina as fronteiras do que é Europa e
obriga a flexibilizar comportamentos ampliando as posibilidades de negocio pero tamén os riscos incorporados
no intercambio con sociedades moi diferentes en organización institucional e desenvolvemento.
Non é fácil para un elector avisado captar o que se xoga
nas eleccións europeas pois en si mesmo é complicado
entender o funcionamento institucional e o conxunto de
organismos, criterios de decisión, directivas e normas que
emanan da UE. A xeometría variábel é unha especie de
“todo vale” no que convive unha área euro que xa chega a
16 países (Eslovaquia, último membro dende o 1 de xaneiro de 2009) até as continuas excepcións para o Reino
Unido, máis, a marca UE é un modelo con máis partidarios ca detractores sobre todo naqueles países que se viron
afectados polo tsunami da crise financeira.
Dise que a UE é un xigante económico e un anano político pero nun mundo cada vez máis interrelacionado e
interdependente non deixa de ser interesante a negociación con estruturas institucionais flexíbeis e receptivas a
novas formas de relación fuxindo dos métodos de imposición e violencia practicados ao longo da historia. Tamén no económico a UE está a vadear a crise con dificultade pero apoiada no pear do seu modelo social cun grao
de protección elevado en comparanza con sociedades
semellantes.
Os datos macroeconómicos revelan unha recesión
moi profunda en toda Europa pero con problemáticas
diversas. A peor situación dáse nos países do leste que
estaban nun proceso de modernización e crecemento
ao tempo que tentaban reformular as institucións no
eido político, monetario e fiscal. Outros países influídos
pola picada da burbulla inmobiliaria sufriron unha
queda brutal concretada nun aumento do desemprego,
que non desembocou en explosión social polas medidas
de protección pública. Os países líderes están a facerlle
fronte á crise con caídas significativas do PIB e un moderado axuste do emprego.
Nunha UE tan diversa, as eleccións europeas tenden
a referirse á problemática interna ao ser a máis próxima
ao votante, tendo en conta que os partidos e candidatos
pertencen a cada Estado membro aínda que no Parlamento vaian agruparse por ideoloxías (popular, socialista, verdes, nacionalistas, etc). As estratexias anticrise
varían en función da estrutura socioeconómica e política de cada país pero hai elementos comúns derivados
da existencia do euro e dos acordos vixentes en materia
de estabilidade e crecemento. Corresponderalles aos
axentes atopar a mellor forma de realizar os necesarios
axustes e de implementar as medidas que lle permitan
dar pulo a un novo período de crecemento moderado
pero estábel.G

’’

A marca UE é un modelo
con máis partidarios
ca detractores, sobre todo
naqueles países que se viron
afectados polo tsunami
da crise financeira”
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O Frigoríficos do Morrazo ascende á Liga ASOBAL. O Frigoríficos do
Morrazo, de Cangas, acadou o ascenso á Liga ASOBAL de balonmán despois de impoñerse na fase de ascenso celebrada en Pamplona. O equipo
galego gañoulle nas semifinais ao equipo navarro do Anaitasuna e na final ao Guadalajara Realitas. Na primeira categoría do balonmán estatal
milita o Octavio Pilotes Posada, categoría que perdeu esta temporada o
Teucro de Pontevedra.G

SELECCIÓNS E ESTADOS

A vinte anos da des
deportiva da RDA
En dúas décadas
desapareceron
seleccións de gran
potencial deportivo,
en paralelo aos
cambios políticos
que se sucederon
en Europa
Antonio Cendán

Este ano cúmprese o vixésimo
aniversario da Caída do Muro
de Berlín. A destrución daquel
símbolo que dividía Europa non
só tivo repercusións políticas senón que arrastrou a un importante ámbito social, no que o
deportivo non foi alleo, mesmo
se pode dicir que resultou un
dos sectores máis afectados.
Derrubar aquela artificial
fronteira feita con aramios e infranqueábeis paredes de formigón e cemento supuxo a desaparición dun país, a Alemaña
Oriental, e a súa posterior absorción polo veciño irmán do
oeste. Coa reunificación xermana, a República Democrática
Alemá (RDA), que fora coñecida tanto polos seus éxitos deportivos como polo Muro da
súa capital, pasou á historia.
Pero non só foi Alemaña a
que sufriu as consecuencias do
deseño do novo mapa europeo,
outros países do centro e o leste
tamén se verían afectados. Así,
Checoslovaquia partíase en dúas, mentres Iugoslavia daba lugar a unha pluralidade de novos
estados. Tamén a desvertebración da antiga URSS fixo reaparecer antigos estados, como os
chamados países bálticos, que
xa gozaran de certa relevancia
deportiva no pasado.
Kornelia Ender, da antiga República Democrática Alemá, a máis famosa nadadora de todos os tempos.

POTENCIA OLÍMPICA. Se por algo se

caracterizou Alemaña do Leste
foi precisamente polos seus éxitos deportivos. Nos seus escasos
40 anos de existencia estivo presente nos Xogos Olímpicos dende 1956 até 1988. Nese período
de tempo converteuse na terceira potencia mundial deportiva,
chegando a conquistar máis de
400 medallas nas distintas citas
olímpicas. Así mesmo, foi unha
“máquina” de produción de
campións, especialmente no
deporte feminino, onde superou en número de preseas tanto
a americanos coma a soviéticos.
De feito, unha das mellores nadadoras de todos os tempos,
Kornelia Ender, nacera no leste
xermano. Esta deportista gañou
oito medallas entre as olimpíadas de Montreal e Moscova, catro de ouro e outras catro de prata. Tamén, o que logo sería o seu
marido, Roland Mathes, converteríase nun dos mellores nadadores dos anos setenta.
De igual xeito, un dos mellores corredores de maratón de
todos os tempos, Waldemar
Cierpinski, que igualou ao etíope, Abebe Bikila, ao gañar dúas
veces consecutivas a medalla
de ouro nos Xogos Olímpicos,
Montreal 76 e Moscova 80, era
orixinario da desaparecida
DDR, segundo as iniciais en lingua xermana.
Alemaña Oriental foi ademais unha potencia en deportes como o balonmán, tanto
masculino coma feminino. Era
un dos dominadores mundiais
deste deporte e facíalle fronte
aos todopoderosos romaneses,
campións do mundo en catro
ocasións. En categoría feminina foron os grandes rivais da
antiga URSS.
AS DÚAS ALEMAÑAS NO 'MUNDIAL 74'. A
única participación de >>>
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da desaparición
a RDA

Waldemar Cierpinski. O boicot do
bloque de leste impediulle participar nos Xogos de Los Ángeles.

’’

Alemaña do leste
era a terceira potencia
deportiva mundial
e logrou reunir 400
medallas olímpicas”

>>> Alemaña Oriental nun
Mundial de fútbol tivo lugar
precisamente no “estado irmán” do Oeste. Por se fose pouco; non se sabe se a sorte do
bombo, os caprichos da FIFA
ou do Comité Organizador,
quedaron encadradas no mesmo grupo da primeira fase nun
partido que se celebrou en
Hamburgo. Foi a única vez que
se enfrontaron as “dúas Alemañas”. Non embargante, ao ser o
partido que pechaba a primeira
ronda, careceu da emoción e
paixón que se prometía. O
triunfo foi para a RDA por 1-0,
tanto logrado nos instantes finais do encontro.
O morbo que se quixo sacar
daquel choque tivo as súas contradicións. Os resultados do deporte teñen tamén os seus caprichos e moitas veces non se
cumpren os prognósticos. Así
que as suspicacias estaban servidas. O cadro xermano occidental, se gañaba ou empataba,
quedaba campión de grupo,
pero tería que verse as caras na
segunda fase nun dos chamados “grupo da morte”, no que
estaban nada menos que Brasil,
Holanda e Arxentina, polo que
unha derrota deparáballe rivais
máis asequíbeis. Se cadra, ese
foi o quid da cuestión. Alemaña
do Leste quedaría última do
grupo B na segunda fase.
Aínda que brillaron no fútbol
olímpico, acadando o ouro en
Montreal, un equipo xermano
oriental, o Magdeburgo, foi o
primeiro de Europa do leste en
conquistar un título europeo.
En 1974 vencían por 2-0 ao Milán na final da Recopa. Posteriormente, outros dous equipos
da RDA, o Carl Zeiss Jena e o Lokomotiv de Leipzig, acadarían
senllos subcampionatos do
mesmo torneo.G

Iugoslavia, a outra gran potencia
A desmembración do estado
balcánico provocou unha revolución no baloncesto. Malia que quedaron dous herdeiros, Serbia e Croacia, xa
non foi o mesmo. Os iugoslavos foron os que remataron
co poder da URSS neste deporte en Europa, ao facerse
con tres títulos continentais
consecutivos na década dos
setenta. Tamén acadarían
tres títulos mundiais, o último
en 1990, e un ouro olímpico en
Moscova'80. Era o gran equipo no concerto internacional
do deporte da canastra xunto

a soviéticos e americanos.
Pero non foi só no balon-

Mirza Delibasic.

cesto, onde Iugoslavia brillou
con luz propia. Foi o primeiro
campión olímpico de balonmán, en Munich'72, éxito que
repetiría en Seul'88.
Outra disciplina de equipo
na que se nota a ausencia do
competidor balcánico é o waterpolo, onde Iugoslavia foi
campioa mundial, europea e
olímpica; e tamén o fútbol,
onde os iugoslavos foron dúas veces subcampións de Europa, a máis de estar presente
en varios mundiais, chegando a ser cuarto nos de Suiza'54 e Chile'62.G

A división de checos e eslovacos
Aínda que no ámbito futbolístico deixaran de brillar había xa algún tempo, nos anais
históricos sempre quedará o
nome de Checoslovaquia,
dúas veces subcampioa
mundial do “deporte rei”, en
1934 e 1962, cando foran superados polo Brasil de Pelé.
Tardarían 14 anos en regresar
a palestra futbolística internacional, sería en 1976 cando
gañaban a Eurocopa despois
de vencer a Alemaña Occidental na final nos lanzamen-

Antonin Panenka.

tos dende o punto de penalti.
Ademais, dous dos seus xogadores Neoda e Panenka pasarían a historia do fútbol do vello continente.
Tamén o deporte da canastra lle deu moitas satisfaccións, xa que acadaría até 12
medallas nos distintos europeos, unha delas de ouro e
seis de prata, sendo xunto a
iugoslavos e soviéticos as
grandes potencias do baloncesto europeo dos anos cincuenta e primeiros sesenta.G

Outras seleccións esquecidas
Aínda que a historia recente fai
lembrar a países que competían hai relativamente pouco
tempo, houbo outros combinados deportivos que tamén
tiveron o seu relevo en tempos
máis afastados. Así, xa poucos
se lembrarán da selección xermana do Sarre, unha división
administrativa xermana fronteiriza con Francia que tivo
equipo de fútbol durante seis
anos, entre 1950 e 1956, até
que se decidiu a súa incorporación definitiva a Alemaña
Occidental. É certo que con es-

casa transcendencia, aínda
que chegou a xogar un total de
19 partidos, dos que gañou
media ducia. Estivo presente
na fase de clasificación para o
Mundial de Suíza'54, sendo
este o feito máis salientábel.
Con anterioridade, unha
rexión checa, Bohemia tivera a
súa propia selección de fútbol,
entre 1903 e 1918, chegando a
inscribirse para participar nos
Xogos Olímpicos de Londres,
en 1908. Logo sería disolta ao
incorporarse a Checoslovaquia, aínda que coa ocupación

nazi, entre 1939, volvería ter o
súa propia selección de fútbol
que tan só xogaría dous partidos internacionais.
Outros equipos nacionais
que tamén competiron no pasado e tamén no ámbito futbolístico foron os de Curazao,
unha illa caribeña que forma
parte das Antillas Holandesas,
que pasou á historia por endosarlle un 14-0 a Porto Rico
no Campionato americano
de fútbol. Tamén pasaron a
mellor vida as seleccións de
Iemen e Vietnam do Sur.G
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FESTIVAL MOZART NA CORUÑA

Graham Vick, director escénico

‘A ópera perde espectadores porque
non busca comunicar co público senón edu
Manuel Xestoso
Miguel A. Fernández [FOTOGRAFÍA]

’’

Candooscreadoresdicimos
que non se nos comprende,
hai que sospeitar
que algo está fallando
no diálogo co público”

É

coñecido pola súa teima en atraer novos
públicos á opera; pola
redefinición da palabra tradición que implican os
seus espectáculos; por ser un innovador radical e, ao mesmo
tempo, un artista que se pon
sempre ao servizo das obras que
dirixe. Graham Vick (Liverpool,
1953) leva máis de trinta anos dirixindo óperas polos mellores
escenarios do mundo, dende a
Royal Opera House até La Fenice veneciana, dende o São Carlos de Lisboa até a Metropolitan
neoiorquina. O Festival Mozart
da Coruña dedícalle a edición
deste ano, na que poderemos
gozar de tres das montaxes que
creou ao longo desta xa dilatada
traxectoria: Mitridate, re di ponto e Zaide, de Mozart e o Werther de Massenet.
Recíbenos na breve pausa para comer e, se xulgamos pola serenidade e alegría con que pasea
polos xardíns de Méndez Núñez,
non parece que estea mergullado en tres complicadísimos ensaios. “A Coruña é unha cidade
moi acolledora e o seu público
apoia a ópera, os cantantes, a súa
orquestra… con moito pulo. Pero gustaríame ver máis xente nova no patio de butacas. Non quero que se me interprete mal: non
sobra ninguén, non quero botar
a ninguén do teatro”, chancea,
“mais temos que tratar de conseguir que a idade media da audiencia baixe algúns anos. A mocidade é o público do futuro e hai
que lles abrir as portas dende
agora mesmo”.
Obviamente, está encantado
coa idea de que o Festival lle consagre todo un ciclo á súa obra,
mais ao mesmo tempo, considérao unha gran responsabilidade. “O diálogo co público debe ser sempre bidireccional. Os
creadores temos que saber ver a
que sociedade nos diriximos,
quen son realmente os nosos es-

’’

Agoratodoomundofala
de buscar novos públicos,
pero ninguén quere
cambiar”

’’

Aóperaestáafeitaamostrar
o seu prezo; é hora
de mostrar o seu valor”

’’

AóperaenAmérica
é conservadora,
permanece
nos anos cincuenta
do pasado século”

pectadores, e utilizar esa información para comunicar, para
facernos entender. O noso traballo debe ter en conta a audiencia, convidala a participar da
mensaxe que queremos transmitir cun determinado espectáculo e así, iniciar esa conversa en
que toda obra de arte ten que
transformarse. Ese é o compromiso. Pero o público tamén debe comprometerse coa obra para que o diálogo funcione, e te-

mos que atopar a maneira de invitalo a que asuma ese acordo.
Cando os creadores nos queixamos de que non se nos comprende, hai que sospeitar que algo está fallando nesa discusión
estabelecida entre o escenario e
o patio de butacas, que alguén
está faltando a ese pacto”.
A colaboración con Paolo
Pinamonti, o director do festival, iniciouse hai moitos anos
e, segundo Vick, resulta moi

frutífera para ambos. “Compartimos moitos valores; el
axudoume a atopar algunhas
cousas que eu buscaba e creo
que eu o axudei a atopar outras
que el estaba a procurar. A idea
de centrar o festival nos directores de escena resulta un
achegamento moi interesante
ao mundo da ópera de hoxe,
porque se pode ter unha espléndida actuación musical
sen que o espectáculo deixe al-

biscar o interese teatral da
obra. Podes ter unha magnífica experiencia musical na túa
casa, escoitando un CD, pero a
música en directo dálle un valor engadido. Nós, os directores de escena, podemos incorporar outro elemento máis,
que é a dimensión teatral, colaborando para que o espectador acceda a unha noite marabillosa, a un espectáculo realmente máxico e completo”.
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CULTURA.25.

nón educalo’
A BUSCA DE NOVOS PÚBLICOS. Aproximarse á opera dende unha
perspectiva teatral para gañar
novos públicos é case unha
obsesión para el. “Creo que o
feito de que, nos últimos anos,
a ópera perdese espectadores
se debe a que non busca comunicar co público senón
educalo. Tratamos de aprenderlle aos espectadores a nosa
linguaxe sen interrogarnos sobre cal é a que utilizan eles.
Agora todo o mundo fala de
buscar novos públicos, pero
ninguén quere cambiar”. Para
Vick, malia toda a axitación social e política do século XX, o
mundo da ópera segue a perpetuar as institucións do século XIX: unha elite privilexiada
eríxese en sentinela das esencias e, de cando en vez, abre as
súas portas para ilustrar o pobo. Romper con esas inercias é
unha das súas principais preocupacións. “Temos que comezar a falar unha linguaxe que o
público entenda, ten que haber intercambio entre a arte e a
sociedade da que dimana”.
Non obstante, os seus métodos non teñen nada a ver co
populismo, que considera unha amósega máis de dirixismo
elitista. A disxuntiva entre
manter unha minoría que
conserve os elevados requirimentos da grande arte ou diminuír as esixencias para chegar a un grupo de persoas máis
numeroso é, para Vick, unha
falsidade. “Pensar que só podemos ter unha boa entrada
con La Bohème ou con Carmen indica unha gran carencia de imaxinación. O problema é que a ópera é un espectáculo moi caro e até o de agora
só lle mostramos ao público o
seu prezo; xa é hora de mostrarlle o seu valor. Se insistimos en seguir exhibindo ostentosamente o prezo da ópera perderemos de vista a importancia dos valores que pode transmitir e, así, correremos o risco de regresar a unha

Escena de Mitridate, re di Ponto, estreada a pasada semana na Coruña e [abaixo] Graham Vick dirixindo un ensaio da obra.

ópera que se considere unha
arte só para os ricos. Trátase
dun perigo moi real: en América, actualmente, xa é así”.
Isto, ademais, afecta o traballo artístico, asegura. “Neste
momento, a ópera en América
é abraiantemente conservadora, permanece estancada nos
anos cincuenta do pasado século. E o que resulta máis sorprendente é que consideran
iso como unha “gran tradi-

ción” que resulta imposíbel
eludir, porque estiman que deben definirse a si mesmos en
función do lugar de onde proceden e non en función do que
realmente son no presente. É
algo moi destrutivo. Dende ese
punto de vista, a ópera en Europa é moito máis progresista,
aínda que debemos abrirnos a
un público aínda máis amplo”.
Vick sabe do que fala. Como
director da City of Birmingham

Touring Opera, conseguiu –a
base de espírito aventureiro e
de imaxinación– encher os teatros con obras tan pouco
compracentes coma o Woyzzeck de Alban Berg. E, en moitos casos, con espectadores
que nunca pisaran un teatro lírico. “A poboación europea
cambiou enormemente. En
Birmingham decateime de
que o cincuenta por cento dos
menores de dezaseis anos non

eran de raza branca. Iso supón
que dentro de vinte anos a
maioría dos habitantes de Birmingham xa non serán brancos. E non podemos convertelos nunha minoría afastada da
creación, deben verse reflectidos na ópera do noso tempo,
sentir que as manifestacións
artísticas da sociedade lles pertencen tamén a eles”. A fórmula: crear montaxes que extraian
de cada unha das obras unha
mensaxe que poida servirnos
para comprender a nosa sociedade, extractar unha reflexión
que nos permita consideralas
como un ingrediente máis da
nosa época.
Considerar a ópera como
un espectáculo total é un paso
nesa dirección. “Para min, é
decepcionante que o público
do teatro e o da ópera non se
mesturen. Algunhas veces, os
melómanos fixeron da ópera
un territorio cercado no que a
dimensión teatral quedaba relegada a un segundo plano. Pero, en moitas ocasións, a ópera
é un espectáculo máis teatral
que o propio teatro. A música
constitúe a súa razón de ser, é o
máis importante, sempre hai
que partir dela. Mais o espectáculo no seu conxunto pode
concibirse como un xénero teatral no que se nos relata unha
historia que nos afecta no máis
íntimo”.G
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Novelas gráficas de Guitián, Manel Cráneo e Miguelanxo Prado; e o fanzine Catalizador de crianzas galegas que estudan catalán e cataláns que estudan galego.
XOSÉLUÍS ALONSO

Anxo Cabada

‘Retrato
a dignidade
das persoas
vinculadas á terra’
M.B.

Despois de Maregrafías, Anxo
Cabada quixo homenaxear, a
través de retratos, a xente que
traballa a terra. O proxecto, ao
que chamou Terragrafías, vén
de materializarse nun libro e unha exposición que recorrerá durante o verán concellos como o
de Cangas, As Neves, Gondomar, Vigo ou Tomiño.
Que é terragrafías?
Continúa a estela iniciada en
Maregrafías, proxecto no que
retrataba a xente do mar acompañado de textos de trinta escritores galegos. A través dos
rostros reflexionaba sobre a dureza dos traballos. Quedei moi
satisfeito coa combinación de
fotografía e poesía e quixen levalo ao eido do rural, facendo
fincapé nos mozos que viven
da terra. Nestes momentos, topar xente que está intentando
vivir do campo paréceme un
canto á esperanza. Por iso trato
de reflectir nesas imaxes a dignidade dunhas persoas que loitan porque non perdamos o
vínculo coa terra.
Que lle esixe a unha cara para
ser retratada?
Todas teñen algo, pero tentei
conciliar a súa actividade coa
expresión, en situacións diferentes que abrangueran toda a
realidade rural galega.
Tamén retratou unha zoqueira.
Retratei, si, nunha das homenaxes que se inclúen. Hai outra dedicada a un cesteiro, porque me
parecía esaxerado renunciar a
xente maior que segue no rural.
Para a portada escolle a cortiza
dunha árbore.
Trátase dunha metáfora do rural ameazado. É o tronco dunha árbore do Pazo de Cascaxide, un bosque de Silleda que se
está salvando da tala.G

Galiza país convidado
no Saló del Còmic de Barcelona
Unha nutrida nómina de autores, editoriais e
colectivos desembarcarán en Barcelona o 29 de maio
para representar a banda deseñada galega no XXVII
Saló del Còmic, que se celebrará até 1 de xuño, onde
Galiza acode, por vez primeira, como país convidado
M.B.

Non é a primeira vez que Barcelona acolle o desembarco da
banda deseñada galega. Máis
ben, é norma nas últimas edicións que editoras e colectivos
escollan o recinto da Fira da Cidade Condal para presentar os
seus novos proxectos e que os
autores galegos compitan polos premios nas diferentes categorías. Pero desta banda, a
XXVII edición do Saló del Còmic ten de especial para o traballo feito aquí que Galiza acode como país convidado.
Deste xeito, Galiza convértese, despois de Valencia, Madrid e as Illas Baleares, en merecedora desta distinción no
marco da mostra máis importante dedicada á novena arte
no Estado, por gozar, en palabras dos organizadores dunha
“escola de gran tradición, diversidade e actualidade” e pola
súa importancia dentro da industria do cómic” peninsular.
Neste sentido, máis alá da
presenza institucional, autores
e editoriais desprázanse do 29
de maio ao 1 de xuño a Barcelona para presentar as súas no-

vidades nas catro casetas que o
Saló, que este ano conta cun
cartel asinado polo ourensán
David Rubín, ten reservadas
para a banda deseñada galega.
Unha oportunidade que todos
os axentes cualifican como
“única” para dar a coñecer o
traballo dos creadores galegos
e para promover e difundir os
valores que representan.
Entre os que viaxarán a Cataluña figuran David Rubín, finalista na categoría de mellor autor
en español de 2008, Javi Montes,
Manel Cráneo, que presentará
Os lobos de Moeche, Mariano
Casas, vencedor da última edición do Premio Castelao, Miguelanxo Prado, Alberto Vázquez, Víctor Rivas, que asinará
exemplares de Harry Pórrez, e
Kiko da Silva. A delegación terá
como artista convidado ao debuxante Xaquín Marín, fundador do Museo do Humor de Fene e precursor do humor gráfico
en Galiza, un convite que coincide co 35 aniversario de Marín no
eido da banda deseñada.

Pormenor dun traballo de Xosé
Domingos.

timas novidades editoriais, entre as que destacan o número 13
de Barsowia, do colectivo Polaqia, O corazón das árbores, de
Miguel Núñez, o volume Fito &
Pita, no que Alberto Gutián recompila toda unha serie de tiras
cómicas sobre estes dous xubilados. Miguelanxo Prado achegará tamén Papeis dispersos,
unha recompilación de historias curtas elaborados polo propio debuxante e Mariano Casas
levará a obra Mensaxes, da editora El Patito Editorial, que contará con posto propio. Tamén se

’’

Adelegacióngalegaterá
como artista convidado
a Xaquín Marín, fundador
do Museo do Humor de
Fene e precursor do humor
gráfico en Galiza”

NOVIDADES EDITORIAIS. Nos postos
habilitados presentaranse as úl-

David Rubín compite polo premio a mellor debuxante do Estado
Un ano máis debuxantes, fanzines
e editoras galegas compiten polos
premios do Saló. Nesta ocasión,
David Rubín é finalista na categoría
de mellor autor do 2008 por Caderno de tormentas. É un dos autores
galegos máis aclamados pola crítica e o público estatal despois de
que Astiberri o catapultase coa edición das súas obras O circo do desalentoou A tetaría do oso malaio.
Jacobo Fernández, creador de

Os amigos de Archimboldo Roque
(Faktoría de libros) e Aventuras de
Cacauequi(El Patito Editorial) compite polo premio ao mellor autor revelación. Pola súa banda, Bd Banda
opta ao galardón de mellor revista
sobre cómic. O seu apartado editorial tamén está presente en outros
dous premios, o de mellor obra e o
de mellor guión, por ser a editora da
obra As serpes cegas, de Felipe Hernández Cava e Bartolomé Seguí.G

presentará Trafalgar, a novela
gráfica na que colaborou Javi
Montes, editada pola deputación de Cádiz polo bicentenario
da batalla, así como D-Man
(Marvel) no que traballou o coruñés Xurxo García Penalta.
No espazo dedicado a fanzines estará presente o proxecto
Galauda, que xira ao redor do
ensino do galego en institutos
cataláns. No marco desta iniciativa darase a coñecer o primeiro número do fanzine O
catalizador, realizado por galegos en Barcelona e por cataláns que estudan galego.

GALIZA VISTA MÁIS ALÁ DO TÓPICO. O
posto institucional acollerá dúas exposicións sobre o cómic
galego. Unha delas leva por título Miña terra galega, que resume a visións dos autores de
aquí sobre os tópicos relacionados con Galiza. Kiko da Silva, Emma Ríos, Manel Cráneo,
Alberto Guitián, Alberto Vázquez, Diego Blanco, Xosé Domingo e Iván Suárez, reflexionan a través de historias de cinco páxinas, sobre o marisco como apocalipse, a morte, as
meigas, a emigración, a choiva
ou o turismo.
En paralelo abrirase tamén o
proxecto expositivo Viñetas descubertas. Certames galegos
2000-2008, conformado cunha
escolma de traballos dos autores que destacaron nos que están considerados como os certames máis importantes a nivel
galego: o GZcrea, convocado
pola Xunta, e o Premio Castelao,
da Deputación da Coruña.
Dentro do calendario de actividades, porase en marcha tamén a mesa redonda Galiza, comunidade convidada, na que
participarán o autor Gochi, o debuxante Javi Montes e José Tomás e que estará moderada polo
presidente da Asociación de Libreiros da Coruña, Sanmi.G
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Que é iso das...

As cifras indican o número de
deputados
que escolle
cada país.

Gonzalo

BULE-BULE 28 maio.qxd

Estes días, até o 7 de xuño, verás, oirás e
lerás que os medios de comunicación,
ademais de falar de fútbol e da crise, tamén o fan das Eleccións Europeas.
Na seguinte páxina miramos un pouco
para que sirven, que se elixe, que fun-

cións teñen os deputados europeos e
en qué institucións van traballar.
Se despois de miralo aínda non che
quedou claro, non te preocupes: os
maiores tampouco nos enteramos
moito destes asuntos europeos!
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Qué son as....

Eleccións Europeas
Algúns datos da Unión Europea:
- As eleccións ao Parlamento Europeo
celébranse dende 1979.
-Actualmente hai xa 27 Estados Membros.
- O Parlamento ten 23 linguas oficiais.
O Galego (como o Euskera ou o Catalán)
de momento non teñen ese rango,
aínda que se poden solicitar traducións
en certos documentos.
- As eleccións afectan a 491 millónsde
cidadáns, dos que 375 poden votar,
sendo o segundo maior electorado do
mundo despois da India.
- Neste ano haberá aproximadamente
36 millóns de novos votantes.
- Elíxense 736 deputados. Cada país escolle un número distinto deles, que vai
desde un máximo de 99 a un mínimo de
5, en función, principalmente, do número de habitantes.
- Os deputados non se agrupan por nacións, senón por coincidencia ideolóxica, en grupos políticos. Actualmente
existen 7 grupos. Os deputados afílianseao que máis se axeite ás súas ideas,
aínda que sexan algo distintas das do
seu partido nacional.

O Parlamento Europeo
O Parlamento é o único órgano de goberno da Unión Europea (o lexislativo,
ou que elabora as súas leis) elexido por
votación directa.
Estas leis e normativas que elaborarán
os deputados elexidos teñen unha influencia grande sobre a vida cotián dos
cidadáns de calquera país da Unión.
Non hai máis que pensar no uso do
euro, que sustituiu á maioría das moedas nacionais hai só uns anos. Nas normas que afectan a alimentos, transporte, calidade de produtos, comercialización destes...
Pensemos, por exemplo, na producción
de leite e as restriccións aos labregos ga-

legos para producir só até certas cantidades. Isto é porque o que beneficia a
unhas zonas ou sectores pode perxudicar a outras. Sen embargo, outras axudas económicas tenden a equilibrar eses
desaxustes, aínda que non sempre o
conseguen.
Competencias e organización
Resumindo, o Parlamento ten unha serie de poderes para marcar liñas de acción aos gobernos dos estados membros, organizándose en comisións e delegacións. Pero hai outro órgano de
goberno, o Consello da Unión Europea, que interactúa co Parlamento, e
que está formado directamente polos
gobernos dos países membros.

Qué pasa neste mes?
O nome:
O nome de Xuño viría do latín
Iunus (Xuno), a dona do deus
Xúpiter, equivalente á grega
Hera, compañeira de Zeus, e
ambas propicias aos casamentos e as unións amorosas.
Ao estar moi marcado pola
noite do día 23, tamén se
chama en galego Mes de San
Xoán.
Curiosidades:
Durante este mes ten lugar o
solsticio de verán, o día 21,
no hemisferio norte, donde
estamos. É o día máis longo e
a noite máis curta do ano (no
sur é o solsticio de inverno). É
o paso da primavera ao verán.
Outra data destacada nos costumes tradicionais é o San
Antón, o día 13, favorecedor
dos casamentos.
Na Natureza
Ao aumentar as temperaturas,
os insectos están en plena
eclosión, como as bolboretas,
que se fan máis visibles. Moitas aves xa están coidando
das súas crías, que van medrando ou saindo dos niños.

Adoita haber algunhas tormentas, subindo as temperaturas e durando máis os días
até chegar ao día máis longo,
entre o 22 e 23.

Algunhas plantas, como as roseiras silvestres, aproveitan o
sol e calor para florecer a cachón. Nas hortas, medran os
cultivos, preparándose para
dar os froitos no mes seguinte. Os campos cúbrense
de amorodos silvestres, e os
osos, alí donde aínda os hai,
percorren os montes en busca
de amores. Algún pode chegar até a nosa serra dos Ancares, na percura de moza, ou de
osa, neste caso.

Este complexo xogo entre órganos europeos e gobernos nacionais é o que fai
confuso para a maioría de cidadáns europeos o funcionamento e importancia
destas institucións comunitarias.
Os estados, en políticas que lles afectan moi directamente, tenden a mirar
máis polo seu que polo dos veciños,
facendo que o goberno europeo ás
veces sexa máis unha boa intención
que unha realidade.
Estas cuestións provocan, por igual en
case todos os países membros, unha
alta abstención nestas eleccións. As autoridades políticas tentan que esta falla
de interés nos electores sexa cada vez
menor, de momento sen moito éxito.
Haberá que esperar a cando poidades
votar vós, lectores e lectoras?

Refraneiro
A Noite de San Xoán
Esta noite máxica desde os tempos máis remotos, que coincide
coa celebración do solsticio de
verán, ten na nosa terra unha
tradición moi forte. É unha noite
de festa, para comer e beber a
eito e saltar por riba do lume,
das lumieiras, fogueiras, cachelas ou cacharelas. É a noite
do lume pero tamén da auga,
coas propiedades das fontes
santas ou milagreiras, das nove
ondas do mar (que purifican e
fecundan); e tamén das plantas
que esa noite tornan máxicas,
como o trebo, o fiuncho, as rosas, as herbas de San Xoán, os
estalotes, e moitas outras. Esta
noite apáñanse para poñelas
nun caldeiro con auga. Alí quedan ao orballo da noite e pola
mañán todos os membros da
casa hanse lavar con esta auga.

A natureza xa dá froitos.
Días longos, festa...
En San Xoán, a sardiña
molla o pan.

adormentase
para ver bailar o sol no
día da súa romaxe

Polo San Xoán, as once
con día dan.

Se chove no San Xoán,
malas colleitas:
Auga de San Xoán, nin
palla nin gran.

No san Xoán, peras na
man.
Na noite de san Xoán,
bebe viño e come pan.
Polo San Antón, xa a
galiña pon.
Polo San Xoán, a fouce
na man.
O que aúna en San
Xoán, ou é parvo ou
non ten pan.
Propiedades máxicas
do San Xoán
Sálvame lume de san
Xoán, para que non me
trabe, nin cadela nin
can.
No San Xoán as bruxas
fuxirán.
No día de san Xoán
baila o sol pola mañán.
San Xoán pideu a
Cristo
pra que non o

Auga de San Xoán,
tolle o viño e non dá
pan.
Se San Xoán chora, a
silveira non da mora.
Cantigas:
Meu San Antonio
bendito/ como me
cases hogano (hoxe)/
heiche levar unha vela/
coma un fungueiro
dun carro.
Día de San Xoán,
alegre/meniña, vaite
lavar/ pillarás auga do
paxaro/ antes do que o
sol raiar/ Irás o abrente
do día/ a auga fresca
catar/ da auga do
paxariño/ que saúde
che ha de dar.
Casaivos, mozos,
casaivos/ que as mozas
baratas van,/
vintacinco por un
carto/ fiadas hastra
Sanxuán.
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Tes un debuxo, unha caricatura, unha foto túa, da túa mascota ou do sitio en 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 donde estudas, se queres. Anímate!

e-Trad:
música e asombro
A Uxía Senlle, Rodrigo Romaní
e Anxo Pintos, pola emoción no acto do
28.09.08
Aos 8 mestres da e-Trad,
lembrando o 10 de decembro de 2008

Ás veces nos Institutos vivimos
momentos gloriosos. Cando fomos convocadas a unha actividade didáctica na que ía participar
a e-Trad (Escola de Música Folk e
Tradicional do Servicio de Educación do Concello de Vigo) reunimos aos 90 alumnos de música de
2º de ESO e demos un chimpo de
alegría. A fascinación da música.
Ese misterio sonoro que trascende
a lóxica da existencia, que emana
da ferida e do gozo, que nos ilumina e nos transforma.

De camiño ao salón de actos iamos evocando pasadas actuacións destes 8 mestres que souperon desvelarnos o segredo das
melodías que habitan na nosa Historia máis íntima, lembrándonos a
nosa pertenza a esa especie de soñadores que declaramos a exaltación da vida, da nosa cultura.
Alí asistimos todos, e... de improviso produciuse o milagre: un feitizo que percorreu o ambiente e
se detivo na periferia dos sentimentos do auditorio capaz de
crear un estado emocional próximo á felicidade. Foron instantes
de fulgor e empatía.
Ofrecéronnos harmonías tecidas
co agarimo do tempo, empregando con oficio intelixente violín,
gaita, percusión, requinta, zanfona, arpa, acordeón, e as súas vo-

ces de "vento tolo" cunqueiriano.
Os alumnos, coa ollada do asombro e o piloto da expectativa incandescente, estouparon, todos?
todos!!! na celebración do momento único, a música como algo
máis que comunicación e ledicia,
como portal de cerimonias de entendemento, de achegamento ao
outro, aos outros.
Das súas gorxas saíron alalás de
cantores deliciosamente principiantes, e bailaron, caramba se
bailaron!, jotas e muiñeiras coa vehemencia que tinxe os movementos do esplendor adolescente.
E tomou forma de alfaia en aleación de música e asombro.

Paz Raña Lama
[Profesora do IES Rosais 2. Vigo]

O músico Rodrigo Romaní.
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EX ALUMNOS
Antonio García Teixeiro

Mariscada,Empanada, Paella, Callos,
Cocido, Caldeirada, Fabada.

(Joan Margarit)

Barullo de letras:
Buscar estes nomes:

para ser
máis feliz”

Neste barullo de letras atoparás os nomes de sete pratos ou xantares tradicionais e moi ricos. A atopalos!

Ucraína, Noruega, Suiza, Serbia,
Islandia, Bielorusia.

’’

A poesía serve

Coloca estas vilas e concellos galegos no seu
lugar correcto do mapa, facéndoas casar co
número axeitado.

Países da UE:
Non pertencen á Unión Europea:

tópome, cada vez máis,
con ex alumnos maiores. Persoas novas aínda, que
xa deixaron de ser mozos e
transitan por sendas diversas.
É unha satisfacción velos coma seres autónomos responsables, desenvolvendo distintas profesións, na procura
dun traballo ou educando
ilusionados os seus fillos. Alégraste, sobre todo, porque algúns xa están, por desgraza,
na outra beira da vida. E teño
a sensación de que non hai
tantos anos que abandonaron a aula na que intentabas
que se emocionasen coa literatura. En pouco tempo recibo varios correos electrónicos de exalumnas. Nun deles,
Doris, unha rapaza fondamente comprometida coa
súa contorna, envíame un
enlace de internet cunha entrevista a “un poeta que me
encantou o que di sobre a poesía”, comenta. Remata preguntándome se o coñezo e se
me gusta. Entro na páxina de
La Vanguardia e leo unhas reflexións intelixentes de Joan
Margarit: “A poesía serve para ser máis feliz.A poesía imparte coñecemento e conforto. É a nosa última casa de
misericordia. A poesía non
existe sen un lector que entenda o poema”. Cóntolle á
miña exalumna que compartín con el mesa redonda
no Liceu falando sobre as linguas utilizadas por Paco Ibáñez nas súas cancións. Envíolle unhas fotos do acto e mais
as dunha conversa que tivemos sobre jazz, algo que nos
fascina. Tamén lle digo que
Margarit, poeta cálido e claro, é un dos autores que máis
me interesan. Fermoso velos
medrar. Síntome ben. Vou
poñer de novo o disco de
Lizgairo (magnífico!) cando
unha amiga me di que morreu Antonio Vega. Triste,
cambio de idea e déixome
levar polas sentidas palabras
de El sitio de mi recreo. G

Solucións:

A

Unha ilusionante viaxe
Soños de circo.
Autor: Joxan Ormazabal
Ilustracións: Iraia Okina
Editorial: Faktoría K de libros

A editora Faktoría K de libros achéganos en versión galega este conto
gañador do II Premio Etxepare de Álbum Ilustrado en éuscaro 2008. Os
seus autores, en cadansúa faceta artística, son quen de reflectir o
mundo dos soños dentro dunha historia real estruturada de xeito circular. Trátase dun relato onde a ilusión
actúa como lene fío condutor nunha

viaxe prometida por unha avoa á súa
neta. Esta había moito tempo que
agardaba o día de poder ver realizado un dos seus soños, viaxar cara
ao mundo fantástico do circo. Pero
co que non contaba a pequena protagonista era que ía experimentar
por partida dobre e coa mesma intensidade emotiva, aínda que en diferente escenario, a maxia circense,
grazas ás marabillosas posibilidades
que lle vai ofrecer o mundo onírico.
Pois é onde a imaxinación ten liberdade creadora para converter en verosímil todo o que acontece. O em-

p r e g o
dunha linguaxe sinxela e expresiva
xunto a
unhas delicadas ilustracións de escenas minimalistas e
cores de tons suaves, axudan a proxectar a atmosfera suxestiva propia
dos soños, á vez que facilitan á súa
lectura por parte do público infantil
ao que vai dirixido.G
Alba Piñeiro
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Fía na Roca celebra Quince maios
É o sexto disco do grupo, gravado quince anos
despois daquel primeiro Fía na roca (1993), que
chamara a atención mesmo da BBC, e servira para
promocionar o Xacobeo 93 en toda Europa
Lara Rozados

Montaran daquela unha editora
(Antirritmo C.B.) logo de autofinanciarse a gravación. Fía na
Roca funcionou sempre de xeito
independente. “Cando comezamos, no 93, a cousa estaba
mal, e agora está peor”, afirma
Vázquez. “Sobrevaloráronse as
producións e non se souberon
adaptar os prezos. A xente perdeu moito o hábito de mercar
discos”. Coa iniciativa conxunta
con A Nosa Terra que están a desenvolver queren evitar intermediarios, mover o disco practicamente do produtor ao público, e conseguir que sexa máis
doado para a xente mercar o
disco. “É un xeito de comercio
xusto”. A respecto da independencia na produción, explica
Vázquez que “tal e como funciona o mundo do disco, moitas
veces vímonos obrigados: Unha
discográfica grande significa
moitos compromisos, e nós non
queriamos nada que nos atase”.
E o reto non queda aí: en
Quince maios achegan moito
máis ca música. Trátase dun
DVD onde podemos ver o concerto co que Fía na Roca celebrou o 15 aniversario no Teatro
Principal de Compostela para
gravar Quince maios. “É bonito,
ademais de escoitar un grupo,
velo tocar”, afirma Vázquez. O
DVD achega unha serie de regalos de persoas que acompañaron a Fía nesta andaina de década e media, coma Mini, Uxía
ou Miguelanxo Prado, artífice da
portada do primeiro disco. Trátase de 16 temas que recollen a
evolución do grupo. “Non fomos moito de sacar un disco e
despois facer concertos arredor
dese repertorio”, explica Vázquez. “O noso directo foi medrando con cada nova achega.
Fía na Roca traballou bastante
en estudio, pero nesta ocasión
queriamos reflectir a alma do
grupo, que é tocar en directo”.
Parécelle importante xerar este
tipo de material discográfico,
“nunha época en que pecamos
un pouco de exceso de produción e edición. Interésanos o directo por riba dos artificios”.

QUINCE ANOS DE HISTORIA. Xosé Ramón Vázquez e Xabier Bueno
xa se coñecían da agrupación

vilalbesa Xorima, que se desfixera no 89, cando lanzaron
unha proposta que bebía da
tradición sen renunciar ás innovacións. Coa incorporación do
violinista Quim Farinha e Xosé
Enrique Comesaña nos instrumentos de corda (ambos os
dous se incorporarían despois a
Berrogüetto), gravaron Fía na
Roca no 91. Dirixiu a produción
artística Luís Delgado, que tamén tocaba diversos instrumentos (entre eles a autoharpa), e aínda houbo sorpresas, coma a presenza de Segundo Grandío, baixista de Siniestro Total, Carlos Castro na
percusión, e Ana, Carme e Leo
Bueno nas pandeiretas. Xoán
Manuel Estévez cualificou,
nunha crítica n’A Nosa Terra,
aquel traballo como folk experimental, “en permanente encrucillada”. Gravouse no 91, pero
aínda tardou dous anos en saír.
“Realmente houbo un momento forte no folk contra finais
dos 70 e comezos dos 80”, explica Vázquez, “e cando nós empezamos co proxecto levabamos xa un tempo noutros grupos. O que queriamos era facer
música folk saíndo un pouco do
celtismo, que era o que se levaba
daquela, partindo da tradición e
tamén de músicas do mundo,
pero non as estándar. Eses foron
os principios fundacionais. “A
historia de Fía, como moitas outras historias, ten as súas turbulencias. Logo de varias entradas
e saídas de xente consolidamos
o que queriamos facer”.
Para Agardando que pase
algo, no 96, incorporáronse
Giao Rodrigues á guitarra, Roberto Santamaría ao violín ou o
baixista Pablo Pérez. No seguinte traballo, Contravento
(2001) incorporouse a vocalista
Sonia Lebedynski, que daquela
tiña quince anos, pero axiña había dar moito que falar. “Foi
unha incorporación importante”, salienta Vázquez: “empezou como colaboradora, pero
foi unha chispa que deu lugar ao
cambio. Eramos un grupo instrumental, como moitos outros,
e foi unha oportunidade para
achegármonos ao público. A
voz, o idioma, sempre tenden
unha ponte”. Naquel ano coincidiron no festival de Ortigueira

’’

Ademaisdemúsica,
o DVD mostra o concerto
de XV aniversario, porque ‘é
bonito ver tocar un grupo’”

’’

Oquequeriamoserafacer
música folk saíndo un
pouco do celtismo, que era
o que se levaba daquela”

coa formación quebequesa La
Bouttine Souriante, que estaban
a celebrar o seu 25 aniversario, e
convidáronos a participar nun
documental que estaba a gravar

sobre o grupo Renal Bellenare.

CELEBRANDO ANIVERSARIOS. Despois viñeron Dez anos ao vivo,
que gravaron no Teatro Principal de Compostela no 2003,
para celebraren a primeira década, e Vente Vindo, xa no 2007,
“un golpe de temón” no rumbo
da banda, ao cobraren xa as pezas cantadas especial relevancia. Ao maior protagonismo da
voz de Lebedynski. Ademais, o
grupo gravou, desta volta, todo
xunto, o mesmo que nun concerto, para conseguir un resultado natural, que soase próximo
e vivo. Por desgraza, había dúas
ausencias notábeis: a de Xabier
Bueno, fundador e puntal do
proxecto, e a de Cris Gándara,
contrabaixista, pero os que están seguen coa mesma forza:

entran Xabier Olite, ex-Psicofónica de Conxo, aos baixos, e Roberto Rama, coas gaitas, saxos e
low whistles, e seguen Sonia Lebedynski, X. Ramón Vázquez,
Carlos Castro, Giao Rodrigues e
Roberto Santamarina, ademais
de Pablo Barreiro, técnico de
son e responsábel da gravación.
Estarán no Rosalía de Castro, da Coruña, nun concerto
“a peito descuberto”, segundo
Xosé Vázquez. “O que fixemos
non foi unha recompilación
nin unha ollada atrás, non queriamos un concerto deses case
circenses, con moitos convidados entrando e saíndo, senón
sermos nós mesmos”. Despois, Fía na Roca inician unha
xira de verán, que os levará
pola Bretaña e Portugal, entre
outros lugares.G

DVD e concerto, un encontro de públicos
Fía na Roca saca á venda o DVD
Quince maios, este 28 de maio. O
DVD pódese adquirir con este número de A Nosa Terra,por 12 euros,
e tamén cos correspondentes ás
semanas do 4, 11 e 18 de xuño.
Este xoves 28 de maio é tamén
cando o grupo ofrece o primeiro
dos seus concertos: o espectáculo, incluído no Ciclo “Música
con Raíces”, terá lugar no Teatro

Rosalía de Castro ás nove da noite.
Unha das formacións máis destacadas da música folk galega que
sempre funcionou de xeito independente con respecto ás grandes
discográficas optou por este innovador sistema de distribución por
varias razóns. Como explica Xosé
Ramón Vázquez, fundador do
grupo a canda Xabier Bueno, “por
unha parte, todos os grupos temos

o reto de achegarlle o noso traballo
ao público polas canles que sexan,
sobre todo nun momento en que
o mercado discográfico se atopa
nunha situación especialmente
delicada. Pola outra, pensamos
que a audiencia d’A Nosa Terra casa
moi ben co noso público potencial.
E ademais, A Nosa Terra amosou
moi boa vontade, seguindo a súa
aposta pola cultura galega”.G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Do que estou a falar... Haruki Murakami. Galaxia.
 A praia dos afogados. Domingo Villar. Galaxia.
 Memoria de cidades sen luz. I. López Silva. Galaxia.
 A clase. François Bégaudeau. Xerais.
 O xardín das pedras flotantes. M. Lourenzo. Xerais.

ELES SI QUE SABEN

NON FICCIÓN ¬
 Curuxás. Carlos Parrado. A Nosa Terra.
 A corpo aberto. Manuel Rivas. Xerais.
 Un país a medio facer. Fran Alonso. Xerais.
 Historia de Ourense. Marcos Valcárcel. Xerais.
 Galicia solidaria X. Ríos, Carlos Teixo (editores). Xerais.

Marica Campos

S

aben que xogan con vantaxe e que a enquisa lles
dará a razón: a maioría dos
galegos e galegas queren que
os seus fillos sexan escolarizados en castelán. Uns porque coñecen en carne propia
as mordedelas do autoodio, o
complexo de seren galegos.
Outros, porque, xa se sabe,
Galiza ten que estar ao servizo da Una, Grande y Libre.
Non desexan entrar en ningunha batalla dialéctica, non
é precisa. Só unha cruz nun
impreso. A iso chámanlle liberdade e democracia. O noso é fanatismo, separatismo,
imposición e –oh terríbel e
perigosa palabra!– nacionalismo. Paradoxalmente serán
en boa parte as clases que
mantiveron viva a nosa lingua durante séculos as que
colaboren á súa desaparición. Que podemos poñer na
balanza fronte aos máis de
500 anos de mensaxes en
contra do galego? Desde que
foros, coa megafonía suficiente, chamar o pobo á dignidade? O alimento intelectual deste país chámase Belén Esteban e as súas leas familiares, “Supervivientes”,
“Operación Triunfo”… e
pouco máis. E os de Galicia
Bilingüe e mais os que agora
nos gobernan sábeno. Por iso
ousan falar de liberdade cando o que pretenden é o suicidio colectivo do pobo que
desprezan. Suceda o que suceder, o xenio desta terra, a
nosa lingua,non será unha
sombra vagabunda. Somos
moitos e moitas os que lle daremos acubillo nos nosos labios, como quedou patente o
17 de maio en Compostela. E,
ademais, non hai mal que
cen anos dure. Pero, pode
unha lingua depender dos
cambios de goberno? 

’’

Ousanfalardeliberdade
cando o que pretenden
é o suicidio colectivo
do pobo
que desprezan”

crítica

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

desenvolvela. As personaxes e
as situacións que viven dán
para iso. A estrutura envolvente das historias cádralle
ben, mais non é a máis axeitada para o lector. Tal e como se
presenta, debe poñer atención para non perderse nese
intrincado escenario humano; do que se deduce que as
personaxes, sendo densas e
estando correctamente configuradas, non dispoñen do suficiente tempo para ficaren na
lembranza do lector. Tamén
se agradecería unha máis
constante contención do ritmo narrativo, que por veces se
desboca.

NARRATIVA.

De loita ilegal
e sentimentos
A perspectiva desde a porta
Autora: Patricia A. Janeiro.
Edita: Positivas, 221 pp.

Malia o que, de primeiras pode
parecer, as relacións entre literatura galega, especialmente a
narrativa e non tanto a poesía,
e o nacionalismo non son tan
fortes, nin convencidas, como
algunhas voces queren dar a
entender. Mais
ben, forte si resulta, e paradoxal e malo de
entender, o silencio que paira sobre o nacionalismo independentista nas letras galegas. Son contados os nomes de
autores que se atreveron a acollelo nas súas páxinas. Méndez
Ferrín, Darío X.Cabana, Luís
Paradelo… e pouco máis, deica
chegarmos a esta novela de Patricia A. Janeiro.
Se o feito de ocuparse dese
tema non garante que o discurso vaia ser o dunha grande novela, o dunha novela inmortal,
o certo é que o crítico tampouco debe deixar de comentar o
valor social que atesoura, porque a literatura entendida como pasatempo é menos literatura, a literatura que de verdade enche é a que nos fai conscientes da realidade que vivimos, conscientes e sabios. Non
será un valor relevante literariamente, mais si o é desde a
perspectiva social.
A Operación Castiñeira, vivida pola propia autora cando
as forzas da orde irromperon
no seu lugar de traballo, serviulle de motor de arranque a esta
historia que fía o movemento
de resistencia armada galega
en boa parte do franquismo, da
transición e mesmo despois de
morte do ditador deica chegar
á dita Operación Castiñeira,

Xosé M. Eyré

LIBROSDEFONDO.

Marica Campo,
no camiño
O editor Francisco Macias e a autoraPatricia A. Janeiro.

LARA ROZADOS

desenvolvida no 2005, que su- tricia A. Janeiro aman e desapuxo o meirande desprega- man, padecen, senten, busmento policial contra o inde- can e son buscados. Están hupendentismo galego, pois fo- manizadas, fronte á deshuron detidas unha ducia de per- manización a que os someten
soas que, tres anos máis tarde os medios de comunicación.
serían postas en liberdade por E ambas dimensións, a hufalta de probas.
mana e propia da loita, non
O que non se pode dicir é berran unha coa outra, non se
que queira ser a novecuestionan entre elas.
la dunha resistencia
Destaca precisamenarmada. Nin sequera a
Aperspectiva te o labor de ensamcompoñente política
blaxe das distintas
desde a porta historias deica lograr
se pode dicir que teña
unha importancia es- é unha novela coselas nun único tapecial, como se pode- na que teñen piz no cal se reflicte a
ría agardar. A autora moita impor- través do tempo o
soubo fuxir dese abis- tancia os
evoluír das distintas
mo fácil e tramposo e sentimenpersonaxes. E, como
de paso foxe da acusa- tos dos
novela actual que é,
ción que, vista a temá- protagonistas” demanda a participatica, inmediatamente
ción de quen a le, o
se arbitra para este tiimportante xa non é
po de discursos: o masó lela, senón lela e
niqueísmo.
custionarse porque
Pola contra, A
suceden determinaperspectiva desde a porta é das cousas, cómo podemos
unha novela na que teñen deixar que acontezan determoita importancia os senti- minadas cousas.
mentos dos protagonistas, é
Lamentamos que a autora
dicir: os motores que lles per- non decidise darlle, convencimiten encarar o día a día. As damente, forma de saga. Que
personaxes da novela de Pa- xa está presente, só precisaba

’’

Confusión e morte
de María Balteira
Autora: Marica Campo.
Edita: Bahía, 1996, 134 pp.

Cando por volta de 1996 Marica Campo publicaba o seu
primeiro texto narrativo, o libro de relatos
Confusión e
morte de María
Balteira, o seu
era xa un nome
ben coñecido
no mundo das
letras galegas.
Textos teatrais
como O premexentes non pode cos paxaros rebezos ou O
cazador de estrelas e aínda
poemarios como Tras as portas do rostro situábana no escolleito territorio das voces
merecentes de atención nos
eidos literarios de finais dos
oitenta e primeiros noventa.
Mais non cabe dúbida de
que sería coas historias reunidas neste volume coas que a
autora do Incio acadaría >>>
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>>> a súa madurez
excepción de “Crocreativa. A ducia de
nóforos”, conto fancontos recollida nes- Comoantes
tástico moito máis
tas páxinas chanta- que ela Risco, próximo á narrativa
ban as súas raíces en
Cunqueiro ou de misterio e terror,
dúas fontes igualde longa tradición esFole, en
mente vizosas: dunha
crita.
banda, o noso pasado Campo
Hai, de por parte, ouhistórico; doutra, o dáse unha
tros tres trazos caraclendario popular de moi fértil
terísticos na prosa
reliteraturitradición oral.
destes relatos: a súa
Ao primeiro deses zación
fonda pegada poétiespazos literarios da nosa
ca, o simbolismo
pertencen relatos co- tradición
denso que atesouran
mo “Mulleres no ca- oral”
e o pouso metaliteramiño” –de fondo ton
rio do que se nutren.
reivindicativo– e, soSon, por tanto, narrabre todo, o relato que
cións nas que o alendá título á obra. Ao
to da poeta que Camsegundo adscríbense as res- po é gravita sobre cada sintagtantes historias do libro, con ma, vernizando descricións,

’’

Marica Campo
vista por
Calros Silvar.

diálogos e accións dunha gasa
lírica lene que o vaporiza todo. De igual xeito, moitos dos
elementos clave das diversas
tramas alicerzan en metáforas e símbolos de grande forza
e plasticidade, agochando
tras de si as eternas realidades
que envolven ao ser humano:
o amor, o pasar do tempo, a
procura da identidade propia,
o sentir telúrico da tribo...
Como antes que ela Risco,
Cunqueiro ou Fole, en Campo dáse unha moi fértil reliteraturización da nosa tradición
oral, que aquí cobra nova vida
entre meigas, trasnos, xacias,
fadas e lavandeiras nocturnas, seres mitolóxicos de noso
que se erixen en protagonistas de contos como “O cervo e
a lúa”, “A lenda do loiro galán
dos ollos de auga”, “Soliloquio dunha xacia”, “A fada”,
“Unha meiga en «Albinoni»”,
“O trasgo no Caribe”, “Confesión póstuma dunha meiga
en chuvia e soño” ou “Lavandeiras nocturnas”.
Esta revisitación dos nosos
seres míticos e, en xeral, dese
fondo antropolóxico singular
do que se alimentan os textos
literarios orais galegos alcanza en Campo grande altura
estética, confirmando unha
vía de re-creación que, cos
anos, continuaron tamén brillantemente Xosé Miranda,
Antonio Reigosa e Xoán Ramiro Cuba (pénsese en toda a
serie Cabalo Buligán, por
exemplo), M. Anxo Mato Fondo (así en Xope de lilaina) ou
F. X. Fernández Naval (Lendas de onte, soños de mañá),
entre outros.
Con Confusión e morte de
María Balteira Marica Campo
demostraba que a volta ao
noso pasado lendario e histórico continuaba a ser posible
e que dese regreso literario
poderían agromar novas seivas coas que sorprender ao
lector. Case tres lustros máis
tarde, aquela intuición segue
a ser certa e as doce narracións do libro fican xa entre os
froitos logrados da nosa escrita recente.
Armando Requeixo

A.G.N.

Tres Premios Nobel en Compostela.Da man do programa ConCiencia, organizado pola USC e o Consorcio de Santiago, que este ano chega á IV edición,
estará presentes na cidade o Nobel de Química en 1987, o francés Jean-Marie
Lehn [na foto], este xoves 28 de maio. Cos profesores Pedersen e Cram, desenvolveu a química supramolecular. Seguiralle James Watson Cronin, Nobel de
Física en 1980 coñecido por descubrir o "efecto Cronin" (a unión de nucleóns
en átomos pesados afecta ás interaccións a altas enerxías). Por último, o 1 de
xuño, e o 15 dese mesmo é a quenda do Nobel de Química no 2006, Roger David Kornberg, estudoso das bases moleculares da transcrición eucariota.

POESÍA.

CONTADELIBROS.

As arestas
da vida

Un pirata de Camariñas

Dor da claridade
Autor: Carlos Arias.
Edita: Bubela, 2009 .

A aparición do pequeno selo
Bubela Edicións achega un novo, e sempre benvido, espazo
alternativo á edición de poesía.
Neste caso, a
empresa enmárcase nun
movemento de
vangarda denominado sentimental_ISMO, que avoga
pola restauración da poesía galega e rexeita as tendencias vixentes. Entre os autores aparecidos na Colección de Poesía
da editora figura o seu principal impulsor, Xesús Manuel
Valcárcel, xunto a Manuel Celso Matalobos, Xesús Alfonso
Parada, Rafael Pintos Méndez
e Carlos Arias, autor da última
das entregas.
A defensa do sentimentalISMO en canto movemento
poético ocupa a maior parte do
limiar-manifesto co que Xesús
Manuel Valcárcel introduce a
obra. Nas últimas páxinas
achégase no entanto ao poemario de Carlos Arias, que considera “unha mostra elocuente
das posibilidades do rebelde
stil nuovo”.
A poesía de Carlos Arias é
encadrábel, de certo, no que
semella un dos principais postulados da nova estética, a raíz
filosófica: “o sentimental_ISMO céntrase deliberadamente na mensaxe, nas ideas, no
significado e, por este motivo,
vincúlase tematicamente coa
filosofía (o noso principal empaste)”, lembra Xesús Manuel
Valcárcel no limiar. Dor da
claridade é unha medita- >>>

Crónicas corsarias, de Rafael
Lema, é un relato de aventuras
situado no século XIX. O
capitán Araña
é un famoso pirata de Camariñas que recibe unha
misión do vicerrei de México:
interceptar un
navío da Compañía de Indias.
Son tempos de guerras napoleónicas, independencias americanas e aumento do poder da
masonaría. Edita Tambre na
colección ‘Catavento’.

Novas historias de lareira
Galaxia publica na colección
‘Costa Oeste’, pensada para
adolescentes, Faíscas, de
María Canosa. 36 relatos
curtos que
recuperan o
vello sabor
das historias
da lareira, a
mestura
entre medo,
intriga, desexo e aventura da literatura oral. Historias vividas
algunhas, outras escoitadas e
as máis delas inventadas sen
apartarse demasiado da
realidade.

Clásico da intriga
Agustín Fernández Paz publicou Aire negro no 2000. Foi un
éxito de lectores rotundo, con
vendas
constantes
durante todos
estes anos.
Agora ve a luz
a 13ª edición
do libro, que
se adapta á
nova normativa pero mantén
igual de fresca a historia de intriga de Laura Novo, unha muller con problemas mentais
que aos poucos nos vai contar
a súa historia. Edita Xerais na
colección ‘Fóra de xogo’. 
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Presenza galega Lisboa.As xornadas arrincan o 29 de maio, coa inauguración, na Fundación Torrente Ballester, en Compostela, dunha exposición pictórica de Enrique Gabriel e unha conferencia de Alexandre Banhos[na foto]. Galegos en Lisboa: anatomía dunha historia esquecidacontinúa até o día
5 de xuño, coa presentación do libro e o documental O Couto Mixto. Unha república esquecida, a revista Nova Aguia, o documental de Xan Leira Galegos
en Lisboa. A historia xamais contada,ou o libro Os galegos nas letras portuguesas,ademais de diversas conferencias.

crítica

máis de cen anos”, foi marcado por “alguén [que] fixo sangue”, “para que llo ceda eu /
co seu sangue a quen me siga”, e, no poema final, por
apenas tres versos: “No máis
escuro da noite / barco disponse / para abrir de novo a
súa viaxe”. Semellante estrutura sitúa o libro de Carlos
Arias, sen espaventos, nunha
dimensión máis ampla da poesía e do pensamento.
A aparición de coleccións e
correntes explicitamente alternativas, como é o caso de
Bubela Editorial e do sentimental_ISMO, traen aire fresco á poesía actual, sempre necesario sexa cal sexa a súa dirección. Non obstante, sería
desexábel que o marco sentimental_ISTA no que aparece
o libro de Carlos Arias non limitase a súa lectura, por fortuna chea de arestas, como a
vida.

CONTADELIBROS.
Colección Nume
Toxosoutos publica dous novos
títulos da colección de narrativa
‘Nume’. En precario, de Miguel
Anxo Martínez Oubiña, é unha
novela chea de humor negro
que conta as
dificultades
dun viaxante
para
encontrar
clientes. Historias da pintura. Oda aos
pintores galegos, de Maximino Cacheiro Varela, é unha
obra dupla: por unha banda 29
relatos inspirados por grandes
obras de arte e pintores; pola
outra, 65 poemas dedicados a
mestres galegos da pintura.

Compostela-Veneza

María Xesús Nogueira

Patricia A. Janeiro publica a súa
segunda obra narrativa, A perspectiva desde a porta, que ve a
luz en Edicións Positivas.
A escritora
compostelá
compón un relato que pivota
ao redor de
Nadia, unha
avogada
encargada da
defensa dun preso independentista que acaba marchando
de Santiago a Veneza fuxindo
dunha crise matrimonial.

Debú literario
O’ Salto do Can é a primeira
obra publicada polo profesor de
Arte Jorge Llorca. A través da historia da taberna que lle dá título
á novela, componse un retallo
de personaxes
cheos de vida e
pasado:
Ponciano, don
Ruperto, Zacarías, Dorita, a
da mercearía, o
marqués de
Ghataesfolada... Literatura con
sabor clásico cun pouco de nostalxia no bico. Edita Xerais. 

Carlos Arias.

>>> ción sobre cuestións de querido por moitas das voces
raíz filosófica que non parte, contemporáneas, e dos veos
como podería pensarse, de da ironía, Dor da claridade
construtos teóricos senón da enúnciase desde un ton serepropia experiencia cotiá deli- no e bota man dunha exprecadamente simbolisión coidada que non
zada: “Volvemos ás
desbota, senón que
faíscas da mirada /
por veces reitera, un
Sencitas,
pra darmos coa verléxico requintado. Nos
sen o xogo
dade”.
procedementos de
Ancorado no trans- intertextual
observación das arescorrer dos días me- tan querido
tas da vida –“na aresta
diante algunhas mar- por moitas
/ da vida, no gonzo da
cas temporais (“luns, voces
xeada”, envolta case
trinta e un de xaneiro contemporá- sempre polo símbolo,
dos meus corenta neas,
radica, ao meu entenanos”, “unha tarde de enúnciase
der, un dos valores
vento [...] e un día máis desde un ton dun poemario que se
de xaneiro”), o poe- sereno e unha resiste a unha lectura
mario evoca paisaxes
superficial e que nos
expresión
sentimentais como a
convida a rastrexar “as
infancia, o amor ou a coidada”
viaxes do eu”, no seu
ausencia, ao tempo
“inmenso esforzo por
que constrúe alegorías
soportar a nada”. A
sobre algúns dos ciobservación da “vida a
mentos que sosteñen
chegar / en cada pinga
a literatura de todos os tempos: que pasa” levada a cabo polo
a viaxe, escolleitas referencias eu, queda ademais enmarcamitolóxicas e, sobre todo, unha da nun conxunto que se insire
imaxinaría que bebe da nature- nunha continuidade –unha
za, do cosmos e tamén do rito. tradición– representada, no
Espido da roupaxe das ci- poema que abre o libro, pola
tas, do xogo intertextual tan imaxe dun volume que, “hai

ÓPERA.

Dramaturxia
e poesía

’’

Mitridate, re di Ponto
de W.A. Mozart
Libreto: Vittorio Amadeo Cigna-Santi.
I n t é r p r e t e : Orquestra Sinfónica de
Galicia.
Dirección Musical: Gabriele Ferro.
Dirección de Escena: Graham Vick.

O Festival Mozart deste ano,
dedicado ao traballo de Graham Vick, abriu coa produción de Mitridate, re di Ponto
que a Royal Opera House puxo en pé no ano 1991. Mitridate foi a primeira incursión de
Mozart na ópera seria e segue
sorprendendo a capacidade
daquel mozo de catorce anos
para empregar o xénero como
vehículo da súa brillantez. Do

mesmo xeito que sorprende a
determinación con que aborda un texto –adaptación da
obra de Racine– inzado de intrigas e ciumes amorosos no
seo da familia e tamén de connotacións políticas.
A montaxe de Graham Vick
ten, precisamente, a virtude
de realzar os contidos dramáticos da trama sen recorrer a
ningunha estrataxema que
manipule o espírito da obra:
pódese captar a súa esencia
textual e musical sen efectos
que subliñen ou “expliquen”
o que se nos suxire dende a
mesma medula do drama.
Vick parte dun escenario sinxelo, case minimalista, no que
destacan, sobre un fondo azul
nocturno, uns enormes e austeros paneis dun intenso vermello que, resituándose a base de pequenos movementos,
van enmarcando e outorgando un espazo propio a cada
unha das escenas. Na sobria
atmosfera creada por este
marco –resaltado con pequenos detalles como un facho,
unha árbore ou un obelisco–,
despréganse un colorido vestiario a medio camiño entre a
estética orientalizante e o barroco velazqueño e unha iluminación que crea ambientes
refulxentes ou intimistas segundo as necesidades da ocasión. Un exacto movemento
escénico con reminiscencias
do teatro kabuki –non exento
de humor– proporciónalle a
este Mitridate a lixeireza e a vitalidade precisas para suplir a
posíbel monotonía da alternancia recitativo-aria.
Esta sinxeleza case no bordo da estética zen resulta fulgurantemente efectista e impactante pero –o máis importante– permite que se desenvolva con claridade a dramaturxia, a evolución da trama.
O vermello sangue evoca a
traxedia e a morte, mais tamén os vínculos familiares, a
loita contra o estado imperial
de Roma, o pragmatismo e
dobrez dun militar corruptor,
a tentación do privilexio adquirido a cambio da traizón.
Os grandes temas da loita >>>
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Ataque Escampe presenta A grande evasión.Despois de Galicia es una
mierda,o grupo presenta o seu segundo LP, que xa se pode descargar de balde n'A Regueifa Plataforma ( www.aregueifa.net). Dezanove cancións relatan
unha viaxe de ida e volta á prisión, da man do vocalista Álex Charlón; Marco
Gelpi á guitarra eléctrica; Miguel Mosqueira coas guitarras, o baixo, coros, e
voz; Samuel Solleiro no banjo, guitarras, slide, xilófono e coros; e Roi Vidal á batería electrónica, kazoo, e coros, e únense tamén Xoán Lois G. Carlín no piano,
teclados, e sintetizadores, e Francesc "Paq" Esteve ao acordeón.

>>> polo poder, o enfrontamento e reconciliación entre
pais e fillos, a ansia de dominación da política das grandes
potencias… xorden fluídos da
proposta eminentemente teatral do director e permiten unha matizada definición dos
personaxes. E, así, revélannos
a actualidade dos conflitos
desta ópera.
A dirección
de Gabriele
Ferro foi preAmontaxe
cisa e serena,
de Graham
mimou os
Vick realza
cantantes e
os contidos
mantivo un
dramáticos
gran equilida trama
brio de dinásen
micas e temmanipular
pos, transpaos espírito
rente e ferda obra ”
moso. No
vocal, destacou sobre todos Aleksandra Kurzak
no papel de
Aspasia, grazas a unha espléndida combinación de presenza enérxica e expresiva, coloratura brillante e lixeira e técnica impecábel. Recibiu a
maior ovación seguida moi de
cerca por María José Siri –un
Sifare cuxa aria Lungi da te,
con trompa en obbligato, espertou un xustificado aplauso– e por Gemma Bertagnoli
(Ismene) e Elena Belfiore (Farnace). O papel de Mitridate tiveron que repartilo o anunciado Bruce Ford –que por problemas vogais só puido cantar
os recitativos– e Gregory Kunde, que interpretou as arias
dende un atril mentres Ford
permanecía en escena.
O espectáculo foi, en conxunto, espléndido. A riqueza
plástica e poética das imaxes
creadas por Vick contribuíron
a potenciar o dramatismo da
música e propiciaron que a representación fluíse con claridade, con contención e con
sentido da medida. Un excelente inicio de festival que o
público aplaudiu entregado e
que permite augurar moitas
satisfaccións.

’’

Manuel Xestoso

Un intre de Mitridate, re di Ponto.

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ

32-37 critica.qxd

26/5/09

23:04

Página 6

ANOSATERRA

CULTURA.36.

MONTSERRAT VELANDO

28 DE MAIO - 3 DE XUÑO DE 2009

crítica

Novo disco de Susana Seivane: Os soños que volven.A gaiteira e vocalista
lanza ao mercado o seu cuarto traballo, coincidindo co décimo aniversario do
primeiro disco. Estará nas tendas no mes de xuño, e nel atoparemos, a través
de 14 temas, o pouso da longa experiencia da artista nos escenarios do mundo e tamén a paixón polo tradicional, recuperando os temas que interpretaba na infancia. Os soños que volvenestá editado polo selo discográfico da propia Susana Seivane, Enavíes Música. A produción e os arranxos corren a cargo
de Seivane e a súa banda. Na gravación colaboraron músicos da talla de Rodrigo Romaní, Anxo Pintos, Pedro Lamas e Harry Price.

TEATRO.

Vladimir
e Estragón
nun mundo feliz

Delimvois.
de Rubén Ruibal
Compañía: Teatro Oficina.
Dirección: Marcos Barbosa.
Elenco: Diana Sá, Emilio Gomes e Ivo
Bastos.

Christina Rosevinge.

viu de escusa para repasar tamén algúns dos temas da súa
traxectoria e dar a coñecer novos traballos. Entre estes figura
unha especie de fresca cantilena que empata cos tempos dos
Subterráneos.
No servizo musical Spotify
–unha páxina web con trazos
Christina Rosevinge
monopolistas–, indican que
Lugar: Sala Mondo, Vigo.
Christina Rosenvinge posúe
Data: 22 de maio. 12 euros.
un estilo musical análogo a
Björk, Leonard Cohen e Mazzy
Star. Calquera que os coñeza
sabe que a cantante confésase
Tras a primeira canción do admiradora de Cohen, pero
concerto que Christina Rosen- que percorre vieiros que lle
vinge ofreceu na Sala
son propios.
Mondo de Vigo –ao
En calquera caso,
diante duns seguidodía seguinte actuou
no Teatro Jofre de Feres entre os que soDemostrou
rrol–, desde o público
branceaban os corenque superou tóns coreando os realguén berrou: “guafráns das cancións,
pa!”. Estoica, a can- os dous
Christina Rosenvinge
tautora encaixou a lastres: a súa
impertinencia, prose- cara bonita e tamén puxo de maniguiu o recital e de- o éxito precoz festo que atinxiu un
mostrou que superou e o desenfado momento no que seos dous lastres que a de Alex y
mella que xa compón
acompañaron duran- Christina”
para ela. Porén, atende con educación ao
te boa parte da súa capúblico que lle dá de
rreira: a súa cara bonita e o éxito precoz e o
comer. En suma, tan
profesional que desdesenfado de Alex y
Christina.
pachou o concerto en
A presentación do seu últi- setenta minutos escasos.
mo disco, El labio superior, serH. Vixande

MÚSICA.

(Des) vantaxes
da madurez

’’

O paradigma científico pode
converter o mundo nunha distopía tan ingrata coma o peor
dos pesadelos de Orwell ou
Huxley. Salvagardar o que se
podería chamar ‘o factor humano’ non sempre entra dentro
das prioridades daqueles que
deseñan o futuro, a sociedade
ideal onde se eliminarían os
eternos problemas provocados
por unha desigualdades que todos desexamos que desaparezan. Mais hai que ter coidado co
que se desexa porque, como xa
nos advertiron, o sono da razón
produce monstros. Ou era o soño da razón?
En Delimvois, o multipremiado pero lamentabelmente
pouco representado Rubén Ruibal preséntanos a dous personaxes –Francisco e Antonio– que
son obxecto dun experimento
científico. Un deles era xordo e o
outro, cego. Agora, pechados
nunha gaiola de metacrilato,
ambos recuperaron os sentidos,
mais perderon a memoria. Hai
un terceiro personaxe, unha
muller que dirixe o ensaio dende
o exterior e que traballa para o
Estado Único, tratando de que o
Subministrador Único de Coñecemento lle dea unha nova forma ao pensamento daqueles
dous aos que se pretende salvar
da infelicidade. Delimvois é, en
realidade, o territorio onde estas
fórmulas de reeducación se levan a cabo coa fin de evitar que
os inadaptados queden fóra das

murallas da cidade, da polis: o mo segundo o cal nada pode
lugar onde se produce a integra- escapar dos códigos preestabeción dos diferentes.
lecidos, nada pode desvirtuar a
Unha das lecturas posíbeis inalterabilidade dunha explicaque ofrece esta peza é a de ver ción do mundo que non acepta
nos personaxes de
desviacións, acusando
Francisco e Antonio
calquera posíbel heteunha nova reencarnarodoxia de produto inción dos Vladimir e Es- Nomundo
teresado da ideoloxía.
tragón beckettianos
Esta visión da sociedade Delimvois
que, sen buscalo, atode implica –ademais
razón e fe
pan o máis parecido a
dunha groseira maniGodot que se pode acaban
pulación do concepto
atopar na terra. E resul- confluíndo,
de ideoloxía– anular o
pensamento filosófico,
ta que o encontro no dando lugar
esquecer que o enfronresulta tan decisivo co- a unha nova
tamento do ser humamo se esperaba.
idolatría,
no cos seus impredicíNa sociedade pos- non por
moderna, as ideas son tecnocrática beis arcanos é, talvez,
un dos maiores exercisospeitosas: segundo menos
cios de liberdade da
certa visión do mundo
perigosa”
nosa existencia.
que moitos se afanan
No mundo de Delimpor impoñer, elas son
vois, pola contra, razón
as culpábeis das grane fe acaban confluíndo,
des catástrofes da Historia. Mais o culto á realidade –á dando lugar a unha nova idolaciencia, á técnica, ou resumin- tría, non por tecnocrática medo, á tecnocracia– agocha ta- nos perigosa. Un mundo onde a
mén un xermolo de totalitaris- igualdade se confunde coa >>>

’’
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Homenaxe a Marcos Valcárcel e reivindicación do galego.A entrega do
IV Premio Pen Voz de Liberdade ao intelectual ourensán converteuse a maiores nun apaixonado acto de reivindicación do galego. En presenza do Conselleiro de Cultura e do secretario de Política Lingüística, Bieito Iglesias, Alonso
Montero e o presidente galego do Pen, Luís G. Tosar, fixeron unha emotiva reivindicación da amistade co galardonado e na defensa do galego como elo
que dá vida á cultura do país. Lorenzo recolleu en parte a luva e gabou o manifesto promovido no seu día por Marcos Valcárcel, “Falemos galego en positivo”. Na foto Marcos Valcárcelcun grupo de amigos militantes noutrora na
organización estudantil ERGA.

>>> unanimidade: non podía
gozar de máis actualidade esta
estupenda fábula.
A montaxe de Teatro Oficina
–unha compañía de Guimarães
que traballou en coprodución co
CDG para este espectáculo–
propón un escenario que reproduce unha furna de metacrilato
arredor da que se sitúan os espectadores. Este formato, a priori, limita moito o movemento escénico; mais a imaxinativa dramaturxia permite que se transmita a buscada sensación de
claustrofobia sen que se resinta a
variedade da función. O traballo
de Emilio Gomes e Ivo Bastos
contribúe a aliviar a clausura en
que se desenvolve todo, proporcionando humor e ironía. E Diana Sá constrúe un personaxe
que vai medrando paulatinamente até se converter na pedra
angular dun final no que o espectador deberá decidir até que
punto a enormidade do enigma
que é o ser humano é reducíbel a
unha fórmula mestra.
Manuel Xestoso

CINEMA.

Microhistorias
de estradas
fronteirizas

Mariana Loureiro en Carmo.

blema. Esta película pertence
a este apartado do xénero, un
eido con exemplos dabondo
para no ter que explicar máis.
O que a distingue –para ben–
son unhas poucas cousiñas. A
saber: as estradas polas que
van e veñen un español parapléxico e unha fresca moza
brasileira, son as fronteirizas

de terra vermella entre Brasil,
Paraguay e Bolivia, zonas de ir
e vir de traficantes, zonas indíxenas, deprimidas e miserentas.
O sentido do humor que
toda “road movie” debe posuír deriva aquí a un humor
máxico, adobado con Corazóns de Xesús, santos variados

’’

Carmo
Director e Guionista: Murilo Pasta.
Director de Fotografía: Robbie Ryan.
Editor: Nacho Ruiz Capillas.
Elenco: Felé Martíinez, Mariana Loureiro, Seu Jorge, Márcio García, Paco Gabaldón, Rosi Campos e Norival Rizzo.

O xénero denominado “road
movie” ten a variante de mozo-topa-moza que sempre dá
moito xogo; normalmente, o
mozo vén sendo un tipo autosuficiente pero escasamente
resolutivo, e a moza é o complemento, a que pon sentido
común e resolve calquera pro-

nada maneira en que a cámara
“mira” a historia que se conta.
Hai unha decisión técnica e artística de que as cores sexan variábeis, bravas; de que as secuencias se fragmenten para
desperdiciar o que sobra; de
que a metade da pantalla estea
ocupada por imaxes que non
son da escena central… Un estilo, máis achegado á televisión, pero que xa parece marca
da casa do cinema brasileiro de
agora mesmo.
O guión, da autoría do mesmo director, é unha sucesión
de microrrelatos que van pendurados da historia principal;
cada unha desas pequenas historias corresponde a un personaxe, fronteirizo da xeografía e
do mundo en xeral: o español
inválido (un madurado Felé
Martínez), a moza fuxitiva
(Mariana Loureiro, un descuMARIE HIPPENMEYER
brimento), o contrabandista
homosexual (o cantante Seu
e personaxes máxicos, como Jorge) e seu secuaz violento (o
corresponde a un mundo illa- actor de dramallóns Márcio
do das leis do tempo, no que García) e a Fada, a Maga, a
conflúen xentes de todos os Deusa Luz Guaraní, que aparecalibres.
ce e desaparece (Paca GabalE a música, que transcorre dón) entre un feixe de secunao longo da fita con cancións darios con historia propia.
Carmo está feita coa materia
de arpas paraguaias, violas caipiras do sul, e versións brasilei- con que se fan os contos, con
ras de grandes hits (o “Hit the cousas que pasan por aí adiante. Só un pequeno fallo
road, Jack”, que lle dá
que hai que citar: o pasobretítulo á película),
rapléxico guía un coamén da peza central,
che que se supón que
de Zeca Baleiro.
Odirector
está adaptado á súa inO director, un italo aborda esta
validez, pero o coche é
brasileiro formado na ópera
roubado por diferentelevisión inglesa,
prima con
tes persoas que o conaborda esta ópera pripersonaxes
ducen sen problema
ma con cariño demosalgún para levalo.
trado, con personaxes propios
PROPOSTA: Hai semapropios da literatura da literatura
sudamericana, con sudamerica- nas nas que a carteleisustancia propia, e na, sustancia ra é unha sucursal de
Hollywood e outras,
con visión diferente. propia
como esta, nas que teCada país ten un xeito e visión
ño que botar a escolla
cinematográfico de diferente”
entre, polo menos,
ver as cousas; certo é
tres películas sobre
que este xeito se transhistorias sudamericamite e se contamina
nas con boa pinta.
dos gustos globais, peAproveiten, que estas
ro en cada momento
cousas duran pouco e non tofai propio un estilo.
Se a pasada semana falaba- do van ser grandes aparatos
mos do ritmo francés e das lu- feitos con grandes best sellers
ces propias do cine galo, aquí requentados.
J.A. Xesteira
podemos falar dunha determi-

Fele Martínez.

MARIE HIPPENMEYER
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ECOS LUSÓFONOS

A POESÍA INDÍXENA
DE GONÇALVES DIAS
Xosé Lois García

U

nha das primicias poéticas do Brasil do século XIX
débese a António Gonçalves Dias (Caxias, Maranhão, 1823-1864). Toda unha vida apaixonada e, tamén, truncada. Fillo dun comerciante portugués establecido no Estado do Maranhão e dunha india cafusa,
aos seis anos de idade o sei pai abandonou a súa mai e
fuxiu co neno para terras de Trás-os-Montes, en Portugal. Regresou de novo ao Brasil. Unha vida cercada de
tránsitos e conmocións. Estudou Dereito en Coimbra e
exerceu de etnógrafo, profesor. Foi un poeta singular
que introduciu na lingua portuguesa as tradicións do
pobo indíxena do Brasil, que el sempre considerou como a verdadeira e lexítima cidadanía orixinal por enriba
dos que procedían da inxerencia colonial. A ausencia da
mai e ser mestizos levárono a indagar nos costumes populares e nas esencias culturais dos pobos indíxenas do
Maranhão.
A poética de Gonçalves Dias revela unha serie de claves autobiográficas e concretase
nas preponderancias orixinarias
da etnia materna que o levou a
memorizar o seu cántico. No seu
libro inicial, titulado: Primeiros
cantos (1846), detéctase o seu talento lírico que ilumina a súa
obra, nesa incontinencia épica
que conforma a súa poética indixenista. A evocación do home
americano primitivo, no que el
conforma as esencias brasileiras,
atinxe ao indio brasileiro como
elemento indiscutíbel, elenco de
universalidade que aparece na
poética de Gonçalves Dias dunha maneira singular e evocadora.
Nese contido épico, resplandece
a personificación vital das vivencias dos nativos. Aquí radica tamén a presenza e a constancia cultural e o respecto ao medio habitábel. Toda unha integración do ser e do
vivir nun espazo.
Lendas, mitos e dramas indíxenas son a constancia na
que se destaca a riqueza desa cultura que seus antepasados souberon construír e conducir dunha maneira excelsa. Por tanto, Os cantos que pertencen a súa Poesia Americana, connota a alma brasileira dos indios, como contraposición ao nativismo colonial. O proceso desta distinción reivindicada faise notar no seu libro de maior
simbolismo indianista: Os Timbiras (1857), de contundencia épica que veu confirmar a retrospectiva da literatura brasileira virada cara á realidade indixenista. É curioso que nese mesmo ano, a nivel de prosa, se publique
a novela O guaraní, de José Alencar, un dos grande vultos
da literatura brasileira e un dos iniciadores do chamado
indianismo. Algunha vez o destacaremos nesta nosa columna.
Alén de Os Timbiras, a literatura indixenista de
Gonçalves Dias está representada nos poemas: “I-JucaPirama”, “Marabá”, “Leito de Folhas Verdes”, “Canto do
Piaga”, “Canto do Tamoio” e “Canto do Guerreiro”. Todo
un longo inventario que constata a presenza indianista
na literatura lusófona. G

Actores e público nun chimpibús do Festival.

X nada e O pintor de ceos
vencedoras no Festival de Cans
Confirmouse o prognóstico: a fórmula cine,
música, público e festa volveu acadar este
pasado fin de semana o equilibrio perfecto
M. Barros

Comezou como unha chanza,
pero si algo demostrou esta sexta edición celebrada o pasado
fin de semana é que o festival de
Cans conseguiu facerse cunha
personalidade propia que lle
valeu para gañarse o respaldo
incondicional dun público, que
se mobiliza en masa a pesar do
tempo. Volveron repetirse as
imaxes de chimpibuses ateigados de espectadores desexosos
de curtas e de festa, de alfombras vermellas cubrindo os camiños e a maxia de ver curtametraxes en galpóns familiares.
E todo redondeado cunha
manchea de estreas, un cartel
musical de luxo, encabezado
por Lamatumbá, Kiko Veneno e
Teté Delgado y Los Ciclones e
un bo feixe de rostros coñecidos
do audiovisual galego.
A pesar de todo, e aínda que
por veces se dilúa pola posta en
escena, o eixe central seguen ser
as curtas que compiten na sección oficial. Desta vez, o filme X
nada, de Dani de la Torre, fíxose
co Premio do Xurado á Mellor
Curtametraxe de Ficción por
“ser unha peza na que todos os
elementos están equilibrados”.
Nela, o director conduce a un
“malandro de barrio” e ao seu
grupo de amigos a unha situación extrema na que se mesturan violencia xuvenil, móbiles e
youtube.
No apartado de animación,
o xurado escolleu O pintor de
ceos, de Jorge Morais, “por cre-

’’

Cans conseguiu facerse
cunha personalidade
propia coa que se gañou
o respaldo incondicional
do público”

’’

Cans é o I+D
do audiovisual en Galiza”
[Quique Otero]

ar un mundo propio nunha
curta na que cada plano está
traballado ao límite”. Nos 24
minutos que dura o filme Jorge
Morais retrata unha atmosfera
fantástica e desconcertante
nunha mansión inhóspita, perdida nuns acantilados e habitada por un pintor maníaco que
xunto co seu fiel axudante procuran un remedio para poñer
fin as tempestades.
O Premio á Mellor Actriz recaeu en Henar Jiménez pola
súa interpretación en Uruguay
2030. O xurado valorou “a súa
madurez interpretativa”. O premio ao mellor actor concedéronllo ex aequo a Edgar Blanco
(Uruguay 2030), “por ofrecer
unha interpretación redonda,
sinxela e honesta”, e a Vicente

Souza (Queres ser director de
cine?) “porque sobresae o seu
oficio de actor e escolle con gran
acerto o rexistro necesario para
o personaxe”.
CHIMPÍNS, ESTREAS E ROCK AND ROLL.A
xornada do venres abriu con
cheo no Baixo de Moncho. As
proxeccións dos traballos de
Shoot-Me Film Festival, de Holanda, e do Festivalito, deron paso a sección Fillos de Cans, onde
diversos curtametraxistas presentaron os seus proxectos de
longa duración. Así, Quique
Otero, para quen Cans “é o I+D
da Imaxe en Galiza”, amosou algúns dos fotogramas da longametraxe Crebinski, Xurxo Coira
levou 18 comidas, Pablo Iglesias
o documental Clangor, Mario
Iglesias Relatos e Fernando Cortizo falou sobre O apóstolo.
Ao ver deste último realizador, Cans conseguiu facerse
con ese espírito que deben ter
as festas institucionais do audiovisual e “é quen de reunir a
todos os profesionais do audiovisual galego e mesmo de conseguir achegamentos para futuros proxectos”. Esa mesma tarde, o Baixo do Moncho quedouse pequeno para a estrea de
A nena que tiña unha soa orella,
a curtametraxe dirixida por Álvaro León e producida por Rubén Coca, baseada na obra de
Lucía Etxebarría, que tamén estivo presente no festival.
Pola noite, espectacular actuación do novo grupo de Teté
Delgado e da banda de Kiko Veneno, que presentou os temas
do seu novo traballo e repasou
os clásicos da súa discografía. O
sábado, día grande, catarse colectiva que pechou en directo
Lamatumbá e o dj Lagartija.G
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Vai frío, estamos en Europa
O teatro recupera
unha vella obra de
Howard Barker que
cuestiona os tópicos
sobre a identidade
europea
Manuel Xestoso

Escena d’Os Europeus na versión de Rogério de Carvalho e [abaixo] escena da montaxe dirixida en París por Christian Esnay.

’’

ARoyalShakespeare
Company encargou
a obra en 1984 pero nunca
chegou a poñela en escena”

contemple as súas feridas e o
embarazo que resultou da violación– Starhemberg entende que
debe ser ela a pedra angular sobre a que asentar a nova xeira, a
axente do cambio.
O interese da obra non reside

tanto na trama coma no xeito
que ten Barker de lidar coas paixóns extremas que se desenvolven no escenario e de extraer delas imaxes poéticas dunha vigorosa potencia metafórica. Malia
as diferenzas entre as dúas
montaxes de Paris e de Porto –a
primeira máis irónica, a segunda, máis dramática–, non deixa
de ser significativo que ambas
elixan como centro do seu discurso a frase “vai frío, estamos
en Europa”. Se en algo somos
especialistas os europeos é nas
palabras. Os alemáns inventaron unha, Geschichtsmüde, que
significa algo así como ‘sentirse
abafado baixo o peso da propia
historia’. O emperador Leopol-

JOÃO TUNA

do, na obra de Barker, imaxina
que a nova Europa se erguerá
sobre os campos sementados
cos cadáveres dos turcos, e quen
coñeza minimamente a nosa
historia decatarase de que, o tráxico balance da memoria dos
espolios e dos sucesivos holocaustos outórgalle a razón. Talvez é esa aglomeración de ósos a
que provoca un frío tan intenso.
Barker ten declarado a súa
fascinación pola idea de Europa
que habitualmente manexamos. “Para min, resulta extraordinario que paixóns tan diversas
teñan a súa orixe na mesma cultura” explicou citando ao Bosco
e a Rembrandt, a Céline e a Thomas Mann. Mais lonxe de pre-

ALFREDO PIOLA

Probabelmente é casualidade.
No ano no que a crise económica desvela a debilidade dun proxecto europeo alicerzado exclusivamente en parámetros de
mercado e no que se van celebrar as eleccións ao Parlamento
Europeo en que as enquisas
prognostican menor participación cidadá, o teatro recupera
un texto que pode deitar moita
luz sobre a idea de Europa. A
compañía portuguesa As Boas
Raparigas en coprodución co
Teatro Nacional São João representa, até o día 31 deste mes, no
Teatro Carlos Alberto de Porto,
Os Europeos. Trátase dunha
obra de Howard Barker que naceu coma un encargo, en 1984,
da Royal Shakespeare Company e que a prestixiosa compañía inglesa rexeitou, revelando
así cales son algúns dos tabús
que permanecen no subconsciente dos habitantes deste continente. Pero casualidade ou
non, o Thèâtre de l’Odeon parisiense tamén rescatou a obra o
pasado mes de marzo, nunha
montaxe dirixida por unha das
estrelas emerxentes do teatro
actual, Christian Esnay.
Os europeos desenvólvese
en Viena, no ano 1674, xusto a
continuación de que as tropas
de varias potencias até daquela
en guerra permanente –Prusia,
Austria, Lorena, Polonia…–
combinasen as súas forzas para
romper o sitio que o exército turco mantiña sobre a capital austríaca. Nas rúas da cidade, os habitantes cazan os poucos cans
que quedan para devoralos, as
burguesas prostitúense a cambio dun anaco de pan e os cadáveres dos turcos amoréanse polas esquinas. O emperador quere volver á normalidade de antes
da guerra, mais Starhemberg –o
líder do exército que liberou a cidade– decátase de que se precisa forxar un novo futuro para a
civilización europea. Cando coñece a Katrin –unha moza forzada por un grupo de soldados
turcos que insiste en que o pobo

tender conciliar as contradicións que todos eses froitos de
Europa conteñen, Barker avoga
por exacerbalas, intuíndo que a
colisión é a que nutre –se é que
existe– a cerna da identidade europea. Starhemberg proclama
que precisa “unha arte que rompa o espello diante do cal posamos”, que pretende crear “un
novo home e unha nova muller,
mais só a partir dos anacos do
vello modelo”. E Katrin rexeita
volver á súa porque a casa é “o
lugar da reconciliación” e as reconciliacións da Historia son
sempre liturxias espurias: falsas
componendas entre o individuo e o Estado, finxidos acordos
que agochan os conflitos latentes no corazón europeo.
Dándolle a volta ao discurso
humanista, Barker consegue
introducir a “perniciosa” pregunta de por que Europa se
considera lexitimada para impoñer paradigmas morais, instaurando así o interrogante que
pode impulsar a reflexión sobre
a natureza da nosa filiación e
que nos libere da esfera do esquecemento no que tantas veces se nos quere recluír. E lémbranos que para saber quen somos debemos, primeiramente,
coñecer quen fomos. No seu
intento de restabelecer a orde,
o emperador pregúntalles aos
seus conselleiros que tipo de
arte debe producirse na nova
Europa. Un deles dá a resposta
que semella máis axeitada:
“unha arte da vergoña”. G
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CONSTRUCIÓN E ARTE CONTEMPORÁNEA

A casa dos arquitectos
Trátase dun edificio singular vigués de
fachada de plástico translúcido
deseñado polo estudo Irisarri+Piñera

H.V.

S

oincidindo coa concesión da Medalla de
Ouro da Academia
de Belas Artes ao Colexio de Arquitectos de Galicia
pola defensa do patrimonio
histórico artístico do país, a
súa sección viguesa prepárase
para inaugurar a súa nova sede, que se concluirá de inmediato. Trátase dun edificio singular situado na céntrica rúa
doutor Cadaval, no mesmo
solar que ocupou o diario El
Pueblo Gallego, a uns metros
da Porta do Sol.

De volumes difusos e perfís
angulosos, a nova sede do Colexio de Arquitectos en Vigo
corresponde a un proxecto do
estudo Irisarri+Piñera, que gañou o concurso para o seu deseño. O edificio, cunha fachada de policarbonato –un plástico translúcido– e unha cuberta do mesmo material a varias augas, consta de catro andares de altura, máis as plantas
baixa e de acceso. Parte das oficinas previstas están destinadas ao aluguer.
Concibido “coma un tronco
de árbore”, con dúas epidermes
que o envolven e climatizan,

’’

Deixaabertaunhapraza
na que conviven os
desniveis do terreo, cun
emparrado de caducifolias
para que podan ocupalo
os viandantes”

distribúe o espazo con criterios
de flexibilidade, “deixando bolsas” que “permiten o funcionamento autónomo das partes do
edificio”. Crea, ademais, un “espazo semipúblico interior con
condicións climáticas excepcionais”, que se sitúa entre as

dúas peles que o cobren. Esta
zona constitúe unha cámara
ventilada en verán que fai as veces de amortecedora térmica
en inverno. A funcionalidade
como obxectivo da obra tamén
está en consonancia coa procura dun “contorno ambiental da

máxima calidade posíbel”. A
iluminación natural é outra das
características da nova sede dos
arquitectos vigueses.
O proxecto de Irisarri+Piñera sinala que se basea “nuns
materiais de fachada translúcidos e transparentes, lixeiros, e
con capacidade de resistencia,
carga e elasticidade, paneis laminados compostos de vidro e
polímeros illantes cun sistema
de fixación puntual, en cuxo
interior se poidan integrar os
sistemas de climatización >>>
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>>> e captación de enerxía na
procura do encontro entre tecnoloxía e arquitectura como
conceptos converxentes”.
O exterior deixa aberta unha praza –chamarase Praza de
El Pueblo Gallego, en lembranza do xornal que creou o
galeguista Manuel Portela Valladares–, e na mesma conviven os desniveis do terreo cun
emparrado de plantas caducifolias. As distintas alturas do
solo facilitan a ocupación por
parte dos viandantes e impiden de forma sutil o acceso
dos vehículos. A capa vexetal
suspendida protexe do sol no
verán pero non entorpece o
paso da luz no inverno.G

’’

Estáconcibidocoma
un tronco de árbore,
con dúas epidermes que
o envolven e climatizan”

’’

Empregamateriais
translúcidos e
transparentes, lixeiros,
e con capacidade
de resistencia, carga
e elasticidade, paneis
laminados compostos de
vidro e polímeros illantes”
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A SOCIEDADE NO FRANQUISMO

Culpábeis mentres non se demostre o co
En 1969, hai agora 40 anos, prescribía
a Lei de Responsabilidades Políticas,
aprobada ao final da guerra civil

Antonio Cendán

A

finais da década dos
sesenta comezaba a
haber algúns movementos de carácter
social nun Estado que aínda vivía ancorado no pasado, na que
a meirande parte da cidadanía
descoñecía o que eran as liberdades. Tamén, moitos, ignoraban o que sucedera había tres
décadas, dado que nacerán nos
anos posteriores á Guerra Civil
ou eran nenos cando esta comezara. Non embargante, as
consecuencias daquel conflito
seguían presentes. España era
un mundo a parte dentro de
Europa occidental, un país anquilosado no seu pasado, no
que era frecuente ver igrexas
ateigadas de fieis cada domingo
ou interminábeis desfiles de
crianzas ataviadas co traxe de
primeira comuñón, que máis
facían lembrar un posado de
noivas ou unha manifestación
de almirantes e xenerais, malia
que o dereito a manifestarse estaba prohibido.
Aquel peculiar Estado observaba con incredulidade a masiva chegada de turistas e mulleres que ensinaban boa parte do
corpo nas praias do Mediterráneo cun uniforme denominado bikini. Daquela, Ángel Nieto
gañaba o seu primeiro título
mundial de motociclismo; Salomé triunfaba en Eurovisión;
mentres un xenial novelista do
realismo dos cincuenta, Ignacio
Aldecoa, falecía de xeito prematuro, con tan só 44 anos. A todo
isto, engadíase un grande escándalo político financeiro, coñecido como Matesa que remataría coa traxectoria de varios ministros do xeneral Franco, entre eles Fraga Iribarne.
Coa remodelación do executivo, entra o Opus de xeito maioritario. Once das 19 carteiras
que o compuñan, entre elas Vi-

cepresidencia da que era titular
Carrero Blanco, pertencían a
coñecida seita relixiosa.
Algo se movía naquel Estado e era precisamente a xente
con maior formación e de máis
alto poder adquisitivo os que
primeiro amosaban a súa desconformidade. A comezos de
1969, estudantes da Universidade Complutense de Madrid
ocasionan graves disturbios en
enfrontamentos cos famosos
“grises”. Varios universitarios
resultan detidos e un deles, Enrique Ruano, falece en estrañas
circunstancias nunha comisaría de policía.

PRESCRICIÓN DE DELITOS DE GUERRA.
No medio de todos estes acontecementos, o Goberno dá un
paso que chega a destempo e
do que se benefician xa moi
poucos dos seus destinatarios,
dado que uns falecerán e outros
xa se estabelecerán definitivamente nos países aos que fuxiran. Esa medida non era outra
que a prescrición dos supostos
delitos derivados da famosa Lei
de Responsabilidades Políticas,
promulgada o 9 de febreiro de
1939 polo entón ministro do Interior, Ramón Serrano Suñer, a
única persoa con certa formación intelectual dun Executivo
netamente militar.
Nos seus primeiros anos de
vixencia, a normativa, que tiña
carácter retroactivo e inculpaba
a todas aquelas persoas que tivesen algún contacto cos sucesos coñecidos coma a Revolución de Asturias, de 1934, aplicouse cunha exemplar dureza.
O castigo aos vencidos estaba
asegurado. Da lei deducíase
que calquera cidadán podía ser
culpábel mentres non se demostrase o contrario. De feito,
podían ser castigadas aquelas
persoas que non regresasen a
territorio estatal, dous meses
despois de rematada a guerra. A

Francisco Franco e o almirante Carrero Blanco.

’’

Atéoasárbitroseequipos
de fútbol foron vítimas
do terror lexislativo”

’’

Aleinondeixabalugar
á neutralidade, ou se estaba
co Réxime ou na súa contra,
non había termo medio”
Por aquel tempo, Ángel Nieto gañaba
o seu primeiro título mundial de motociclismo.

lei non deixaba lugar á neutralidade. Ou se estaba co Réxime
ou na súa contra. Non había
termo medio. A súa aplicación
chegaba a extremos que hoxe
poderíamos considerar insólitos. Non só foron depurados os
corpos de mestres nacionais,
un dos máis afectados, a xustiza
ou todos aqueles que tivesen al-

’’

AoBarcelonaquitáronlle
varias barras do escudo
e ao Madrid obrígarono
de novo a chamarse Real”

gunha relación coa nova Administración franquista, senón
que tamén foron vítimas do terror lexislativo até os árbitros e
equipos deportivos da época.
Un bo exemplo foron o F.C.
Barcelona e o Athletic de Bilbao.
Os cataláns víronse na obriga
de modificar o escudo, que databa de 1899, reducindo o número de barras da senyera, divisándose a partir de 1939 unha
bandeira española. Mentres, os
vascos quedan privados dos
seus mellores xogadores que se
ven obrigados a quedar no exilio. O Madrid é obrigado de novo a usar a anteposición de Real. A Real Sociedade regresa a
súa antiga denominación, xa
que entre 1932 e 1936 chamárase Donostia. Mentres, o Atlético
de Madrid militarízase e o seu
novo nome será o de Atlético
Aviación, até 1948. Tampouco
se salva a selección española
desta depuración. O antigo color vermello é suprimido polo
azul mariño, que vestirá tamén
até 1948.G
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Casa por casa
Para moitos cidadáns pasaron practicamente desapercibidas as multas ás que foran condenados os políticos
republicanos Manuel Azaña,
Indalecio Prieto, Juan Negrín
ou Largo Caballero. A cada
un deles se lles impuxo a
sanción de 100 millóns de
pesetas, que, loxicamente
nunca chegarían a pagar.
Non embargante, peor sorte
correrían outros colegas seus
coma Julián Zugazagoitia ou
Lluís Companys, apreixados
en Francia pola Gestapo e logo fusilados.
A normativa considerábase con dereito a extraterritorialidade e ningún sitio, en
plena Segunda Guerra Mundial, parecía seguro para
aqueles cidadáns que se viran na obriga de fuxir por
mor do conflito que asolara o
Estado español. A perda da
nacionalidade foi outra das
consecuencias que padeceron os exiliados, aínda que
esta última coa Declaración
dos Dereitos Humanos, en
1945, sería posta en cuestión
pola ONU. De feito, as normativas internacionais impedíranlle ao Goberno franquista borrar o nome de Santiago Casares Quiroga do Rexistro Civil da Coruña.
En 1941 xa se abriran
100.000 expedientes no territorio estatal. A cifra medraba
constantemente e así, en
1944, xa se elevaba a 400.000
represaliados. “Os inquisido-

’’

En1941abríranse100.000
expedientes, en 1944
os represaliados
xa eran 400.000”

’’

Nonforonpoucas aspersoas
que se viron na obriga
de vivir en faiados,
cortes de gando e até
nos nichos do cemiterio”

res –así o relataba un policía
franquista– ían vila por vila e
examinaban casa a casa. Calquera que fose sinalado polos
veciños ou se lle encontrase
algún indicio de delito, ingre-

saba nas listas negras do Réxime”. A causa do rigor co que
se aplicaba a lei e do medo
existente na poboación, foron
moitas as persoas que se viron
na obriga de vivir nos lugares
máis inhóspitos, xa fosen faiados, cortes de gando, lugares
illados no monte e até incluso
nichos de cemiterios.
Os que discrepasen do
Nuevo Estado non tiñan cabida nel. Un magnífico exemplo foi o alcalde da localidade
malacitana de Mijas, Manuel
Cortés Quero, que saía á luz
en abril de 1969, despois de
pasar máis de 30 anos agochado nunha habitación da
súa casa. Aquel home ocultárase cando tiña só 32 anos e
reaparecía de novo socialmente con 64, tras comunicarlle a nova normativa franquista aprobada polo Consello de Ministros do 28 de marzo de 1969.G

Un artigo da lei para unha soa persoa

Niceto Alcalá Zamora.

Un dos artigos da lei só se
lle podía aplicar a unha
persoa, que era o primeiro
presidente da República,
Niceto Alcalá Zamora. A lei
dicía que serían castigados
aqueles que “convocasen
eleccións xerais a Cortes
en 1936”.G

Os retornados

Despois do escándalo do Caso Matesa, o Opus entrou de xeito maioritario no goberno. Nos lenzos, os ministros Laureano López Rodó e Gregorio López Bravo.

Poucos foron os exiliados
que se beneficiaron do fin da
Lei de Responsabilidades
Políticas e decidiron retornar. Entre os que regresaron,
encontrábase o cineasta
Luís Buñuel, que é recibido
con toda clase de honras.
Tamén veñen persoeiros coma Luís Seoane, pero para a
meirande parte dos exiliados
xa é moi tarde. O rancor
franquista non coñeceu

nunca límites. Puideron regresar antes algúns militares, entre eles o coronel golpista Segismundo Casado,
que facilitou o triunfo franquista e o xeneral Rojo, que
viría en 1958.
A lei podía ser interpretada coma unha cortina de fume de cara a nova oposición
política que xurdía no Estado
español. Ás manifestacións
estudantís, reprimidas con

dureza, engadíanse as protestas do clero vasco e o bispo
Cirarda. As responsabilidades políticas contemporáneas dos sesenta e comezos do
setenta eran outras. O famoso Tribunal de Orde Pública
(TOP) substituíra ao antigo
presidido por un militar,
Francisco Martín, ao que se
lle descubrira, xa moi tarde,
que non era nin sequera titulado en dereito.G
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Típica peza do pan de Cea.

COMARCAS DE GALIZA

O Carballiño, en terra de arrieiros
Figuras comerciais clave até mediados do século
pasado, os arrieiros correron as terras do
Carballiño na procura dos mellores viños do
ribeiro para a venda e distribución posterior en
Compostela. Agora, a habilitación dun dos
camiños que empregaron para alcanzar a porta
de Mazarelos como roteiro permite achegarse á
riqueza natural e patrimonial desta comarca, que
vén de ser repasada no volume O Carballiño
M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

V

én de saír do prelo O
Carballiño, a nova
entrega da colección
Comarcas de Galiza,
que se achega aos enclaves naturais e aos elementos históricos, etnográficos e arqueolóxicos sobranceiros do país demarcación a demarcación.
Desta vez, o equipo coordinado por Adela Leiro, autora
dunha ampla bibliografía que
vira ao redor do medio natural,
percorreu coa mochila ás costas os nove concellos da comarca do Carballiño, coñecida
tamén como O Arenteiro.
O equipo seguiu os pasos dos
antigos arrieiros que tradicionalmente, e até mediados do século pasado, foron pezas fundamentais da economía comarcal, por ser intermediarios entre
a produción local de viño e a
venda, tanto en Compostela como nos portos galegos, para o
seu consumo interno e a distribución exterior. Fixo tamén parada na Cidade de San Cibrao
de Las, no concello de Santo
Amaro, un castro ocupado dende o século II até o II d. C., que
conserva boa parte dos muros
defensivos e o tecido de rúas, e
se achegou, ademais, aos numerosos mananciais que están
a converter a comarca nun dos
principais enclaves de turismo
termal de Galiza.
Procurou ademais o xeito
tradicional de elaboración do
pan de cea, amparado por unha
indicación xeográfica protexida,
que noutro tempo se coceu nos
máis de trinta fornos comunais
que existiron na comarca pero

que hoxe están en desuso.
O resultado é un volume
que se arreda das guías convencionais e que ofrece unha
información, concello a concello, profusamente ilustrada, na
que non faltan suxestións de
roteiros, altos nas árbores senlleiras, fervenzas e onde se
ofrecen algunhas das claves
para achegarse á realidade
económica, social e cultural de
cada un destes municipios.

Paisaxe do Irixo entre o monte Testeiro e o Couto de Sonelle, co val do río Redondos, afluente do Viñao, e a localidade do Paraño.

BEARÍZ. Os seus espazos de
maior interese natural están
asociados ás Serras do Cando e
Candán e aos vales dos ríos que
o sucan. Tivo unha ocupación
humana temperá, como demostra o achado de petróglifos
e castros, como o de Garfián, aos
que se pode acceder a través de
diferentes rutas. Polas súas terras tamén transitaron as tropas
romanas e deixaron importantes mostras de enxeñería civil
que aínda seguen en pé na actualidade. É o caso da ponte de
Ricovanca, sobre o río Verduxo,
na parroquia de Xirazga. Dende
aí, parte outro roteiro, de 15 quilómetros que ascende até unhas
minas de estaño e que permite
visitar unha mámoa, unha cista
megalítica e varios restos etnográficos de interese.

“Tomando as augas” no balneario do Carballiño. Fonte do balneario do Carballiño [á dereita]. Os dous mananciais –Estanque de
San Roque e Fonte do Balneario– abrollan entre 22 e 28 °C.

ro da denominación de espazo
natural protexido. O nome venlle ao lugar do gran número de
pazos que se levantaron ao redor da igrexa románica de San
Salvador, algúns no século XVI.
Destaca, ademais, a ponte sobre
o Avia, construída entre os século XII e XVI e coñecida noutro

tempo como a Ponte da Cruz.
Tiña catro arcos pero resultou
moi danada durante os combates entre os veciños e as tropas
napoleónicas.
O volume detense na igrexa
de San Xulián de Astureses, un
templo románico de pequenas
dimensións construído, en pa-

BOBORÁS. Situado no centro-sur
da comarca, o concello acolle
nos seus lindes un enclave declarado Conxunto Histórico Artístico, en virtude do gran número de monumentos que alberga. Trátase do lugar de Pazos
de Arenteiro, unha aldea de orixe medieval na que conviven
pazos, igrexas, pontes e un entorno natural que goza do abei-

Castro de San Cibrao de Las. Considerado o máis grande de Galiza, conserva unha
completa estrutura defensiva e un sistema urbano.

labras dos autores, no século
XII polos Templarios.

O CARBALLIÑO. Hai quen sostén
que a orixe do Carballiño débelle moito á situación estratéxica entre as terras do interior
do país coa costa. Neste sentido, a posta en marcha, no século XVII, aproveitando ese
cruce de camiños, sería un
punto de inflexión cara o despegue definitivo. Na actualidade é o concello que aglutina
máis poboación da comarca.
Adquiriu moita importancia o turismo ligado aos balnearios, da man dos abundantes
mananciais que flúen no Carballiño, que a teñen convertido
nun dos principais enclaves de
turismo termal do país. A mediados do século XIX polas súas propiedades, estas augas xa
eran empregadas para fins terapéuticos pero non foi até
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Opandecea,amparadopor
unha indicación xeográfica
protexida, coceuse
no pasado nos máis de
trinta fornos comunais,
hoxe en desuso”

Templo da Veracruz, no Carballiño, de Antonio Palacios.

O Testeiro no inverno.

SANTO AMARO. Comparte, xunto

’’

co concello de Punxín, o Castro
de San Cibrao de Las, considerado o máis grande de Galiza.
Foi habitado dende o século II
a. C. até o II d. C. e conserva a estrutura defensiva e un definido
sistema urbano. Nel topáronse
restos de cerámica, espadas e
outros utensilios cotiás. Conta
nas súas inmediacións cun
centro de interpretación arqueolóxico e da época castrexa.

Adquiriuimportancia
o turismo termal
asociado aos numerosos
mananciais, que teñen
convertido a comarca
nun dos principais enclaves
termais de Galiza”

Pormenor da igrexa de Astureses.

SAN CRISTOVO DE CEA. É un conce-

O Faro e as estribacións en terra de Piñor e O Irixo.

MASIDE. Foi un importante lu-

O río Arenteiro no Carballiño, a carón do Balneario.

gar de paso, situado no camiño
real de Ourense a Pontevedra e
nel consérvanse restos castrexos nas parroquias de Piñeiro,
Maside e Listanco e existen teorías que sosteñen os romanos
explotaron a terra na procura
de ouro no Pozo do Lago. A extracción nesas minas auríferas
sería continuada por unha
compañía francesa entre 1910
e 1913. Actualmente esa depresión asolagada deu lugar a
unha lagoa artificial.
Entre as mostras do románico rural do municipio destacan as igrexas de Garabás,
Santa Comba de Trevoedo e,
especialmente, a de San Tomé
de Maside Vello, do século
XIII. Na mesma época ergueuse a ponte de San Fiz sobre o
río Barbantiño, construído
probabelmente sobre unha
romana anterior.

toriador incluíno no Catálogo
dos castros da Terra do Carballiño, publicado na revista Nós,
co nome de Outeiro do Castro.
Ao seu redor existen diversas
lendas recompiladas. Unha
delas, como ocorre de xeito recorrente na tradición oral, afirma que alí vivían os mouros.
Tamén pasa polo concello o
camiño de Santiago da ruta da
Prata.

PUNXÍN. Trátase dun concello
rural con pequenos núcleos de
poboación, onde a maior parte
do terreo, segundo explican os
autores do volume, “está ocupado por plantacións de viñas
da denominación de orixe do
Ribeiro e por explotacións forestais de piñeiros”. Así mesmo destacan a presenza de un
bo número de castros, igrexas,
cruceiros e pazos.

O IRIXO. Está situado ao norte da

Merlo rieiro (Cinclus cinclus). Excelente
mergullador que camiña polo fondo dos
ríos nas zonas de correntes para capturar
larvas de insectos, escarabellos.

Pozo dos Fumes en Pazos de Arenteiro
(Boborás). O río forma saltos e rápidos
entre as rochas provocando gran cantidade de orballo, o que motivou o nome.

1816 que o Gran Balneario
conseguiu a categoría de oficial. Na actualidade no concello tópanse as instalacións deste Gran Balneario, así como o
Bañiño de Arcos e os balnearios de Caldas de Partovía, cun
edificio de finais do século XIX.
Os autores sinalan que “O

Carballiño conserva importantes mostras artísticas e etnográficas” e destacan entre elas
a igrexa de Veracruz, deseñada
por Antonio Palacios, os templos románicos, os castros e os
muíños rehabilitados do parque etnográfico.

comarca, entre a vertente
sueste do Testeiro e as últimas
estribacións do Faro, nos lindes con Pontevedra e Lugo. É
un concello, en palabras dos
autores, con importantes valores naturais, en especial na
área de montaña, boa parte
dos cales están incluídos no
Lugar de Importancia Comunitaria Serra do Candán.

PIÑOR. Florentino Cuevillas explorou e catalogou o único
asentamento castrexo do concello, situado en Guimarás, na
parroquia da Canda. O prehis-

Mosteiro de Oseira

llo de grande interese natural
que acolle parte do LIC Pena
Veidosa pero tamén etnográfico, con destacadas mostras de
fornos comunais e muíño, asociados todos á cultura do pan,
e histórico artísticos. Neste último apartado cabe destacar o
mosteiro de Oseira, fundado
en 1137 por catro monxes da
orde de San Bieito para facer
vida monástica. Hai quen sostén que coa súa aparición xurdiu unha verdadeira organización económica en toda a comarca. Controlaba unha área
extensa, fértil e rica. O rei Sancho IV o Bravo, concedeulle en
1286 á parroquia de Ventosela
o privilexio de celebrar unha
feira en Cea, de periodicidade
mensual, á que se chegaban os
veciños da comarca co compromiso de pagarlle ao mosteiro toda unha serie de taxas.G
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DECORAR.

Pintura
con imán
MERCAR.

Iogures con
certificación
ecolóxica
A Casa Grande de Xanceda, famosa no seu día por ser residencia do xornalista Augusto
Assía, é unha antiga casa do século XVIII situada na localidade que lle dá nome, no concello coruñés de Mesía. Neste enclave de alta montaña cunha
alta pluviometría, rodeado de
prados e fragas, viven e pacen
as vacas leiteiras desta granxa,
convertida nun dos maiores
produtores de leite ecolóxico
do Estado.
Baixo a marca ‘Casa Grande
de Xanceda’ elabórase, dende
2005, unha liña de iogures para
todos os gustos e necesidades.
A marca distribúe iogures enteiros ou desnatados, naturais
ou de albaricoque, froitas do
bosque e amorodo e, dende
hai uns meses, vende con éxito
unha liña para nenos.
Trátase do iogur ecolóxico
‘Junior’, con sabor a amorodo
que está a ter unha grande
aceptación, sobre todo en comedores escolares e de gardarías infantís, os seus maiores
clientes.
O truco destes produtos lác-

teos, feitos con leite cento por
cento natural e ecolóxico, está
no entorno no que se atopa a
Casa Grande de Xanceda e na
receita: na elaboración de cada
litro de iogur se usan dous quilos de leite fresco que lle aportan maior cremosidade e riqueza nutricional ao produto.
Os iogures Casa Grande de
Xanceda distribúense en grandes superficies e tendas especializadas de todo o Estado. En
Galiza localízanse doadamente nos andeis de Alcampo, Haley, Eroski, Gadis, e El Corte Inglés e en tendas especializadas.
O prezo do paquete de
dous iogures de 150 gramos
cada un custa entre 1,60 e 1,90
euros. A versión ‘Junior’, con
dous envases de 125 gramos
cada un, custa 1,60 euros. Información en www.casagrandexanceda.com G
E.E.

Coa chegada do bo tempo son
moitos os que aproveitan para
dar unha man de pintura nos
seus fogares. Un produto interesante, á hora de proxectar un
cambio na decoración dunha
estancia do fogar ou do lugar
de traballo, é a pintura que permite converter unha parede
nunha superficie magnetizada
de tal maneira que ao colocar
un imán na mesma non cae.
A marca Arenart distribúe
no mercado ‘Magnet Farbe’,
da casa alemá Viva Decor.
O produto, que se presenta

en envases de 250 mililitros en
cor negra, é unha pintura á auga dun único compoñente,
que resulta ideal para magnetizar habitacións infantís, escolas ou talleres.
A aplicación non esixe unha
preparación previa nin posterior da superficie a tratar. O que
hai que ter en conta é que necesita de varias mans para garantir o efecto desexado.
As instrucións aconsellan
dar tres mans cruzadas de
‘Magnet Farbe’ cun pincel ancho sobre a superficie (madeira, lenzo ou parede convencional) elixida. A primeira delas
será en vertical; despois dunha
hora, aplicarase a segunda
man en horizontal; unha hora
despois aplicarase a terceira
man en sentido vertical, de xeito que a superficie elixida terá o
efecto ‘neveira’ cando sobre
ela se coloque un imán.
Outra característica deste
produto é que ademais funciona como encerado no que escribir e borrar o que se precise,
sempre que se conserve na cor
orixinal. De decidir pintar doutra cor a negra superficie magnetizada –sempre cunha pintura á auga– a zona conservará
o magnetismo pero non o
‘efecto encerado’.
Combinando pintura, papel e siluetas pegadas a un
imán este produto de decoración permite crear cadros orixinais nos que se poden mover
as siluetas nas superficies magnetizadas. Máis información
en www.aerenart.netG
E. Estévez

REGALAR.

Lista de voda
solidaria
Pode parecer que está todo inventado no que a listas de voda
se refire, e que a orixinalidade
nestas casos xa non ten cabida.
Aínda que poida parecer contraditorio, a proposta que presentamos quere trocar a actual visión
mercantilista dos agasallos nupciais por unha visión solidaria.
A unión entre a empresa especializada en listas de agasallos
nupciais on-line 'Zankyou' e Intermón Oxfam deu como resultado o produto 'Algo máis que
un regalo'. Esta proposta posibilítalle aos convidados facer regalos solidarios e dar resposta á
vontade de moitas parellas de
compartir o seu proxecto de vida
cos máis necesitados. A través de
contribucións económicas, os
invitados poden regalarlle aos
noivos sementes e fertilizantes
para unha familia de Guatemala
durante 2 anos, microcréditos,
kits educativos, o salario dun
profesor e así até 15 proxectos
máis aos que poder contribuír a
través da listas de vodas Zankyou que se poden consultar en
www.zankyou.com e intermonoxfam.org
Zankyou ofrécelle ao futuro
matrimonio de xeito gratuíto a
posibilidade de crear unha
web para a voda con todas as
ferramentas coas que contan
as redes sociais como Facebook e un abano ilimitado de
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propostas a incluír na listaxe de
regalos entre as que se inclúe a
comentada.
A cambio informa aos noivos
das cantidades exactas que os
seus invitados aportan aos proxectos de Intermón Oxfam que
seleccionaron previamente.
Unha boa proposta para
aquelas parellas que xa dispoñen de todo o material necesario para o día a día. G
Eva Estévez

MUNDOVIÑO.

No futuro
triunfará
o auténtico
As modas ou as tendencias no
Mundoviño sucédense ao ritmo entoado baixo a dirección
da batuta dos prescritores máis
adiantados, aqueles que, posuidores dunha estensa cultura vitivinícola e as doses suficientes de intuición de futuro,
son quen de albiscar no horizonte do viño, partindo da actualidade máis candente e da
súa tradición histórica, os camiños que se abren, os diferentes roteiros estilísticos que pintarán as nosas copas, encherán
os nosos sentidos e, no seu caso, emocionarannos.
Tamén os enólogos máis
creativos, inspirados ou experimentados, pero sempre baseados no respecto e coñecemento da tradición e da cultura que
rodea o viño, van á par da vangarda máis avanzada e convértense en lumieiras de novos camiños.
¿Por que se non os consumidores cun mínimo de información preguntan por un tinto de
caíño ou de espadeiro? Coñecían a existencia de tintos nas
Rias Baixas a maiores do Barrantes? ¿Que fixo, despois de
décadas aburrindo as nosas papilas, que o gusto dos tintos da
Ribeira Sacra sexa agora máis
saboroso e longo sen deixar a

súa frescura e autenticidade galaica? De súpeto os brancos da
costa duran máis –?– cando hai
nada nestes viños deveciamos
polo máis estrondosa e desbordantemente novo co último díxito do calendario.
O próximo, despois do
atlantismo post concentración
portentosa doutros mares e climas, serán os viños máis naturais, antes ecolóxicos ou biodinámicos, máis dos que elaboran os bagos do seu propio viñedo, menos dos que mercan
uvas que non controlan, tamén menos dos industrializados e manipulados con lévedos, lías, taninos, virutas e enzimas artificiais, en troques máis
de cultivos respectuosos co
medio natural e coa saúde.
Non o dubiden, virán, porque
os buscaremos, os viños máis
naturais.
Somos o país dos mil ríos
que ben poderían estar alimentados dos mil viños das

mil castes, dos mil vales multiplicados polas súas incontábeis ladeiras, costeiras, vertentes abancaladas e socalcos
perdidos en curvas imposíbeis, ou de aires mariños prolongándose desde as rías ás vides, nas orientacións perfectas
e nos solos axeitados. Neste
país irreproducíbel noutros lares do Mundoviño carecemos
de vangarda orientadora. Hai
poucos formadores de opinión; dependamos, polo tanto, do que desde fóra os diferentes gurús e medios nos impoñan cos seus criterios. Os
medios de comunicación galegos, agás este o noso periódico A Nosa Terra, non teñen
continuidade nin dedicación á
cultura que Baco nos rega pola
gorxa adiante elevando o noso
espírito.
Tampouco temos estudos
superiores para adega e para a
viña. Posibelmente por iso as
súas mil potencialidades aínda
non son reais e a creatividade
escasea
O que temos é unha hostalaría dominada na súa inmensa maioria polo trinomio: Rioja-Ribera-e ás veces mencía.
Non se pode esperar máis cando non se lle dan coñecementos. Ademais nestes momentos este sector atópase apaga-
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do e contraído pola situación,
sen pulos, deprimido.
Na outra banda do mundoviño as adegas bulen con diferentes iniciativas e frenética actividade, a necesidade aperta,
pero con eco desigual.
Vén de rematar o Ponteviño, xornadas formativas ao redor do Mundoviño que, organizadas pola Asociación Galega de Sommeliers e a FEPROHOS (empresarios de hostalaría de Pontevedra) estaban divididas en diferentes bloques
de cursos: cata de viños de varios niveis, cociña e viño, coctelaría, repostaría e viño, etc., así
como unha xornada denominada Wine Meeting con catas
monográficas e encontros entre adegueiros e profesionais
da hostalaría.
Pese a estes pequeniños
avances, seguiremos demandado unha formación non
puntual senón estábel, continua e de calidade, que a educación regulada non ofrece, e
moito menos as pinceladas
deslabazadas que academias e
demais vividores da formación
ofrecen sen fundamentos nin
continuidade e que a oferta
pública descoñece ou mal interpreta.
Seguiremos con esta teima.G
Antonio Portela

Cartel de Ponteviño 2009.
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1.361 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

A formación de folk galego
Sondeseu, que xunta a uns 40
músicos no escenario, actúa
este sábado en Cangas.
Coordenado por Gonzalo Vilas
AMES
¬TEATRO. Ringorrango. Circo,
ritmo, música, humor; todo mesturado nesta hora de diversión para
toda a familia, polo grupo Pistacatro Productora de Soños. O domingo 31, ás 17:00, na Casa da Cultura do Milladoiro.

O cartel é obra do galego David Rubín.

Cómic galego
en Barcelona
Galiza contará cunha destacada
presenza na XXVII edición do
Saló Internacional del Cómic
de Barcelona, que se celebra entre o venres 29 de maio e o luns 1
de xuño, e no que o noso país é
comunidade convidada.
A distinción, que con anterioridade só recibiron Madrid, Valencia
e as Illas Baleares, merecerá a presenza do actual conselleiro de Cultura e outras autoridades do actual gabinete galego, que mantén
a promoción da banda deseñada
galega, iniciada pola anterior consellaría de Cultura.
Despois da inauguración do
Saló do venres, o sábado 30, ás
18:30, o expositor galego acollerá
a presentación dos últimos proxectos e novidades da banda deseñada en Galiza. Dentro do programa de actividades, o sábado
30 e o domingo 31 están previstas
dúas sesións de sinatura de exemplares polos autores e autoras galegas que asistirán ao certame.
Haberá dúas exposicións galegas: Viñetas descubertas. Certames galegos 2000-2008, unha panorámica da obra realizada polos
autores gañadores dos galardóns máis importantes destes últimos anos en Galiza. E Miña Terra Galega, mostra que resume a
visión dos nosos creadores e creadoras sobre os tópicos relacionados con Galiza.
A delegación galega terá como
artista convidado ao debuxante
Xaquín Marín, fundador do Museo do Humor de Fene e precursor
do humor gráfico en Galiza
XXVII Saló del Cómic, Barcelona,
(pavillón 8 da Fira, Montjuïc), do
venres 29 de maio ao luns 1 de
xuño.

O BARCO
¬MÚSICA. Phantom Club. Descarga enerxética de funk-rock no escenario con pinceladas de rap. Este
venres 29, ás 00.00, no pub Baranda.
BUEU
¬ CINE. Os oficios do mar de
Galiza Proxección do documental no que o director Juan
Carlos Rodríguez Sánchez retrata os oficios do mar galego. O
domingo 31, ás 19:30, entrada
gratuíta, no Museo Massó.
¬ MÚSICA . The Fishfuckers.
Dúo mixto de rock potente e
sexy, segundo propia definición.
O domingo 31, ás 21:30, no Pub
Aturuxo.
BURELA
¬MÚSICA. Malvela. Actuación do
grupo cangués, con varios discos
de música popular galega ás costas, en coidados arranxos. O sábado 30, ás 22:00, no auditorio da
Casa da Cultura.
CANGAS
¬MÚSICA. Por Placer. Esta banda
galega de pop e rock actúa este sábado 30, ás 22:30, na Salason.
¬MÚSICA. Sondeseu. A orquestra folk, composta por 40 membros, interpreta e recrea temas tradicionais da música galega, con
todo o poderío da formación orquestral. O sábado 30, ás 22:30, no
Auditorio Municipal.
CARRAL
¬TEATRO. Flores migratorias.
Espectáculo de danza a cargo da
compañía D2. O sábado 30, ás
23:30, na Sala The Star.
CELANOVA
¬EXPO. O Maio. Mostra de escultura de Toño Monteiro que rememora a poesía do escritor Manuel
Curros Enríquez. Ao longo do mes
a Fundación Curros Enríquez desenvolve outras actividades culturais relacionadas co esgrevio poeta. Até este domingo 31, na Casa
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.

¬ ARTE
Derradeira sesión,
de Manuel Sendón
A presenza de salas de cine no
noso país chegou a acadar un número moi importante, dado o auxe
do negocio do cinematógrafo e a
propia dispersión poboacional galega en moitas vilas e varias cidades. Todas elas chegaron a ter unha
ou varias salas de proxección.
Coa decadencia do negocio do
cine como espectáculo de masas
en salas, foron diminuindo no seu
número, xa a fins dos anos 70, até
chegar á súa desaparición maioritaria ou reconversión noutros negocios máis lucrativos.
O fenómeno de decadencia do
cine como lugar de encontro social e habitáculo de soños e emocións, xa contado en filmes como
Splendor, de Ettore Scola, e varios
máis, é o tema desta exposición
de fotos de Manuel Sendón. Nela
retrata, con concisión e sen pie-

A CORUÑA
¬ ACTOS. O galego medra contigo. Esta iniciativa cultural dirixida
aos cativos chega este sábado 30 á
Praza das Conchiñas, donde de 11:00
a 18:15 haberá xogos, música e teatro. Actuará, entre outros, o grupo de
música infantil Mamá Cabra.
¬ ACTOS. Ciclo Escritas. Un ciclo
de charlas donde diversas escritoras/es dialogan sobre a súa maneira
de escribir. Este xoves 28, ás 20:00,
será a poeta Oriana Méndez, nunha
conferencia titulada A blogosfera e a
pluriarquía. Qué posibilidades?. Na
Galería Sargadelos.
¬ CINE. Forum Metropolitano.
Esta semana proxecta os filmes Yo,
de Rafael Cortés (España 2007). E
La question humaine (A cuestión
humana), deNicolas Klotz (Francia,
2007). Do xoves 28 ao sábado 30, en
dúas sesións diarias. Entradas a 3 euros, no Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 28
Jean Eustache. 20.30 h. La maman et
la putain(1973) 220´. Subtítulos en
galego.
Venres 29
Fóra de serie. 20.30 h. O avogado do
terror, Barbet Schroeder, 2007. 135´.
Subtítulos en castelán.
After Hours. 23.00 h. Bata por fóra
(Muller por dentro)(Claudia Brenlla,
2008). O clube dos sem teito (Claudia
Brenlla, 2008) 82´. Vídeo. Entrada gratuíta.
Sábado 30
Jean Eustache19.30 h. La maman et

Unha das fotos de Derradeira Sesión, de Manuel Sendón.

dade visual, o estado dunha boa
cantidade destas salas en diversas
localidades galegas. Vemos o exterior e o interior daquelas que
quedaron suspensas no tempo,
que aínda gardan no seu silencio
atemporal as vellas butacas, os
descarnados restos dos oropeis e
veludos vermellos dos días de es-

la putain(1973) 220´. Subtítulos en
galego.
Mércores 3
Fóra de serie. 20.30 h. O avogado do
terror, Barbet Schroeder, 2007. 135´.
Subtítulos en castelán.
No Centro Galego de artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.
¬EXPO. Obras maestras do
Rijksmuseum. Caixanova trae
agora a Coruña esta magnífica exposición do museo holandés, con obras
da escola de pintura da Haia, naturalistas e precursoras de pintores coma
Van Gogh. Até o 29 de xuño, no Pazo
de Exposicións e Congresos (Palexco).
¬EXPO. Alberto Datas. Un proxecto expositivo que mostra as últimas obras do pintor galego, un dos
artistas máis importantes da segunda metade do século XX en España. Até o 28 de xuño, na Fundación Luis Seoane.
¬EXPO. Antonte e pasadomañá; ou o que pode ser pintura hoxe. Exposición pictórica
dunha serie de destacados artistas

Os “nenos do coro”, actúan en Coruña.

plendor, as cortinas esgazadas ou
incongruentes obxectos armacenados nos arruinados locais.
O documental Os Fabulosos irmáns da luz, de Olaia Sendón,
complementa a mostra.
Casa da Parra, Santiago de Compostela, até o 9 de xullo.

contemporáneos, que inciden na
innovación e cambios sobre o concepto clásico de pintura. Até o 15 de
setembro, no MACUF.
¬EXPO. Julio Pujales. Pinturas do
artista coruñés nado en 1939. Até o
14 de xuño, no Kiosko Alfonso.
¬EXPO. Luz instantánea: fotografías, itinerarios e saudades de Andrei Tarkovski. A F.
Luís Seoane acolle, por vez primeira
en España, a colección completa de
polaroids que o cineasta ruso fixo
entre 1979 e 1984 nas proximidades
da súa dacha rusa e diversas localizacións en Italia. Remata este domingo 31, na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. Fotógrafos da Natureza 2009. Caixanova presenta no
Aquarium Finisterraeesta exposición
de fotografías de natureza, unha das
máis consolidadas internacionalmente. Até o 30 de xuño.
¬EXPO. Miradas. Dende o informalismo ao multicolor.
Retrospectiva de obras mestras da
Colección Caixa Galicia, pertencentes a épocas e movementos artísticos moi distantes entre si. Remata
este domingo 31, na Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO.Deshoras. María Martín
Carmona recupera a pintura, unha
arte na que destacou o seu pai, antigo futbolista coruñés. Até o 14 de
xuño, na Sala Municipal de Exposicións Salvador de Madariaga.
¬MÚSICA. Os nenos do coro.
Xira da prestixiosa Coral de Saint
Marc, coñecida mundialmente a
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O grupo folk Fía na Roca toca
en A Coruña, dentro do ciclo
Música con Raíces, que patrocina Caixanova.

¬ MÚSICA

Unha imaxe recente do belga Wim Mertens.

Win Mertens Ensemble
Wim Mertens (Bélxica, 1953) preséntase en directo cheo de forza
e de enerxía, precisamente
cando ven de cumprir 25 anos de
carreira musical.
Máis suxerente que nunca,
Wim Mertens invítanos agora a
unha viaxe á súa percepción orquestal, sen abandonar a procura da máxima expresión.
Faino sen abandonar a súa paixón pola voz, non só como instrumento senón como auténtica guía para o piano e a instrumentación. Especialmente en
directo, Wim Mertens demostra que hoxe en día a composición pode estar estreitamente
ligada á propia performance,
conxugándose para crear un
acontecemento único.
A súa nova xira en España, en
formato de Wim Mertens Ensemble, preséntanos ao Mertens
máis inspirado xunto a un orixinal e brillantísimo cuarteto de
ventos. Xuntos, interpretan varios temas totalmente inéditos,
ademais de dous temas incluídos en Partes extra partes, With all
its might e Yes, I never did, e nou-

¬ TEATRO
X Mostra de Teatro
Universitario na USC
Santiago
Un total de catorce obras compoñen o cartel da décima edición da
Mostra de Teatro Universitario de
Galicia que se porá en escena entre os días 24 de maio e 2 de xuño,
organizado pola Universidade de
Santiago de Compostela (USC) e a
Deputación da Coruña. Trátase
dun festival especial, por ser o
único que abrangue todo o teatro

tras obras que foron publicadas
nos álbumes Jardin clos, Interger
valor e The belly of an architect.
Actuación o sábado 30, ás 20:30,
no Teatro Jofre de Ferrol.

Couple Coffee
Este dúo formado por Luanda
Cozetti, na voz e percusión, e
Norton Daiello ao baixo eléctrico, actúan dentro das xornadas
Seremos muitos, seremos alguem,
homenaxe a José Afonso neste
mes de maio en Vigo a través de
exposicións e concertos.
O dúo tocará temas do seu
disco Co’as tamanquinhas do
Zeca, gravado no 2007 en homenaxe a aquel traballo discográfico do xenial Zeca.
O dúo brasileiro interpreta,
en clave un tanto minimalista,
temas populares da música do
seu país e portuguesa, e ten
gravado, ademáis do indicado,
un disco no 2005, chamado
Puro, e outro no 2008 chamado
Couple Coffee Band.
Actuación o xoves 28, ás 20:00,
gratuito, no Museo Verbum de
Vigo.

universitario que se fai en Galiza.
Nel estarán presentes case todas
as compañías teatrais da USC así
como as das outras dúas universidades galegas.
A mostra recolle achegas heteroxéneas, que van dende as adaptacións de clásicos como Samuel
Beckett ou William Shakespeare,
até as creacións colectivas. Actuarán once compañías pertencentes
á USC, a Aula de Teatro da Universidade da Coruña, e as dos campus
de Ourense e Pontevedra, pertencentes á Universidade de Vigo.
Como novidade, nesta décima

raíz de ser escollida entre centos para
interpretar a película "Os nenos do
coro". Este xoves 28, ás 20:30, entradas a 15 e 20 euros, no Coliseum.
¬MÚSICA. Fía na Roca. A formación folk galega dá un concerto,dentro do ciclo de Caixanova Música con
raíces, este xoves 28, ás 21:00, no Teatro Rosalía de Castro.
¬MÚSICA. Alejandra Burgos.
Esta guitarrista e cantante arxentina
de blues e rock actúa o xoves 28, ás
23:00, no Pub Garufa.
¬MÚSICA. Sevigny. Lucía Rolle,
guitarra e voz , e Xulio Vázquez, batería, conforman este dúo galego a
cabalo do jazz e outros estilos. O venres 29, ás 23:00, no Pub Garufa.
¬MÚSICA. Héctor Lorenzo. O guitarrista e cantante compostelán
ofrece as súas doces versións de
bossa nova e temas propios, este
venres 29, ás 23:00, no Pub Garufa.
¬MÚSICA. Rumbo Tupá e Duplo Son . O ciclo de música local
Inframundo traenos o estilo
FolkFussion, unha nova forma de
transmitir raíces a través da música,
con este dous novos grupos galegos. O venres 29, ás 20:30, na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Los Secretos. A Coruña volve ser elixida por este famoso grupo para arrincar oficialmente a súa nova vira Gracias por
elegirme, que os há levar até decembro pola xeografía española. O
sábado 30, ás 22:00, entradas a 23 e
28 euros, no Coliseum.
¬MÚSICA. Festival Mozart. Con
motivo do Festival Mozart Caixa
Galicia, veremos a ópera Zaide
(Das Serail), con libreto de Johann
Andreas Schatner e texto de Italo
Calvino, represéntase por vez primeira en España con esta actuación, musicada pola Orquestra Sinfónica de Galicia. Jonathan Webb
e Graham Vick dirixen esta produción, na que poderemos escoitar a
grandiosa voz de Annamaria

dell'Oste. O sábado 30 e domingo
31, ás 20:00, no Teatro Colón.
¬MÚSICA. Javier Pereiro Quartet. Concerto de jazz para o vindeiro
mércores 3, ás 22:30, no Jazz Filloa.
¬TEATRO. Kvetch (unha comedia americana sobre a ansiedade). Unha produción de recente
estrea pola compañía Teatro do
Morcego, que xa fala do seu tema no
título. Vai estar o venres 29 e sábado
30, ás 20:30, no Teatro Rosalía Castro.
COSPEITO
¬TEATRO. Symbiosis. Un espectáculo de maxia sorprendente, pola
compañía Symbiosis Produccións,
tras da que atopamos aos magos
Dani Garcia, Marttyn Andersene algún outro. O venres 29, ás 18:00, na
Casa da Cultura de Feira do Monte.

A soprano Annamaria dell’Oste.

CULLEREDO
¬MÚSICA. Rock Mariño. O ciclo
ten lugar no Forum Celticum (O
Burgo), e verá este xoves 28, ás 22:00,
a actuación do grupo Duplo son.
¬MÚSICA. Eclectic Voices, Coro
Vocalisse e Acuña's Jazz Ensemble. A "Jazz Ensemble", da Escola Municipal de Música da Coruña,
está formada por alumnos do curso
avanzado de jazz, que dirixe José A.
Acuña; quen, así mesmo, é director

As compañías participantes serán: Murmurios Teatro,Teatro
no Aramio,Tangatutanga Teatro , NNC, Alter Ego ,Teatro da
Falúa , Enlata Teatro, Mequetrefes (todas da USC), Compañía
“Maricastaña” (Ourense), Aula
de Teatro da Universidade de
Vigo,Aula de Teatro da Universidade da Coruña, e a Compañía de Teatro de Lugo.
edición entregaranse premios á
mellor montaxe, dirección de escena, e interpretación feminina e
masculina.

Até o luns 1 de xuño, Salón Teatro,
Teatro Principal e Sala Vidal Bolaño (Santiago). Entrada gratuíta,
retirando a invitación.

da mencionada escola. O sábado
30, ás 21:00,no Forum Celticum.
FERROL
¬ACTOS. Ardora. Esta oferta de
ocio nocturno para a xuventude,
desenvólvese os venres e sábados,
na Casa da Xuventude e no Pavillón
do Ensanche, de 22:00 a 01:00 horas, con actividades como obradoiro de risoterapia ou de cartón
pedra, entre outras. Participación
libre e gratuíta.
¬ACTOS. Os Sabactivos. Esta
oferta de ocio para nenos de 3 a 12
anos, desenvólvese no Centro Cultural Carvalho Calero e na Casa da Xuventude, de 11:30 a 13:30 horas, con
actividades como obradoiros de expresión dramática ou xogos cooperativos. Actividade gratuíta.
¬ACTOS. Tertulia cidadá. Actividade que se desenvolve permanentemente todos os mércores, ás
18:00, no Ateneo Ferrolán.
¬ACTOS. Marcha ciclista. Oitava
e última das marchas populares que
organizan o Padroado de Deportes e Clube Ciclista de Ferrol para
esta tempada, cun percorrido de 15
kms. A saída será ás 11.00 horas
dende o Centro de Formación e Recursos da Xunta.
¬ CINE. Primavera de cine.
Os Cines Dúplex acollen a proxección da curtometraxe galega Elevation, e a continuación, da longametraxe Wonderland. O mércores
3, ás 20:30.
¬EXPO. As mulleres do mundo Cara a Cara. Mostra itinerante coa que se pretende sensibilizar sobre a situación das mulleres
en relación coa saúde e os dereitos sexuais. Até este sábado 30, no
Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. Éufrates, un río de historias. Traballo fotográfico de
Eloy Taboadano que se recollen as
tarefas de investigación dun equipo
de arqueólogos no val medio do Éufrates, coordinado pola Universidade da Coruña e o Ministerio de
Cultura de Siria. Até o domingo 31,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Arte en Galicia desde
1975. Co título completo de “Realidades, expresións, tramas”, a mostra
recolle fondos de pintura contemporánea galega da colección de
Caixa Galicia. Até o 27 de setembro,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Balankandra .Dentro
das Novas Noites Folk, actuación
deste grupo, este xoves 28, ás 20.00,
entradas a 2 euros, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. 96 grados. A banda de
rock presenta en formato acústico
o seu primeiro traballo discográfico
Mañana sale el sol. O venres 29, ás
20 :00, entrada a 3 euros co CD, no
Auditorio do Ateneo Ferrolán.
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O pianista galego Abe Rábade
é unha das últimas e brillantes
actuacións que conforman o
Festival de Jazz de Primavera
na cidade das burgas, desenvolvido ao longo deste mes de
maio.

O 27º Saló del Comic de Barcelonacontará cun destacado papel da representación galega,
que conta con este cartel promocional da súa presenza.

¬MÚSICA. VI Sessiom Vermú.
Con motivo do feche da temporada 2008-2009, Rádio FilispiM
organiza a tradicional Sessiom
Vermú , coa actuación do cuarteto
de cordas El Cubo, que interpretará tangos. O sábado 30, ás 12:00,
no Ateneo Ferrolán.
¬MÚSICA. Wim Mertens Ensemble. O célebre compositor e
director orquestral belga, coñecido
pola súa música para filmes, ven a
Ferrol ao frente da súa formación. O
sábado, ás 20:30, entradas de 6 a 15
euros, no Teatro Jofre.
FOZ
¬TEATRO. O Mago de Oz. A veterana compañía de monicreques Os
Quinquilláns aborda a adaptación
a este medio da célebre novela e
filme. O sábado 30, ás 18:00, na
Sala Bahía.
GONDOMAR
¬ACTO. Tertulia. O Instituto de
Estudos Miñoranosorganiza unha
nova tertulia, neste caso co músico
galego de jazz Abe Rábade. Será
este venres 29, ás 20:30, no Auditorio
Luís Tobío. Posteriormente haberá
unha cea co convidado, para quen
queira apuntarse.
A GUARDA
¬EXPO. Fotos de Judit G. Viloria. Mostra desta polifacética artista natural de Zamora. Até o 22 de
xuño na Galería Arte Bronce.
A ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. Snatch. Este prometedor grupo de jazz e blues eac-

túa o sábado 30, ás 23:53, no Con
do Moucho.
A LARACHA
¬MÚSICA. Tumbling Dice. Actuación desta banda de rock clásico, procedente de Vilagarcía. O
venres 29, ás 00:00, no Pub d'Antón
Rock Café.
LUGO
¬EXPO. Rexistros Abertos. Baixo
a epígrafe Rexistros abertos. Materias, narrativas e visións na arte galega actual, un proxecto expositivo
que amosa unha serie de percepcións sobre o panorama da plástica
actual en Galiza a través de creadores e obras ligados á arte galega
contemporánea. Até este domingo
31, no Museo provincial.
¬EXPO. Galicia até 1975. Segunda mostra do proxecto expositivo Miradas. Unha revisión dos fondos da Colección Caixa Galicia, coa
que se perciben as principais viraxes
da plástica galega ao longo de máis
dun século de historia, desde o XIX
ata 1975. Até o 7 de xuño, no Centro
Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Fabulosos Cubatas
de Fockink Brothers.
Eduardo Hermida (pintor, ilustrador e axitador cultural ferrolán) e
Pepe Doré (ex-Los Doré) conforman este dúo. O venres 29, ás
00.00, no Club Clavicémbalo.
O sábado 30 estará un dos grupos
gañadores do concursoNsaio Xeral,
Duplo Son.
¬MÚSICA. Festival de Música
Cidade de Lugo. XXXVII Semana do Corpus. Continúa

Escena da obra Ados@ados, de Uroc Teatro, representada estes días en Ourense.

O dúo Fabulosos cubatasde Fokink... actúa esta semana en Lugo e Ourense.

este ciclo musical, con esta programación: Haendel e o oratorio
operístico, c on Il trionfo del
Tempo e del Disinganno polo
grupo La Risonanza. O xoves 28 ,
ás 20:30, no Círculo das Artes.
Sábado 30, Ano Haendel, Heroínas romanas, as cantatas, con Verónica Cangemi,soprano, e o Bach
Consort Wien , con Rubén Dubrowsky como director. Será ás
20:30, no Círculo das Artes.
Luns 1, ás 20:30 e no Círculo das Artes, Ano Purcell: Dido e Eneas co
Coro da Universidade Compoelana-Capela Compostelana, dirixido por Miro Moreira.
MARÍN
¬MÚSICA. Elodio y Los Seres
Queridos. Tecno-pop con elementos acústicos: piano, baixo,
guitarra acústica, caixa de ritmos,
proxeccións, minicámaras, sintetizadores. Concerto para este xo-

ves 28, ás 23:00, na Sala Ache.
MELIDE
¬MÚSICA. Elodio y Los Seres
Queridos. Concerto que terá
lugar este venres 29, ás 01:00, no
Pub Gatos
NARÓN
¬TEATRO. As dunas. Unha viaxe
pola Mariña luguesa da man dunha
tropa estrafalaria. Músicos, danzantes e cantores concentrados nunha
vella nave industrial en desuso.
Montaxe do Centro Dramático Galego, con texto de Manuel Lourenzo e dirección de Quico
Cadaval. O venres 29 e sábado 30,
ás 20:30, no Pazo da Cultura
NEDA
¬TEATRO. Babiliglub. Un peixiño
que só sabe decir Miau!, cando todos din Glub!. Teatro infantil pola
compañía Galitoons. O sábado 30,
ás 19:00, na Casa da Cultura.
OURENSE
¬EXPO. Pinturas de Carlos
Fernández. Carlos Fernández
Iglesias é un pintor galego cunha
longa traxectoria profesional, no estilo 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. Actuacións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Fabulosos Cubatas
de Fockink Brothers. Eduardo
Hermida (pintor, ilustrador e axitador cultural ferrolán) e Pepe Doré
(ex-Los Doré) forman este dúo. Este
venres 29, ás 21:30, entradas a 2 euros, no Café Cultural Auriense.
¬MÚSICA. XIII Festival de Jazz
de Primavera 2009. Este xoves
28, ás 23.00, entradas a 15 euros, o
jazzista galego Abe Rábade presenta o seu espectáculo musical

Open Doors no Café Latino. O día
seguinte, venres 29, ás 23:30, un
concerto público na Praza de Santa
Eufemia, coa presenza do grupo
Metro. Esta actuación pon fin ao
Festival.
¬TEATRO. Cos pés na terra (e só
cos pés). Espectáculo de danza a
cargo da compañía D2, que podemos ver este xoves 28, ás 20:30, no
Auditorio Municipal.
¬TEATRO. Ados@dos.Nesta comedia do grupo Uroc Teatro dous habitantes deses impersdonais chalets
adosados falan do divino e o humano, da actualidade e mesmo do
teatro. O sábado 30, ás 21:00, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Bicharada. Unha obra
do grupo Berrobambán para os
máis cativos, donde os protagonistas son os bichiños que atopamos
nun día de campo. O domingo 31,
ás 12:00, no Auditorio Municipal.
O PINO
¬TEATRO. Do, re, mi, Mozart
xoga aquí. Obra infantil de monicreques, sobre as andanzas dun Mozart neno, representada pola compañía Títeres Cachirulo. O venres
29, ás 13:00, no Centro Sociocultural
Luis Seoane.
PONTEDEUME
¬TEATRO. Do, re, mi, Mozart
xoga aquí. Obra infantil da compañía Títeres Cachirulo. O venres
29, ás 21:00, na Casa da Cultura.
PONTEVEDRA
¬ EXPO. Os pintores de Artal. A
Fundación Caixa Galicia mostra
unha selección de pintura española
procedente do Museo de La Habana, con artistas como Sorolla,
Fortuny, Anglada Camarasa, Rusiñol ou Madrazo, entre outros. Até o
19 de setembro, na Sede da Fundación Caixa Galicia.
¬ EXPO. Retirado x revisión.
Mostra que xira arredor da importancia do molde na produción artística escultórica. Varios alumnos da
Facultade de Belas Artes mostran
traballos nos que o molde é a propia
obra e abre análises sobre o concepto de copia e reproducción. Até
o 26 de xuño, na Sala X (Facultade de
Belas Artes) .
¬ EXPO. Río Lérez. Colección de
100 fotografías, pertencentes á
Asoc. Cultural Cedofeita, que amosan o percurso do Lérez do nacemento á desembocadura. Até o 31
de maio, no CEIP San Benito de Lérez.
¬EXPO. Alejandro de la Sota e
o Pavillón Municipal de Deportes.O Pazo da Culturaamosará
até o 14 de xuño a historia da súa
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O cadro Dous nenos, do galego
Álvarez de Sotomayor, forma
parte da exposición Os pintores
de Artal, en referencia a este marchante catalán que levou pintura
española a Cuba a principios do
s. XX. Volta agora a Pontevedra,
cedida polo Museo da Habana.

instalación deportiva máis importante: O Pavillón Municipal de Deportes, destacado pola súa xenialidade construtiva, a importancia do
seu arquitecto Alejandro de la
Sota, e a importancia social e deportiva do edificio na cidade.
¬EXPO. Ornitoloxía urbana.
Un colectivo artístico recupera,
durante catro días, a memoria
acústica de Pontevedra antes de
conformarse como núcleo urbano. Será no río dos Gafos o xoves
28, no parque de Barcelos o venres
29, na Alameda o sábado 30, e na
beira do peirao o domingo 31. Todasas intervencións ás 18:30.
¬MÚSICA. Concerto no conservatorio. O contrabaixista Diego
Zecharies, o violinista Julian Gil e a
pianista Alicia Gonzálezofrecen un
concerto o xoves 28, ás 20:30, no Auditorio Manuel Quiroga.
¬MÚSICA. III Jam da Chicharra. Un festival de cultura urbana
que xurdiu do programa de ocio
nocturno da Concellaría de Xuventude de Pontevedra Noites
abertas,en colaboración cun grupo
de mozos e mozas. Desde as 11:00
haberá certames de maquetas, de
graffiti e o campionato de break.
Pola noite actuarán Aide Delahoja,
entre outras actividades. O sábado
30, no Local de Música.
¬MÚSICA. Morfasóns. A Aula
Folque Intantil celebra o acto fin
de curso, onde a rapazada mostra
todo o aprendido no laboratorio
folque. O sábado 30, ás 18:00, no
Teatro Principal.
¬TEATRO. Os tres porquiños e
algún outro. A compañía Titiri

sumo que conta a historia de Xaquín, un neno consumista e caprichoso que só se alimenta de larpeiradas. Polos Monicreques de Kukas. O venres 29, ás 18:00, na Casa
da Cultura Pintor Lloréns.

Un agasallo para Xaquín, en Sada.

Tempo pon en marcha unha tarde
de teatro infantil. Un dos actores da
compañía entabla un diálogo co público, e posteriormente fáino extensíbel aos títeres. O venres 29, ás
18:00, na Biblioteca Pública.
O PORRIÑO
¬MÚSICA. Vilma y los Señores.
Unha voz desgarrada e moi especial
canta cancións moi suxerentes
acompañada do grupo Los Señores.
Este venres 29, ás 23:00, entradas a
6/3 euros, no Café Bar Liceum.
E o sábado 30, ás 23:00, entradas
a 5/2’5 euros, actuación do
grupo folk Targa nado en1984
no seo da Asociación Veciñal,
Cultural e Deportiva "Monte da
Mina" de Castrelos.
SADA
¬TEATRO.Un agasallo para Xaquín. Espectáculo creado por proposta do Instituto Galego de Con-

SANTIAGO
¬ACTO. 24 Semana da Educaçom Crítica. As xornadas, que
se veñen desenvolvendo desde o
pasado luns, rematan o xoves 28 no
local da CNT e o venres 29 no local
social Itaca, con actos ás 17.00 e
19:00 ambos días.
¬ACTO. Contos de orixe popular. Ciclo do MPG a cargo de tres
contadoras de contos. Este sábado
30, ás 19:30 será Victoria Gullón a
encargada de contarnos unha historia tradicional e por punto final a
este ciclo. No Museo do Pobo Galego.
¬EXPO. Exposicións de pintura. Reseña de varias exposicións
abertas na cidade:
Arte e Palabra pola Paz, até o 30 de
xuño, na Fundación Araguaney.
Rostros e labirintos, de Antón Patiño, na galería SCQ.
Antonio Murado, pintura do artista lucense, até o 12 de xuño, na
Galería Trinta.
Se o vello Atila volvese ás illas,
mostra do pontevedrés Juan Rivas, até o 14 dexuño, na galería
Espacio 48.
¬EXPO. En todas as partes. Un
proxecto vertebrado mediante a
aparición de distintas representacións do desexo e das diversas subxectividades que se enfrontan á
norma e ao poder patriarcal. Até o
20 de setembro, no CGAC.

O grupo musical Vilma y los Señores, que actúan no Café Liceum do Porriño este venres.

GUIEIRO.51.
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Tarsila do Amaral é un referente
obrigado na arte brasileiro e de
vangarda do século XX. Unha boa
mostra da súa obra pode verse en
Santiago, até fins de xullo.

¬EXPO. Colección étnica. A colección nace do interese antropolóxico de Eugenio Granell,que o leva
a coleccionar obxectos dos cinco
continentes. Até o 7 de xullo, na Fundación-Museo Granell.
¬EXPO. Derradeira Sesión.
Mostra formada polas fotografías de
Manuel Sendóne o documental Os
Fabulosos irmáns da luz, de Olaia
Sendón, sobre as salas de cineabandonadas de cidades e vilas galegas.
Até o 9 de xullo, na Casa da Parra.
¬EXPO. Crónicas da represión
lingüística. Acuarela Comunicación, coa colaboración de diversas
institucións, e baixo a dirección do
cineasta Xan Leira, presenta unha
exposición gráfica e audiovisual sobre a represión lingüística desatada
en Galiza a partir do levantamento
militar do ano 1936. Na Fundación
Torrente Ballester.
¬EXPO. Tarsila do Amaral.
Mostra da pintura vangardista e fondamente brasileira desta pintora, referencia da arte sudamericana do
século XX. Até o 31 de xullo, na Sede
da Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. O Sonoro Maxín. O
marchoso grupo ourensán
ofrece un concerto este xoves

28, ás 22:00, na Casa das Crechas.
¬MÚSICA.Thee Attacks e Phantom Keys. O Café Embora organiza esta festa-concerto, cos daneses
Thee Attacks e os grovenses dos
Phantom. O xoves 28, ás 21:30, na
Sala NASA.
¬MÚSICA. Cornelius. Concerto
do grupo arousán, este xoves 28,
ás 22:00, entradas a 10 euros, na
Sala Capitol.
¬MÚSICA. Jean Luc Guionnet,
Seijiro Murayama. Este músico francés e o seu socio percusionista xaponés estarán, dentro do
Ciclo Espazos Sonoros 2009, este
venres 29, ás 20:00, na Igrexa da
Universidade.
¬ MÚSICA. Revelando Voces.
Ciclo que leva a música aos centros sociais. Este sábado 30 tócalle
ao grupo Aló Django, que estará ,
ás 21:00, de balde, no Centro Social
das Fontiñas.
¬TEATRO. Menos 1. Este espectáculo de danza, posto en escena pola
compalñía Pisando Ovos, poderemos disfrutalo o venres 29 e sábado
30, ás 21.30, na Sala NASA.
¬TEATRO. Dáme veleno. Un avó e
unha avoa, moi especiais, preocupados pola súa descendencia , tentan

¬ CONVOCATORIAS
XVII Premio de Poesía Espiral Maior
Ámbito Cultural El Corte Inglés e Edicións Espiral Maior convocan, en homenaxe á gran tradición histórica da lírica galega medieval, o XVII
Premio de Poesía Espiral Maior de acordo coas
seguintes Bases:
1. Establécese un premio único, dotado con
15.000 €, para libros de poesía inéditos en calquera soporte e escritos en idioma galego (segundo a normativa vixente) ou idioma portugués.
2. As obras presentadas a concurso terán un
mínimo de 600 versos e non poderán participar simultaneamente noutros certames poéticos. Os orixinais deberán ser presentados por
cuadriplicado, mecanografados a dobre espazo e baixo plica, con lema e sen remite, facéndose constar no interior da mesma os datos
referentes á identidade, enderezo, teléfono e
curriculum do autor.
3. Os traballos serán enviados por correo certificado ao seguinte enderezo: Edicións Espiral
Maior, Rúa da Democracia, 10 (Urbanización
Mansosol) – 15174 – Rutis – Culleredo (A Coruña) e deberá indicarse no exterior do sobre
"Para o XVII Premio de Poesía Espiral Maior".
4. O prazo de admisión das obras rematará o
20 de xuño de 2009 e o fallo do Xurado, composto por poetas e críticos literarios de recoñecido prestixio, farase público o día 25 de xullo
de 2009.
5. O libro premiado, cunha tiraxe de 2.000
exemplares, verá a luz na Colección Poesía
de Edicións Espiral Maior e a súa primeira

carnan a Eva Perón, nunha áxil e intensa montaxe sobre a polémica traxectoria da chamada nai dos descamisados. O sábado 30, ás 18:00 e
21:00, e o domingo 31, ás 18.00, na
Sala Santart.
¬TEATRO. Aladín, perdido na
Galicia. A compañía Encena Produccións Artísticas dá vida a esta
obra infantil, un espectáculo con
efectos especiais, humor e dinámicas coreografias. O sábado 30, ás
12:00 , na Sala Santart. E o domingo
31, tamén ás 12.00, outra obra para
nenos polo mesmo grupo, chamada Un día de formiga.

A Evita de Roberto Cordovani estará en
cartel en Santiago nesta fin de semana.

comunicarse con ela dende o alén,
nesta comedia do grupo Sarabela
Teatro. O venres 29 e sábado 30, ás
21.00, e domingo 31, ás 20:00, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Evita, Eva Perón. Os
actores Eisenhower Moreno e Roberto Cordovani, da compañía Encena Produccións Artísticas, en-

SANXENXO
¬EXPO. Nómades. Até o 26 de xullo permanece aberta na Sede Náutica Caixa Galiciaesta mostra que recolle o último traballo fotográfico de
Manuel Valcárcel, un percorrido en
imaxes xunto a últimas comunidades nómadas do planeta.
TUI
¬TEATRO. A estratexia do avestruz.Unha obra representada pola
compañía Teatro Ensallede Vigo. O
venres 29, ás 21:30, no Teatro Municipal Edificio Área Panorámica.

edición estará exenta de dereitos de autor.
6. A interpretación das presentes Bases corresponde ao Xurado e o feito de participar no
certame supón a conformidade dos autores
coas mesmas.
Non se devolverán os orixinais non premiados e non se manterá correspondencia sobre
os mesmos.
XI Certame de Contos Cultura Quente
O Concello de Caldas de Reis convoca o XI Certame de Contos Cultura Quente.
1. A participación é aberta a todos e todas. Establécense tres categorías:
Categoría A: na que poderán participar rapaces de 10 a 13 anos. Categoría B: entre 14 e 17
anos. Categoría C: maiores de 18 anos
2. A lingua a empregar será o galego. Calquera dos participantes poderá optar ós premios cunha ou varias obras.
3. Os contos serán orixinais e inéditos, cunha
extensión entre 5 e 15 folios a dobre espacio e
por unha soa cara. Valórase a orixinalidade da
súa temática, o plantexamento e estilo.
4. As obras presentaranse directamente ou
ben por correo certificado á Biblioteca Pública
"P.Manuel Martínez Ferro", Paseo de Román López, nº 9-36650 Caldas de Reis. Nun sobre enviarase a obra por triplicado indicando o seu título, o pseudónimo do autor e a modalidade
na que participa. Dentro do sobre irá outro pequeno onde conste o nome e apelidos do autor, teléfono, enderezo e a fotocopia do DNI .
5. O prazo de presentación remata o 10 de
Xuñode 2009.
6. Estableceranse os seguintes premios:

VIGO
¬EXPO. José Afonso. Seremos muitos, seremos alguem. José Afonso, a
voz da liberdade, é o título completo
desta mostra en memoria do xenial
músico, cantante e poeta portugués.
Até o 31 de maio, no museo Verbum,
Casa das Palabras.
¬EXPO. Abisal.Mostra de xoias inspiradas nos océanos. Até o 21 de
xuño, noMuseo do Mar.
¬EXPO. Santiago Sierra. Sierra
(Madrid, 1966) é un dos artistas
máis interesantes da escena artística internacional. O seu traballo,
vinculado a estruturas sociais ou
políticas, pretende cuestionar as
relacións de poder establecidas no
ámbito artístico e no social. Até o
27 de setembro, no Marco, Museo
de Arte contemporánea.
¬EXPO. Do neoclasicismo... Co
título Do Neoclasicismo ao Naturalismo na arte galega. Colección do
Museo de Pontevedra, a mostra,
achegará a Vigo case medio cento
de obras dos artistas máis senlleiros
do século XIX, até o 12 de setembro,
na Sala de Exposicións do Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Tesouros de papel: libros, xogos e xoguetes. Colec-

momento que o considere convinte.
11. A organización resérvase o dereito a cancelar o concurso ou resolver os imprevistos sen
estar obrigada a comunicárllelo previamente
aos participantes.
12. A participación no concurso implica a
aceptación das presentes bases.
Máis información na Omix de Caldas de Reis,
Tel: 986 54 00 02, ou en
http://www.caldasdereis.com.

Categoría A: un premio de 150 euros en libros e material escolar. Categoría B: un premio
de 150 eurosen libros e material escolar. Categoría C: un premio de 1000 euros e un accésit
de 500 euros.
En todos os casos darase unha acreditación
do premio acadado.
7. O xurado poderá declarar deserto calquera
dos premios no caso de considerar insuficiente
a calidade dos traballos presentados.
8. A decisión do xurado é inapelable. A súa
composición será designada pola Concellería
de Cultura entre membros da comunidade
educativa do Concello , integrantes do club de
lectura da Biblioteca Municipal e persoal do
Departamento de Cultura.
9. O día de entrega dos premios será en Xullo
do 2009 durante o "Festival Cultura Quente", no
lugar e data que se darán a coñecer oportunamente.
10. O Concello resérvase a posibilidade
de publicar os premios do concurso no

Concurso de ensaio xuvenil
con motivo do 60 aniversario
de Consello de Europa
O Ministerio de Educación Convoca o concurso
de redacción co tema «Como te imaxinas a un
cidadán europeo do futuro?». O presente concurso terá como obxectivo fomentar na xuventude o coñecemento das actuacións que o
Consello de Europa leva a cabo en defensa da
cidadanía europea.
Beneficiarios: Poderán participar neste concurso os/ás alumnos/ás de centros españois,
públicos e privados, que teñan de 15 a 18 anos
cumpridos na data de peche de presentación
de traballos.
Premio: Entrega dun diploma en Estrasburgo durante a cerimonia da celebración do
60 aniversario do Consello de Europa.
Viaxe e estanza en Estrasburgo para asistir
aos actos do aniversario.
O prazo de presentación de traballos será de
vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta Orde no «Boletín Oficial do Estado». Información no BOE do
11 de maio de 2009.
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Anuncios de balde.
Poden facelos chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com .
Poden adxuntar unha foto.
Prégase avisar da desactualización dos anuncios.

O dúo brasileiro Couple Coffee
é un dos aportes musicais da homenaxe a José Afonso que se
veu celebrando neste mes de
maio. Actúan este xoves, no Verbum vigués.

ción Quim Corominas. Mostra
de todo tipo de xoguetes antigos feitos con papel, até 1930. Até o 14 de
xuño , no Centro Caixa Galicia.
¬EXPO. Scriptorium Verbumiense. Mostra do laborioso proceso de creación dun códice, e a importancia que tivo Galicia neste
campo. Até o 30 de xuño, no museo
Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Naturnova. A pretensión
deste espacio para a educación
medioambiental é tratar de axudar
a concienciar á sociedade da importancia do mantemento do entorno, enfocando esta actividade
principalmente cara os sectores de
poboación máis novos. No Centro
Social Caixanova.
¬EXPO. Tempo imaxinario.
Unha mostra de Haya Blanco, Carolina Caluori, María Castellanos e
Olalla Cortizas, todas elas licenciadas en Belas Artes pola Universidade de Vigo. Até o 31 de xullo, na
Casa da Xuventude.
¬EXPO. Puntos de encontro II/
Meeting Points. Acolle a exposi-

ción Rúa Palma, nº 9, 2º’, proposta
de Manuel Eirís para este proxecto, que estará aberto até o 21 de
xuño. No MARCO, Museo de Arte
Contemporánea.
¬MÚSICA. Couple Coffee.
Luanda Cozetti, voz, percusión, e
Norton Daiello, no baixo eléctrico,
forman este dúo que rende homenaxe a Zeca Afonso e o seu disco
Co’ as tamanquinhas do Zeca, dentro das xornadas adicadas ao músico portugués neste mes. O xoves
28, ás 20:00, entrada libre, no Verbum , Casa das Palabras.
¬MÚSICA.Bruno T. Ford. O cantante e guitarrista alemán afincado
en Galiza actúa este xoves 28, ás
22:00, na Fábrica de Chocolate.
O prolífico grupo de Ames, Son
do Galpom, visita a sala o venres
29, ás 22:30.
O sábado 30, ás 22:00, entrada a 3
euros, estarán os grupos Innertes + Munich.
¬MÚSICA. Underwater Tea
Party. Actuación para este venres
29, ás 22:00, na Sala Mondo.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Vendo piso en Vigo: Dúas habitacións, salón/cociña, con calefacción e dobre ventanal. Zona García
Barbón. Aparcamento privado.130.000 Prezo Fixo. Teléfono:
667 083719. Chamar de 20 a 22 :00
 Mércanse cacharros de barro
da antiga olaría de Samos.
barraxe@mundo-r.com
 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 (iniciación e avanzado) nos Centros Socioculturais Cidade Vella e Aurelio
Aguirre en Santiago. Información
Tel: 664 387 133 /981 93 82 63
 Licenciado en Xeografía e Historia imparte clases particulares a domicilio en Santiago e cercanías.Todas 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 euros/quincena, segundo época.
981 76 11 44 / 666 84 39 97
 Alugo piso 3 hab. 2 baños, exterior. Amoblado. Moi bo estado. Santiago de Compostela.
Tfno: 679 236 477
 En Ribadeo, véndese apartamento2 cuartos, garaxe e rocho. 54
m2. Con calefacción eléctrica, mobles de madeira maciza e roupeiros
encaixados. Zona Parque de San
Francisco. Impecábel. Prezo 97.500
euros. Teléfono 672434757.
 Castelao. Compro libro "Sempre en Galiza" (Akal Editor), edicións entre 1981-1993, galego ou
español. Tamén agradezo información sobre as edicións mencionadas. Desprázome.
Apartado de Correos 660 (Vigo) ou
moxado@gmail.com

 Para pasear cans, ofrécese persoa na zona de Santiago de Compostel. Razón: Xabier. Teléfono:
664754764. 18 horas a 20 :00.gallaecia2008@hotmail.com.
 Rapaz de 26 anos gustaríalle coñecer a rapaza de esquerda e nacionalista de entre 18 a 30 anos para
amizade ou algo máis. 666730096.

Os norteamericanos Wavves, en Vigo.

¬MÚSICA. The Soul Jacket.Concerto para este venres 29, ás 22:30,
en El Ensanche.
¬MÚSICA. Riders On The
Storm. Actuación deste grupo

 Alúgase casa en Ribadeo, amoblada, meses de xullo, agosto e setembro. 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 diámetro,
4 anosm, 2500 unidades. Prezo: 1 €.
En maceta de 1 litro: 15 cm. ,500 unidades. Prezo: 0.50 € . Tamén buxus
semprevirense camelias. En Lestedo,
Boqueixón. Tlf: 690 020503
 Regálase can de 20 meses, por
non poder atendelo (agarimoso.xugeton), a persoa con tempo para estar con el, ou con finca na que poida
xogar. Tlf :653160903. Soko( Baiona)

norteamericano adicado a recrear
a música de The Doors. O venres
29, ás 22:00, entradas a 22 ou 25
euros, na Sala A!.
¬MÚSICA. Rafa Bocero. Cantautor cordobés que actuará este venres 29, ás 21:00, naSala Contrabajo.
¬MÚSICA. Pülsar. Este cañeiro
grupo naceu en 2001 na cidade da
Coruña. Actúan o sábado 30, ás
22:00, na Sala Breogain.
¬MÚSICA. Juanjo Ares e Ben
Senmedo. Estes dous cantautores actúan dentro dos Castro Concertos, este venres 29, ás 23:00, entrada de balde, no Monte do Castro.
¬MÚSICA. Wavves e Indómitos.
Aínda que Nathan Williams, alma
e cerebro de Wavves, se teña por
seguidor dos Beach Boys, a súa música escapa das melodías do pop
californiano. Indómitos é un trío vigués, pero formado en Glasgow en
2008. No Festival Sinsal, o sábado
30, ás 21:00, entrada a 8 euros, no
Salón de actos do MARCO.
¬TEATRO. Trastos vellos. Xoan
Abreu, ao frente da compañía Lam-

YAS275, perfecto estado. Inclue maletín con interior acolchado. O motivo da venta é que vou mercar outro, o estado é perfecto. O prezo son
700 € (negociables). Tel: 675.223.59.
Mail: rubentroitinho@hotmail.com
 Vendo Seat 600.
Tel: 610 205 247
 Vendo moble cama de 90, con
armarios, estantes e mesa extraíble
debaixo. Teléfonos: 986 41 75 82 e
669 90 39 48
 Vendo Guitarra Eléctrica Fernandes, 24 trastes, 2 pastillas Humbuckers, 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 Ordes. Chamar ao 650 930216.
 Vendo sillón e dúas butacas
(tresillo), coa armazón de madeira.
En Moi bó estado e económico. Tel:
986 290219, preguntade por Conchi.

 Casa para aluguer de fin de semana ou vacacions, situada á beira
do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63
 Vendo saxofón alto Yamaha

Ofrécese rapaza para coidar anciáns 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,

bríaca Teatro, dirixe este espectáculo
que xira ao redor das historias de
medo e da Santa Compaña. O venres
29, ás 19:00, na AVV Bouzas.
¬TEATRO. Trastos vellos. Choliño, Maripili, Marti e Ficus terán que
unir as súas forzas par evitar que os
humanos limpen o vello faiado no
que conviven. O sábado 30, ás 19:00,
no CCA O Rueiro de Coia.
¬TEATRO. Do cotiá ao absurdo.
Unha ollada ao noso redor é o punto
de partida desta proposta escénica
de Aforo Teatro. Poderemos vela o
sábado 30, ás 20:30, no AVCD Monte
da Mina Castrelos.
¬ TEATRO. As noites de Paramount Comedy. Espectáculo
da man de Paco Calavera, Nacho
García e David Navarro. O sábado 30, ás 20:30, no Centro Cultural Caixanova.
VILALBA
¬MÚSICA. Rey Mugre. O grupo
rock de Pontedeume dá un concerto este venres 29, ás 00:00, no
Pub Fardela.

radio cd novo. Por 3500 €. Tlf:
650485043
 Ofrécese moza para coidado de
anciáns e nenos ou limpeza de calquera tipo polas mañás ou por horas e festivos. En Santiago e comarca. 686924339.
 Vendo casa de 90 m2, finca cercada de 1000 m2, a tres quilómetros
de Betanzos. 130.000 euros. Teléfono 617 135836.
 Búscase persoa para compartir
apartamento novo, 2 habitacións, 2
baños, cociña, sala, trasteiro, calefacción, 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 fotografía e fotocomposición.
Tel.: 620.88.19.35
 Véndese piso en Xove en moi bó
estado, calefacción, catro cuartos,
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
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Xosé Valiñas

Escena de Os homes que non amaban as mulleres.

EN CARTEL.
Os homes que non amaban
as mulleres (Millenium)
Dirixe: Niels Arden Oplev.
Intérpretes: Michael Nyqvist,
Noomi Rapace.
Intriga. Suecia, 2009

O fenómeno literario do malogrado Stieg Larsson chega ás
pantallas. O xornalista e escritor
sueco morreu antes de ver publicada a primeira entrega da súa
triloxía ‘Millenium’, polo que
nunca coñeceremos a súa opinión sobre o inusitado éxito acadado polos seus novelóns –no
bo sentido– de Noir escandinavo. Pensen se queren no seu
compatriota Henning Mankell,
inda que o ton é ben distinto. A
primeira adaptación cinematográfica chega ás salas estatais a
escasas semanas da anunciada
edición da entrega final da saga
literaria e despois de se converter
no éxito do momento na súa
Suecia natal con dous millóns e
medio de espectadores.

Notorious
Dirixe: George Tillman Jr.
Intérpretes: IJamal Woolard,
Angela Bassett.
Biopic. EE UU 2009

FRANK MASI

rudeza das rúas e bateron todos
os records de vendas; para os detractores, frustraron a sofisiticada liña de evolución jazzística
emprendida nos anos anteriores
por grupos neoirquinos como
Gang Starr ou A Tribe Called
Quest e perpetuaron a temática
de armas e cus enormes que a piques estivo de defenestrar a lírica
dos MCs. A morte a tiros dos dous
músicos con escasos meses de
diferenza en 1997 elevounos á
categoría de mitos e aquí chega a
primeira recreación daqueles
anos centrada na figura do voluminoso Notorious. Dirixe George Tillman Jr, un interesante
realizador que levaba en dique
seco case unha década, dende
Homes de honra, aquel tenso
enfrontamento dramático entre
Robert de Niro e Cuba Gooding
Jr a conta da historia do primeiro
mergullador afroamericano da
Armada estadounidense.

Presenzas estrañas
Dirixen: Charles Guard
e Thomas Guard.
Intérpretes: Emily Browning,
Elizabeth Banks.
Terror. EE UU, 2009

A estrea terrorífica da semana
trae pedigrí oriental. Os irmáns

Chris O'Dowd enRadio encuberta.

ALEX BAILEY

Intre dePresenzas estrañas.

Guard, británicos de escasa
obra previa, únense á ampla
nómina de realizadores emparellados polo apelido co refrito
dun fantastique surcoreano de
certo éxito hai uns anos, Dúas
irmás, primeiro “salto” occidental do director Ji-Woon
Kim, premio ao mellor realizador no último Sitges grazas a
The Good, the Bad, the Weird,
unha curiosa homenaxe de
ollos riscados ao universo western de Sergio Leone. A salientar a presenza do protagonista

KIMBERLEY FRENCH

de Boas noites e boa sorte, David Strathairm, un actor de carácter pouco habitual neste
tipo de producións, que se encarga de lle dar fondura ao sufrido pai de familia que ten que
afrontar a conflitividade dunhas fillas que non acaban de superar a morte da nai. As aparicións pantasmais e o feito de
que a súa compañeira sentimental sexa a antiga enfermeira da súa defunta esposa
non axudan demasiado, claro.

Radio encuberta
A historia do rapeiro Notorious
BIG e dos seus devaneos cos tribunais, os tiroteos e as listas de
éxito tiña todos os ingredientes
para un deses filmes de éxito e
traxedia ao estilo americano.
Xunto a Tupac Shakur, primeiro
amigo inseparábel e despois rival irreconciliábel até extremos
máis propios de fita sobre a Mafia afroamericana ca dos habituais tirapuxas da industria do
espectáculo, foi quen de levar o
hip hop até extremos de éxito comercial nunca antes sospeitados
grazas á popularización do estilo
Gangsta-Rap. Para os seus defensores; devolveron ao xénero a

Dirixe: Richard Curtis.
Intérpretes: Philip Seymour
Hoffman, Bill Nighy.
Comedia. Gran Bretaña, 2009

Imaxe de Notorious.

Nos capítulos británicos do seu
indispensábel “The Sound of
the City” –a Biblia da historiografía Rock– Charlie Gillett deixou boa constancia do peso
que tivo o submundo das radios piratas á hora de difundir a
nova música xuvenil norteamericana no Reino Unido dos
anos 60, xa que logo, na eclosión da segunda gran revolución da música rock, xa nas illas
británicas, o Swinging London

e a nova cultura do inconformismo pop da que seguimos a
vivir máis de 40 anos despois. O
guionista de Notting Hill –e director de Love Actually– recrea
en clave de comedia bufa aqueles anos de emisións “fóra da legalidade” –alguén está a pensar
na actual Cruzada contra os novos corsarios cibernéticos?– e
conflito xeracional que toma
corpo na confrontación das ansias de rebeldía xuvenil co monopolio hertziano da circunspecta BBC, onde a nova cultura
popular e o novo rock non ocupaba máis ca un espazo de testemuño conxuntural máis propio do coetáneo Nodo hispano
ca dos anos dourados da música británica. A historia dunha
emisora pirata instalada nun
destartalado buque no mar do
Norte a a cruzada do establishment benpensante contra a nefasta influencia das “colonias”
na cultura do Imperio serven
como pano de fondo a unha correcta comedia de personaxes
que non acaban de estabelecer
o seu lugar no mundo, unha
festa na que non falta nin Rhys
Ifans, habitual icona dos filmes
de Curtis.G
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CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Marcote, campión 2009.
O club Marcote de Mondariz leva dezasete anos ininterrompidos gañando a liga galega de xadrez na División de Honra, aínda que nunca lle resultou tan difícil como
nesta ocasión, na que venceu ao equipo da Universidade de Vigo por un apertado
3,5 a 2,5, nun enfrontamento de gran nivel que reuniu a 6 grandes mestres e 6 mestres internacionais no pazo municipal do Concello de Ferrol o pasado 9 de maio. A
terceira posición foi para o Círculo Ferrolano e en cuarto lugar quedou o equipo da
Coruña Alexandre Bóveda. O club Marcote foi campión de España nos anos 1999 e
2003 e ten unha potente escola de xadrez que da man do gran mestre uruguaio Zenón Franco contribuíu decisivamente na formación de xogadores de gran categoría
como Francisco Vallejo, Iván Salgado ou David Lariño.
Graf, Alexander 2620 (Marcote)
Suárez, Diego 2413 (CDU)
Final Liga Galega. 12.05.2007. E11: Defensa Bogoindia. Variante Bogolyuvov .
Alexander Graf, xogador alemán de
orixe uzbeko, atópase entre os 200 mellores no ranking mundial e foi quen defendeu o primeiro taboleiro de Marcote,
sen embargo nas tres últimas finais de
liga non puido cos xogadores galegos
xa que este ano empatou con Manuel

Pena, o ano pasado fíxoo con Rafael Rodríguez e fai dous perdeu esta partida co
compostelán Diego Suárez 1.d4 Cf6
2.c4 e6 3.Cf3 Ab4+ 4.Cbd2 0-0 5.a3
Ae7 6.e4 d5 7.e5 Cfd7 8.cxd5 exd5
9.Ad3 c5 10.h4 h6 11.Cf1? [11.b4!?]
11…Te8 12.Cg5 hxg5 13.Dh5 Diagrama 13…Cf6! 14.exf6 Axf6+
15.Ce3 g6 16.Axg6 fxg6 17.Dxg6+
Ag7 18.hxg5 cxd4 19.Th4 Te4
[19...dxe3?! 20.Dh7+ Rf7 21.Tf4+ Re6
22.Dxg7=] 20.Dh7+ Rf8 21.Ad2 dxe3-

+ 22.Axe3 Txh4 [22…Da5+ tal vez
sexa mellor] 23.Ac5+ Rf7 24.g6+ Re6
Diego dirixe sen medo o seu rei cara o
centro do taboleiro 25.Dxg7 Df6
26.Dg8+ Rf5 27.0-0-0 Ae6 28.g4+
Txg4 29.Dh7 Tc4+ 30.Rb1 Dxg6
31.Dxb7 Txc5 32.Dxa8 Rf6+ 33.Ra1
Dc2 34.Tb1 Af5 35.Th1 Tb5 36.b4
Dc3+ 37.Ra2 Ac2 0-1.

SUDOKU
Horizontais:
1- Lugar fértil no medio dun deserto. Relativo ou pertencente á
cadeira. 2- Consentimento que se pide ou se concede para realizar
algunha cousa. 3- Abrev. de “señor”. Incrustación decorativa dun
esmalte negro nun fondo de metal, xeralmente de prata. Preposición. 4- Este “tío” foi dono dunha cabana famosa na literatura. Nome
propio de muller. “E” en Inglés, esto sábeno até os que non coñecen
nen papa dese idioma. 5- Acorar, respirar con dificultade ou con
forza por algunha causa. Norte. Prefixo que dá á palabra o sentido
de “alto”. 6- Nome polo que se coñece tamén ao mes de decembro.
Tipo de automóbil dacordo cos asentos e espazo de que dispón. 7Prefixo latino que indica relación co ouro. O cinco dos romanos.
Outro prefixo, neste caso oficioso e que serve para dar nome aos
“gadgets” e posesións de Batman. 8- Siglas de “Código Técnico da
Edificación“. Seguindo coas nosas clases de Inglés, camiño da Galiza
trilingüe, así se dí “beizo” na língua saxona. Este personaxe
bíblico,acorde ao que fixo, foi bó navegante e mellor ecoloxista. 9Dous para os romanos. Desprazou, cambiou de sitio. Símbolo do
Radón. 10- Os que non son orientais, por contraposición. 11- Nocello. Persoa distinguida pola súa coraxe, valor ou grandes feitos.
Verticais:
1- Empeño tenaz e reiterado nun propósito ou opinión. 2- Relativo
á tecnoloxía e coñecementos que fan posible o desprazamento de
enxeños polo aire. 3-Sen Número. Elemento sólido que se forma no
fondo dos recipientes que conteñen viño, dando lugar ao vinagre.
Símbolo do Cerio. 4- Moeda xaponesa. Radiotelevisión estatal italiana. Dez veces cen. 5- Parámetro que describe o momento angular
intrínseco das partículas elementais ou dos núcleos. 50 dos romanos. Mestura de auga e terra, lama. 6- O tradicional rei (animal) da
sabana africana. Existe, ten vida. 7- Pecha a boca. Símbolo do Xofre.
“Phnom .....”, capital de Cambodia. 8- Pequeno espazo baleiro, burato. Asociación Española de Banca. Unión Temporal de Empresas. 9Décimo cuarta letra do alfabeto grego, que se corresponde co “x”.
Porto e pequena ría do Morrazo. Símbolo do Argón.10- Que atenta
contra algunha cousa. 11- Natural ou habitante de Londres.

SOLUCIONS
doado

1-Obstinación.2-Aeronáutico.3-SN.Madre.Ce.4Ién.RAI.Mil.5-Spin.L.Lodo.6-León.Vive.7Cala.S.Penh.8-Oco.AEB.UTE.9-Xi.Aldán.Ar.10Atentatorio.11-Londiniense.
Verticais:

1-Oasis.Coxal.2-Beneplácito.3-Sr.Nielo.En.4Tom.Noa.And.5-Inar.N.Alti.6-Nadal.Sedán.7Auri.V.Bati.8-CTE.Lip.Noé.9-II.Moveu.Rn.10Occidentais.11-Noelo.Héroe.
Horizontais:
Crucigrama

difícil

difícil

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

AUTODEFINIDO

doado

Reforestar/Amores.IVE/Directores/Ir.Louco.T/Ca
nados.SA//Así.E.Iris/Solucións/Tano.Tarde/Era.F
araón.
Verticais:

Radiocasete/Emir.Asomar/For.Anilina/Orella.Us
o/Reco.Deci.F/Estuco.Iota/S.Ocasionar/Tirol.Rn.
Rá/AVE.Asisado/Restras.Ién.
Horizontais:
Autodefinido
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César Lorenzo Gil

E

stamos en campaña
electoral mais os xornais
abren con noticias alleas
ás eleccións. Na rúa apenas se
ven cartaces e costa encontrar
quen saiba de memoria o nome
dos tres candidatos dos tres

O DÍA 7 HAI
ELECCIÓNS?
principais partidos, e iso que nas
eleccións europeas só hai unha
circunscrición, unha lista para
todo o Estado. Europa é un

mapa e un billete de 50 euros,
nada máis. Alén da economía, o
único concreto que deixa a UE
nos nosos maxíns é o programa
Erasmus para que os estudantes
pasen un ano practicando alemán ou francés. As distancias
culturais seguen a ser enormes e

a receita política para a emancipación nacional segue a ser a
mesma que no 1920: independencia primeiro. Logo xa te amparará a OTAN, ou no peor dos
casos unha UE que segue a ser
ilusionante porque ten moita
verea que camiñar. G

Miles de nenos saharauis levan nos últimos vinte e tres anos desfrutando dunhas vacacións para eles idílicas
na nosa terra. A responsábel é a ponteareán Maite Isla, que compaxina este labor coa presidencia da asociación
de empresarios da vila. Este ano agarda que veñan a Galiza setecentos rapaces.

Maite Isla,responsábeldatraídadenenossaharauis

‘A visita é un caramelo, pero para as familias de acollida’

PACO VILABARROS

Alberte Rivero

É hora de petar nas portas de
moitos concellos, colaboradores económicos do programa,
pero con memoria demasiado
fráxil a hora de abonar a súa
contribución. Nunca hai cartos suficientes para unha estadía que vai máis alá dunhas
simples vacacións: o primeiro
é cubrir as necesidades alimentarias e de saúde dos nenos e nenas saharauis, agravadas nos últimos anos. Ter auga,
o necesario para a hixiene ou
alimentos extendendo a man,
é un dereito que se converte
nun privilexio nos campamentos de Tinduf, onde residen os
cativos ao longo do ano.
Redúcese o número de rapa ces, tamén mingua a solidaridade?
Aínda que poidera pensarse, a
crise non afecta, nin minguou
a solidaridade dos galegos de a
pé. O que pasa é que nos centramos en traer a repetidores
entre os sete e os doce anos e,
para o ano que vén, se as circuntancias o permiten, volveremos ampliar o número. O
noso problema e que seguimos tendo concellos que tardan moito en pagar os convenios establecidos ou non o fan.
A partir de agora os convenios
serán por escrito.
A postura dalgún é bochornosa. Este ano, por primeira
vez os convenios serán por escrito, senón non hai maneira

Maite Isla nunha das visitas ao Sáhara.

de cobrar. Se facemos unha
viaxe, temos que pagarlle, as liñas aéreas alxerianas non son
cáritas e bastante fan con agardar polos pagamentos.
Non é un caramelo que se lle
mete e saca aos rapaces?
Estou dacordo en que é un caramelo, pero non para os nenos senón para as familias acolledoras, sobre todo para as
que teñen meniños, porque lle
dan á convivencia familiar

cualidades como a solidaridade e o compartir. Os saharauis teñen todo o cariño do
mundo pero fáltanlles as cousas materiais por iso todo é de
todos. Eu invirto os termos do
caramelo.
Séguense sorprendo con esta
sociedade tan consumista?
Agora non se sorprenden con
nada. Xa levan saíndo moitos
anos é todos teñen familiares
que lle contaron aos máis no-

vos como é a realidade occidental. Tamén está funcionando a tele saharaui en Rabuni e en moitas haimas teñen máis canles de televisión
occidentais do que temos
aquí.
A vostede deulle moito o Sa hara?
Moito máis do que eu lle levo
dado ao longo destes máis de
vinte anos. Dame vida, ilusión,
esperanza e gañas de loitar.G
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DE CEA NA
MESA REDONDA
Laura Caveiro

A

valon coma un retiro onde
curar as feridas, a espada
cravada na pedra, ou na árbore,
que ninguén logra arrincar, os
amores de Lanzarote e Xenebra,
Percival e outras historias de
Méndez Ferrín, e ese Percival na
representación de Roberto Vidal
Bolaño que vin nunha ateigada
sala dos baixos dun banco,
cando aínda era eu unha adolescente. Cousas da mitoloxía artúrica que me atraen. Ese debería
ser o título desta columna, pero é
demasiado longo. En calquera
caso, a enumeración fica aberta.
Nunca estiven nun solsticio
de verán en Stonehenge. Pero si
estiven en Santiago, na cea da
Asociación de Escritores en Lingua Galega, celebrando os seus
premios literarios deste ano: parabéns para Cesáreo Sánchez e
Mercedes Queixas polo seu labor. Quen estaba esa noite, ou
deixaba de estar, na corte do rei
Artur, é o de menos, cando o de
máis segue a ser a procura do
Graal e o simbolismo cósmico da
mesa redonda. Na miña, había
un editor e autores representativos da novela de varios xéneros,
da poesía, do teatro, do xornalismo e dos blogs. O editor, tal o
rei Artur, sentando os seus na táboa nunha posición de igualdade, enfiaba unha conversa na
que se albiscaba, segundo os
agoiros de Merlín, preocupación
pola decadencia que se aveciñaba. De procurar o Graal, xa se
sabe que algúns regresaron e outros non, pero, en todo caso,
cando rematou a desfeita, Camelot xa non volveu ser o
mesmo lugar. G

’’

Oeditor,taloreiArtur,
sentando os seus na táboa
nunha posición de
igualdade”

