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Na imaxe, obtida na pasada
campaña electoral das
autonómicas, en Celanova,
poden verse os panfletos
contra o Bantegal nunha
mesa de propaganda do PP,
a carón de carteis co rostro
de Núñez Feixóo.
Na outra imaxe, o panfleto,
que non estaba asinado.

Na pasada campaña
electoral, o PP difundira
panfletos nos que se
afirmaba que PSOE e BNG
querían quedar coas terras
dos labregos a través
do Bantegal (Banco
de Terras de Galicia)
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por ERC a través de Reagrupa-
ment (que se di máis soberanis-
ta) e a ruptura que se prevé en
EA por parte dos máis críticos

co independentismo. Ademais,
o número de eurodeputados a
repartir no Estado segue a bai-
xar. Desta vez hai só cincuenta,
fronte aos 64 que había cando
saíu elixido Nogueira.

As cifras apuntan que os na-
cionalistas de EdP-V terán es-
cano con máis de 270.000 vo-
tos. Este apoio faríaos inmunes
ao probábel aumento da abs-
tención, común en todas as vo-
tacións ao Europarlamento. A
abstención das europeas en
Galicia nunca baixou do 39 por
cento, cando este 1M foi dez
puntos inferior. Na última cita
europea a participación caeu a
menos do 45 por cento do cen-
so, co PPdeG a lograr preto da
metade das papeletas.

POR QUE TANTOS GALEGOS OBVIAN O
EUROPARLAMENTO? Os cidadáns
perciben á UE como unha bu-
rocracia afastada. O certo é que
esta Cámara deberá decidir so-
bre cuestións que afectan direc-
tamente a miles de persoas. Por
exemplo, o prezo do leite. Uni-
camente Europa pode abrir a
porta para que as adminis-

Manuel Vilas
Os dous grandes partidos esta-
tais queren presentar as elec-
cións europeas como un due-
lo. O presidente da Xunta de
Galicia, Alberte Núñez Feixóo,
incluso compara os comicios
cunha “segunda moción de
censura” contra o presidente
español José Luis Rodríguez
Zapatero. A primeira moción
que tería perdido ZP sería a de-
rrota do bipartito galego.

Despois desta inesperada
vitoria, Feixóo converteuse
nun dos principais estandartes
do PP estatal. Nesta campaña
estivo en máis mitins fóra do
país que en Galicia. Por exem-
plo, foi un dos relatores estrela
en Bilbao e Granada e mesmo
acudiu ao programa televisivo
de Buenafuente. O dos Peares
viaxa por España para pedir o
voto a Mayor Oreja, pero ase-
made tamén se promociona
ante unha hipotética carreira
por substituír a Mariano Raxoi.

RAXOI XÓGASE O LIDEERADO. Porque
Zapatero non é o único que se
xoga moito nestes comicios. Se
desta volta –con deflación e paro
en niveis inéditos– Raxoi non
gaña doadamente, quen confia-
rá en que pode derrubar a ZP no
terceiro asalto? Polo de agora, a
maioría das enquisas concé-
denlle aos conservadores unha
vantaxe aos puntos, pero tamén
hai outras investigacións que
prevén un empate a deputados
co PSOE. A continuación, con
dous eurodeputados, situarían-
se os nacionalistas de dereita de
Coalición Europea (Convergen-

cia i Unió, PNV e Coalición Ca-
naria). Na loita por ser o cuarto
máis votado está Europa dos
Pobos-Verdes (EdP-V) –a alian-
za coa que se presenta o BNG,
Esquerra Republicana de Cata-
lunya (ERC), Eusko Alkartasuna
(EA), Aralar e outras formacións
de esquerda e soberanistas.

Cando, días despois da de-
rrota do bipartito, o BNG apos-
tou por esta coalición, a fronte
xirou á esquerda respecto aos
anteriores socios de Galeuscat
(CiU e PNV). Ademais, contaba
con asegurar un deputado,
que iría para Esquerra, pero
que se repartiría na lexislatura
entre os socios en función dos
votos que aporte cadaquén.
Un reparto no que o BNG de-
bería ser en teoría segundo;
mentres que se tivese ficado en
Galesuscat sería cuarto.

Con todo, os prognósticos
máis optimistas dánlle agora
dous deputados a EdP-V. Nese
caso Ana Miranda, a cabeza de
cartel do BNG, tería escano de
seu gran parte da lexislatura, un
éxito equiparábel ao que lle deu
unha acta a Camilo Nogueira
en 1999. Para logralo, o BNG ne-
cesita mellorar o 12,3 por cento
dos votos galegos que apañou
hai catro anos. Un obxectivo di-
fícil, pero non imposíbel. Nas
eleccións galegas, o Bloque su-
mou catro puntos máis que es-
ta porcentaxe, pero cómpre
lembrar que historicamente
perde votantes nas europeas.

En todo caso, o segundo es-
cano non depende unicamente
dunha recuperación da fronte.
Influirán máis factores, sobre

As europeas poden situar o presidente
da Xunta na carreira por substituír a Raxoi.
A previsíbel suba da abstención respecto
ao 1M favorece o PPdeG e limita as opcións
do BNG a ter escano de seu

Feixóo busca derrotar a Zapatero p
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’’Os grupos popular
e socialista votaron
o mesmo en Europa
en case o 70% das ocasións”

’’A UE podería evitar
as importacións masivas
de leite ou fixar
un prezo mínimo”

’’Ana Miranda reclama
axudas aos gandeiros como
as do aceite e o automóbil” 

Alberte Núñez Feixóo e Carmen Fraga (PP). PEPE FERRíN / A.G.N.
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Bocixa, engade que “o PP e o
PSOE están de acordo co mes-
mo modelo de Europa, o que
hai actualmente, a Europa dos
‘Berlocunis’ e dos ‘Sarkozys’”.

As cifras das votacións na
Eurocámara dánlle a razón a
Vázquez. Os grupos popular e
socialista del Parlamento Eu-
ropeo votaron o mesmo en ca-
se o 70% das iniciativas desta
lexislatura, segundo resume
VoteWatch, organización non
gobernamental que fiscaliza os
eurodeputados.

VEHÍCULOS PÚBLICOS EN MITINS DE
CAMPAÑA. Malia estes datos, o
PSOE preséntase como a úni-
ca alternativa ao ascenso da
dereita animada pola crise.
Por iso os seus carteis presen-
tan caricaturas de mandata-
rios conservadores como Az-
nar, a quen culpan da rece-
sión. En Galicia, o seu único
candidato galego, Antolín
Sánchez Presedo, asume o
mesmo discurso. Así advirte
que as axudas aos desempre-
gados “perigan coas políticas
do PP”.

Sánchez Presedo tamén
critica a “perralleira” campa-
ña do PP, en referencia as de-
nuncias dos conservadores
sobre o uso de avións milita-
res para levar a Zapatero aos
mitins. Uso de vehículos pú-
blicos para fins partidarios
que, polo menos en Galicia, é
común entre os que agora po-
ñen o grito no ceo. Por exem-
plo, o presidente da Deputa-
ción de Ourense, Xosé Luís
Baltar, acudiu polo menos a
un mitin, en Porqueira, no
Audi público.�

tracións fixen un prezo mí-
nimo que evite a especulación
sen control e as importacións
masivas que fecharon 1.400
granxas de leite en 2008.

Dos tres grandes candidatos
en Galicia, só o BNG fala aberta-
mente de que a Administración
poida intervir abertamente no
mercado. Por exemplo, Ana Mi-
randa reclama axudas directas
aos gandeiros como as que es-
tán a recibir o aceite e o automó-
bil. PP e PSOE son, cando me-
nos, acríticos coa desregulación

da UE; aínda que os socialistas si
prometen normas que asegu-
ren que sempre se cobre o custe
de produción.

PSOE E PP DE ACORDO CO MODELO.
“As decisións que se toman en
Bruxelas son determinantes pa-
ra Galicia, e polo tanto, cómpre
estar no Parlamento Europeo
defendendo os nosos intereses,
se non está o BNG non o vai fa-
cer ninguén”, insiste Miranda. O
voceiro nacional do Bloque, en
declaracións recollidas por Xosé

atero por segunda vez
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M al podían imaxinar os
opositores a Manuel

Fraga que pronto ían atopar
no de Vilalba non poucos as-
pectos positivos en compa-
ranza co novo presidente da
Xunta. Mentres que a Fraga,
os adversarios adoitaban re-
coñecerlle o seu sentido de
Estado e de servizo público,
malia que alicerzado nun ca-
ciquismo tan vello e depen-
dente como sedutor, no Nú-
ñez Feixóo destas primeiras
semanas, a oposición cre ato-
par xa algúns trazos de secta-
rismo ben pouco sedutor e
mesmo de frivolidade.

As imaxes de portada,
mostran unha das facetas do
novo PP. Nun panfleto difun-
dido durante a campaña
electoral autonómica, referi-
do ao Banco de Terras posto
en marcha pola Consellaría
de Medio Rural, podía lerse:
“O PSOE e o BNG queren
quedarse coas túas terras”,
“Pódenchas quitar e darllas a
outros coa escusa de que non
as traballas”. As falsidades
contidas no texto poderían
chegar a ser motivo dunha
querela por calumnias e
mesmo dun posíbel delito
electoral. Aínda que o texto
non aparecía asinado por
ningún grupo foi repartido
nas mesas de propaganda do
PP en diversas comarcas, co-
mo reflicte outra das imaxes e
como foi denunciado duran-
te a propia campaña.

O Bantegal era unha al-
ternativa puntual e razoábel
para o campo destinada a fa-
cilitar que novas familias
puidesen poñer en marcha
explotacións de tamaño
rendíbel. Ademais represen-
taba unha garantía formal
para os donos, tanto desde o
punto de vista do arrenda-
mento como da propiedade
nominal das leiras. 

O extraordinario colofón
do caso é que, apenas unhas
semanas despois de facerse
co goberno, Feixóo anuncia
que manterá o Banco de Te-
rras, “que é unha ferramenta
útil” e que estenderá as súas
actividades.�

anosaterra

’’editorial

RíN / A.G.N.

O discurso do PPdeG repite
os dous retrousos deste Maio.
Primeiro, a esquerda malgas-
ta e non sabe xestionar. En
palabras de Feixóo nun mi-
tin: “as mentiras, improvisa-
cións e dilapidacións do
PSOE”. Segundo, o PP solu-
cionará a recesión baixando
os tributos e reducindo a ad-
ministración. Ou como com-
prometeu o europarlamenta-

rio popular Francisco Millán
Mon, “máis oportunidades e
menos impostos, máis liber-
dade e menos regulación,
máis autonomía dos indivi-
duos e menos burocracia”.

Un Millán que é o eurode-
putado galego menos activo
entre os candidatos a recun-
car en Estrasburgo. Nesta le-
xislatura só presentou 16 in-
terpelacións e 15 emendas. A

súa compañeira e tamén
candidata Carme Fraga gá-
ñalle por bastante (25 inter-
pelacións e 72 enmedas). Sá-
calle máis vantaxe o socialista
Sánchez Presedo (105 inter-
pelacións e 50 emendas). O
ex-candidato do PSdeG á
Xunta tamén ten un dos me-
llores datos de asistencia,
pois foi ao 98 por cento dos
plenarios.�

Presedo, o máis activo; Millán Mon o menos

>>>

Antolín Sánchez Presedo (PSOE). Teresa Táboas, Guillerme Vázquez e Ana Miranda (BNG).                                                                                                                                                           PEPE FERRíN / A.G.N.
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de 150 queixas por razón de vul-
neración de dereitos lingüísti-
cos, “á hora de subliñar, fíxase
en temas con moitos menos ca-
sos”, en relación ás denuncias
pola Lei de Dependencia. Se-
gundo a Mesa, a interpretación
do documento é “partidista”. “É
o Valedor do PP, e non do po-
bo”, apuntou. Segundo Callón,
López “intenta complicar buro-
craticamente” a tramitación
das queixas que chegan desde a
Mesa, “reduce a un único expe-
diente” os casos diferentes de
distintas persoas ou, noutras
ocasións, “simplemente os pe-
cha sen resolver o problema”.�

E PARA OS MITINS

BALTAR EMPREGA
O COCHE OFICIAL PARA LEVAR
OS NETOS Á ESCOLA

O presidente da Deputación de
Ourense, Xosé Luís Baltar, em-
prega o vehículo oficial para ir
aos mitins electorais e para tras-
ladar os seus netos desde o cole-

BNG, o sábado día 30 de maio o
presidente da deputación acu-
diu a un acto electoral no muni-
cipio de Porqueira co coche ofi-
cial, “que non é un Citröen, se-
nón un Audi”, e co chofer “que
lle pagamos todos”. O senador
revelou que Baltar tamén utiliza
os medios oficiais “para ir a un
céntrico colexio da cidade a re-
coller os seus netos”.�

FALSIDADE DOCUMENTAL

O XULGADO ABRE DILIXENCIAS
CONTRA HERNÁNDEZ

O Xulgado de Instrución núme-
ro 1 de Pontevedra ditou un auto
que abre dilixencias previas para
investigar a denuncia do PSdeG
contra o actual conselleiro de
Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas, Agustín Her-
nández. Impútaselle un suposto
delito de falsificación de docu-
mento público por certificar un-
ha obra non concluída cando
era director de infraestruturas da
Deputación de Pontevedra. O
auto sinala que os feitos que se
relatan na querela “poden ser
constitutivos de delito”.�

CAAMAÑO, A FAVOR DO GALEGO

OPOSICIÓNS EN CASTELÁN
COMO ‘CORTESÍA LINGÜÍSTICA’

O presidente da Xunta, Alberte
Núñez Feixóo, aferrouse á
“cortesía lingüística” para xus-
tificar que as oposicións non se
teñan que realizar en galego. O
líder do PPdeG non dará nin
un paso atrás na súa teima en
recortar o uso galego para en-
trar na Administración. A CIG,
CC OO e UGT volveron recla-
mar esta semana que os exa-
mes sexan en galego e mesmo
se ergueron da mesa de nego-
ciación, onde só quedaron os
representantes do CSIF. Feixóo
asegura que a decisión cumpre
coa “liberdade lingüística”. Po-
la contra, o ministro de Xustiza,
Francisco Caamaño criticou a
intención da Xunta de modifi-
car a Lei da Función Pública
para que os opositores poidan
elixir a lingua na que realizan o
exame. “Se temos dúas linguas
e as dúas son iguais é obvio que
calquera funcionario ao que se
lle fale en galego ten que poder
contestar en galego”. “O que lle
molesta a Feixóo é falar como a
xente”, engadiu, e culpouno de
“gobernar para os señoritos”.�

ACUSACIÓN DA MESA

O VALEDOR FALSEA DATOS
SOBRE O GALEGO

O informe do Valedor do Pobo
non detectou un aumento sig-
nificativo das queixas presenta-
das pola cidadanía ao redor da
lingua. O presidente da Mesa
pola Normalización Lingüísti-
ca, Carlos Callón, acusou a Be-
ningo López, de “falsear os da-
tos” sobre o galego no balance
de actividade do último ano.
Callón reprobou que, aínda que
a institución rexistrou un total

xio á casa, así o denunciou o
BNG. O senador nacionalista,
Xosé Manuel Pérez Bouza,
apuntou que, tras os ataques do
PP polo uso do avión por parte
do presidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero, “o lóxico era es-
perar que ningún líder do PP
acudise a actos electorais en
medios de transporte que pa-
guemos todos”. Segundo o

EMPREGO

A XUSTIZA AVALA AS PROBAS
DE ACCESO AO CONSORCIO

As convocatorias de emprego
do 2008 do Consorcio Galego
de Servizos de Igualdade e Be-
nestar poderán continuar co
seu trámite logo de que a Xusti-
za desestimase as solicitudes
de suspensión cautelar inter-
postas polo sindicato CSI-
CSIF. A oferta de emprego,
convocada polo Consorcio o
pasado 30 de decembro, aféc-
talle á cobertura con carácter
fixo de dez postos de traballo
nos servizos centrais, 184 en
galescolas e 150 en centros de
atención ás persoas maiores.
Esta convocatoria foi negocia-
da e acordada coas forzas sin-
dicais con representación no
comité do Consorcio (CIG e
UGT). Os procesos selectivos
poden continuar o seu curso,
unha vez desestimadas as me-
didas cautelares de paraliza-
ción solicitadas por CSI-CSIF.�
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ASEMANA María Obelleiro

BARES E BAZARES

CARGOS DO P.P. FINANCIARON
CON FONDOS DA U.E.
NEGOCIOS PRIVADOS

O deputado e portavoz do PP
no Concello de Ourense,
Henrique Nóvoa, autorizou,
cando era concelleiro do
grupo de goberno municipal
e coordinador dun progra-
ma de desenvolvemento lo-
cal, a ampliación do restau-
rante da súa familia con car-
go a fondos da Unión Euro-
pea. O popular tamén auto-
rizou a subvención de máis
de 17,5 millóns de pesetas
para un “edificio garda paus-
campo de prácticas” dun
club privado de golf en Ou-
rense. O rexedor de Pereiro

de Aguiar, Eliseo Fernández
(PP), recibiu máis de 25 mi-

llóns de pesetas dos fondos
do Leader II para a amplia-

ción do seu bazar. Ademais,
o ex alcalde de Calvos de
Randín, Antonio Rodríguez
Alonso, obtivo máis de 15
millóns para construír o seu
mesón. A tía do entón alcal-
de da Mezquita e actual de-
putado provincial do PP,
Francisco Xosé Montesinos,
conseguiu do mesmo pro-
grama 22 millóns de pesetas
para reformar unha casa de
turismo rural da súa propie-
dade. Tamén na Mezquita, o
actual sogro do vicepresi-
dente do Parlamento galego,
Xosé Manuel Baltar, entón
segundo tenente de alcalde,
obtivo unha subvención que
superou os 15 millóns de pe-
setas para reformar outra vi-
venda de turismo rural.�

Henrique Nóvoa, deputado do PPdeG. A.G.N.

O vehículo oficial de de Xosé Luís Baltar –un Audi– o sábado 30 de maio na Porquei-

ra, a onde acudiu para celebrar un acto electoral.

Membros de CIG-Ensino entregan sinaturas en defensa da realización das probas

de acceso ao Consorcio. DALIA / A.G.N.

O Valedor, Benigno López, entrégalle á presidenta do Parlamento, Pilar Rojo, a

memoria USB co informe anual. DALIA / A.G.N.
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forma radical a xestión dos re-
cursos enerxéticos na Galiza.

Entre os custos políticos
que pagou o bipartito por
manter a acción de goberno fi-
guran tamén as dificultades na
xestión da Sociedade Galega
de Medio Ambiente, Sogama.
Ao final da lexislatura trans-
cendeu que, rixideces nesta
compañía e distintos obstácu-
los interpostos por cargos que
nomeara Fraga, non permiti-
ron unha auténtica renovación
desta sociedade e, a medio pra-
zo, podería darlle un desgusto
ao, daquelas, conselleiro Ma-
nuel Vázquez, hoxe secretario
xeral dos socialistas galegos.

Con todo, que Feixóo deixe
de lado algunhas das súas apos-
tas fronte a opinión pública non
implica que siga a senda que
marcou o bipartito, esa é a opi-
nión de Damián Villalaín. “Hai
concepcións moi distintas na
sanidade, na educación ou no
medio ambiente; é significativo
que suprimisen esa consellaría e
que incluísen as súas compe-
tencias no departamento que
máis atenta contra o medio am-
biente, a de Territorio e Infraes-
truturas”, sinala. A cuestión para
Feixóo é determinar cales son as
promesas que debe manter e
cales reformular.�

dos seus compromisos está a
ser escaso. Mesmo algunhas
das iniciativas nas que insistira
Feixóo tras a vitoria electoral ti-
vo que reformulalas. Deu volta
atrás no anuncio da supresión
dos límites para a construción
nos 500 metros costeiros, que
despois do 1 de marzo foi unha
das bandeiras que abaneou.

AS PROMESAS DO BIIPARTITO. O bi-
partito que presidiu Emilio Pé-
rez Touriño viviu conxunturas
similares no tocante ao cum-
primento do seu programa de

H. Vixande
Tres meses despois de gañar as
eleccións autonómicas, o PP xa
anunciou que incumprirá al-
gunhas das promesas nas que
fixera máis fincapé. As inercias
administrativas, a comproba-
ción de que as políticas a supri-
mir son positivas ou a necesi-
dade de gobernar condicionan
a xestión de Núñez Feixóo.

“As promesas son máis fáci-
les de anunciar que de cum-
prir”, ironiza Damián Villalaín,
quen durante boa parte do go-
berno tripartito figurou entre
os asesores de confianza de
Emilio Pérez Touriño. A súa re-
flexión prodúcese despois de
que Alberte Núñez Feixóo re-
cuase e decidise conxelar ou
non levar adiante algúns dos
seus compromisos electorais
máis firmes.

Durante a etapa de xefe da
oposición, Núñez Feixóo, criti-
cou con dureza algunhas medi-
das do Goberno bipartito. Entre
elas figuraban a creación do
Banco de Terras, que cualificou
de soviético, o Consorcio de Be-
nestar, tildado de clientelar, ou
as Galescolas, das que dixo que
servirían para adoutrinar as
crianzas. Agora, destaca a utili-
dade do Banco de Terras, anun-
ciou que manterá o Consorcio
de Benestar, e unicamente mu-
dará o nome das Galescolas.

Aínda que non ofrecera un-
ha alternativa ao que cualifica-
ra como “os chiringuitosdo bi-
partito”, si se visualizara a súa
maior desconformidade con
estes instrumentos que con
outras políticas do PSOE e o
BNG como a lingua. Non foi
até a manifestación de Galicia
Bilingüe do oito de febreiro
cando o PP se expresou de for-
ma definitiva contra o decreto
do galego no ensino. Tanto nas
denuncias que constituíron o
eixo da súa oposición, como
nas promesas electorais e
anuncios conxunturais da
campaña e precampaña elec-
toral, o grao de cumprimento

goberno. Algúns exemplos fo-
ron o peche de canteiras ou os
planos eólicos e acuícolas. Aín-
da que a Consellaría de Indus-
tria, que dirixiu o nacionalista
Fernando Blanco, e a de Medio
Ambiente, do socialista Ma-
nuel Vázquez, non outorgaron
novas licenzas para a extrac-
ción de pedra, tampouco pe-
charon ningunha explotación.
Impulsada pola necesidade de
gobernar unha realidade que
lle transcendía, Industria mes-
mo elaborou un plano da mi-
nería para normalizar o sector
e impedir que seguise á marxe
dun marco regulador.

Unha das medidas tomadas
polo bipartito e das que se ga-
bou Pérez Touriño foi a paraliza-
ción do proxecto para construír
unha piscifactoría en Touriñán.
A cambio, redactou un novo
plano acuícola con notábeis pa-
recidos co que deixara o gober-
no de Manuel Fraga. O apoio
que o BNG lle prestou a este no-
vo plano acuícola, que non o sa-
tisfacía, e a regulación da mine-
ría, trouxeron consigo unha gra-
ve excisión da principal organi-
zación ecoloxista do nacionalis-
mo, Adega. Os socialistas, pola
súa banda, apoiaron un plano
eólico co que non simpatizaban
pero que implicaba cambiar de

Feixóo descobre a marcha atrás
Recúa no anunciado
fin do Banco de Terras,
o Consorcio
de Benestar
e as Galescolas.
O bipartito tamén tivo
que manter algunhas
políticas de Fraga

>>>

Carlos Aymerich

T res razóns, si, para votar
BNG o domingo.

A primeira, para camiñar ca-
ra a unha Europa social, favorá-
bel aos intereses da maioría. Fa-
lamos de cousiñas ben concre-
tas: lembran o accidente nas
obras do AVE no Carballiño, hai
ano e medio, no que morreu un
traballador e resultaron feridos
outros catro de nacionalidade
portuguesa? ¿Lembran quen
denunciou daquela a explota-
ción laboral da que estes traba-
lladores eran vítimas, traballan-
do até 14 horas por día e co-
brando salarios portugueses e
non os de convenio en Ouren-
se? Pois ben, a nova Directiva de
Servizos legaliza, co apoio do PP
e do PSOE, o dumping social no
seo da UE.

A segunda, para que Galiza
poida defender directamente
os seus intereses en Europa. Ta-
mén falamos de cousas de co-
mer: confiar no PP e no PSOE xa
nos custou abondo. Sacrifica-
ron a nosa flota pesqueira, o no-
so leite, a nosa construción na-
val, … e apenas nos aproveita-
mos do 6% do total de fondos
europeos recibidos polo Estado
español entre 1986 e 2009. Por
iso aínda estamos á espera do
AVE, do saneamento das rías e
de infraestruturas das que ou-
tros desfrutan desde hai máis
de 20 anos. 

A terceira, para lle baixar
aos fumes a este PP corrupto e
chulesco que quere confirmar
o 7 de xuño a súa vitoria das
eleccións galegas e avanzar
máis outro paso no camiño
da Moncloa. Hai que votar
BNG para lles bater onde
máis lles doe. Mais non só.
Hai que votar BNG para frear
a súa cruzada contra a nosa
lingua e para defender os tra-
balladores e traballadoras ví-
timas da impunidade coa que
os patrocinadores do PP están
pechando empresas ou to-
mando posicións de cara á
anunciada privatización de
servizos públicos.

O día 7, BNG. �

TRES RAZÓNS’’

’’A primeira, para
camiñar cara a 
unha Europa social”

Roda de prensa de Alberte Núñez Feixóo posterior á reunión do comité de dirección do PPdeG. PEPE FERRÍN / A.G.N.

Feixóo criticou o Banco
de Terras, o Consorcio
de Benestar e as Galescolas;
agora anunciou
que os manterá”

’’

’’As promesas son
máis fáciles de anunciar
que de cumprir”

[Damián Villalaín]
Asesor de Emilio Pérez Touriño.
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H. Vixande
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

O anuncio da Xunta de que os
opositores poderán elixir o idio-
ma no que realizan o seu exame
prodúcese 17 anos despois de
que o Tribunal Constitucional
fallase a prol da Lei de Función
Pública de Catalunya, que obri-
ga os opositores a acreditar o
seu coñecemento do catalán na
súa expresión oral e escrita.

A Lei da Función Pública da
Administración da Generalitat
de Catalunya aprobouse en xu-
llo de 1985 e na mesma dispú-
ñase que o catalán fose o idio-
ma dos exames das oposicións
e que demostrasen o seu coñe-
cemento da lingua propia to-
dos os funcionarios, incluídos
os médicos especialistas e ou-
tros colectivos profesionais.
Contra esa disposición, o Go-
berno central interpuxo un re-
curso de inconstitucionalidade
que o Tribunal Constitucional
resolveu en 1991 de forma fa-
vorábel á Generalitat.

A Lei 17/1985 da Función
Pública catalá establecía que
“no proceso de selección de-
berá acreditarse o coñecemen-
to da lingua catalá na súa ex-

presión oral e escrita” e o Go-
berno central entendeu que
entraba en contradición cos
principios constitucionais de
igualdade de dereitos e obrigas
e de non discriminación no ac-
ceso á función pública nas
mesmas condicións de igual-
dade, mérito e capacidade.

O fallo do Tribunal Consti-
tucional quitoulle a razón ao
Goberno central argumentan-
do que o catalán é a lingua
vehicular da Administración
autónoma e indicou que o de-
reito á igualdade “non pode
ser entendido en modo algún
como unha rigorosa e mono-
li?tica uniformidade do orde-
namento”. A sentenza tamén
sinala que “o propio principio
de mérito e capacidade supón
a carga para quen queira acce-

der a unha determinada fun-
ción pública de acreditar as
capacidades, coñocementos e
idoneidade esixíbel para a fun-
ción á que aspira”.

A esixencia do coñecemen-
to do catalán vén xustificado
na sentenza por “razóns de efi-
cacia da Administración”, a
“oficialidade do catalán” e para

garantir os dereitos dos cida-
dáns, xa que, indica o fallo, “os
particulares gozan do dereito
de usar o catalaán nas súas re-
lacións coa Administración”.�

En 1991 ditou unha sentenza a prol da Lei da
Función Pública catalá para que nos exames se
acredite o coñecemento oral e escrito do catalán

O Constitucional avala a esixencia do galego nas oposi
en todos os casos

O emprego do galego por doentes e persoal médico é claramente desigual.

H.V.
A Consellaría de Educación re-
mitiu unha circular á Inspec-
ción Educativa para que reali-
ce un censo do número de
alumnos por unidade e por
centro co fin de proceder, nal-
gúns casos, ao agrupamento
de estudantes nas etapas da
Educación Infantil e Primaria.
Isto implicaría que crianzas de
idades diferentes compartirí-

an a mesma aula. Para xustifi-
car a postura, a Xunta argu-
mentou que se trata de situa-
cións “excepcionais”, suxeriu
que representaría unha medi-
da de racionalización no uso
dos recursos públicos e, lem-
brou, que todos os anos se
examina a posibilidade de
agrupamento de alumnos,
“sobre todo no rural”, onde
hai aulas con 12 estudantes.

Os sindicatos abandonaron a
Mesa Sectorial da Educación
que se celebraba, ao entender
que a Consellaría actuou con
precipitación.

Mais ao tempo que a Xunta
valora o agrupamento de alum-
nado por aulas, tanto o presi-
dente Alberte Núñez Feixóo,

como o conselleiro de Educa-
ción, Xesús Vázquez, mante-
ñen a intención de segregar
alumnos por idioma e anuncia-
ron que van consultar os pais
sobre esta medida. Unha inicia-
tiva así, ademais de contravir a
Lei de Normalización Lingüísti-
ca, implica un esforzo econó-
mico que admitiu o propio Fei-
xóo, ao sinalar que a separación
por lingua aplicarase en tanto
haxa dispoñibilidade.

A contradición entre aforrar
recursos agrupando alumnado
de distintas idades ao tempo
que se realiza un esforzo para
separalos por lingua, non é a

única na que incorreu a nova
Administración. Tan pronto
como tomou posesión, o con-
selleiro Vázquez revocou unha
disposición do goberno bipar-
tito que lle retiraba o concerto
educativo a cinco centros de
ensino dependentes do Opus
Dei, porque escolarizaban en
aulas distintas a nenos e a ne-
nas. Neste sentido, os sindica-
tos tampouco entenden como
se lle poden retirar fondos aos
centros públicos rurais, con-
centrando idades, e, ao tempo,
renovar os concertos a colexios
que estragan recursos dividin-
do o alumnado por sexo.�

Agrupar alumnos de distintas idades e segregar por lingua,
unha contradición
A Xunta anunciou que, nalgúns centros
do rural, estudantes de cursos diferentes
compartirán clase, mentres continúa coa
pretensión de separar alumnado por idioma

’’Os colexios do Opus
poderán segregar
nenos de nenas”

’’A esixencia do catalán
garante o dereito da
cidadanía a usar este
idioma nas súas relacións
coa Administración”
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PURA RAZA GALEGA
CABALAR

O cabalo de pura raza galega
segue a rexurdir despois de
anos postergado e sometido á
mestizaxe.

Foron moitos os anos du-
rante os que estes animais su-
friron a invasión de razas forá-
neas: no monte cos de maior
masa cárnica; na casa cos que
presentaban unha altura á cruz
moito máis prominente. O ob-
xectivo principal destas activi-
dades era “mellorar a raza” pa-
ra que saísen animais máis
rendíbeis para a industria cár-
nica e montar en cabalos máis
altos –xa o di o refraneiro: Bu-
rro grande, ande ou non ande.
Mais o resultado non foi logra-
do xa que aqueles sementais
corpulentos perecían no mon-
te por mor da dureza estival,
tanto pola climatoloxía como
pola voraz fame dos lobos;

mentres que aqueloutros que
as xentes tiñan nas casas eran
máis grandes pero non chega-
ban a ter aquela resistencia pa-
ra o traballo que tiñan os caba-
los autóctonos.

Despois de pasar os anos e
de ver os resultados, a partir de
finais dos anos 90 e hogano son
moitas as persoas que loitaron
e loitan por volver recuperar e
perpetuar aquel cabalo rústico,
duro, pequeno mais cunha es-
tampa fermosísima, resistente
a calquera inclemencia do
tempo, a calquera depredador
e cunha polifacecia incríbel pa-
ra o deporte e lecer (doma de
alta escola, andadura (serrada
e chapeada), raid, salto (cate-
goría poni), rutas de turismo
ecuestre, concursos morfolóxi-
cos, horseball,enganches lixei-
ros, etc.).

Así e todo, aínda se ven al-
gunhas prácticas irregulares
que demostran que os galegos

non sabemos apreciar de todo
aínda a nosa raza: animais pu-
ros que van directamente dos
curros para os matadoiros; ou-
tros andan con trancas e pexas
indefensos contra os ataques
do lobo, do lume dos coches
ou do propio medio. E segue
habendo persoas que pensan
que é un cabalo de característi-
cas inferiores ás doutras razas
foráneas en canto a calidade e
a prestacións deportivas.

Neste labor de recupera-
ción están implicados tanto a
Xunta de Galicia, as asocia-
cións de defensa e fomento do
cabalo de pura raza galega, co-
mo todas aquelas persoas que
crían e defenden, cada día
máis, esta raza cabalar que for-
ma parte de nós e da nosa cul-
tura e forma de ser.

Auguremos, xa que logo, un
rexurdimento próspero.�

Fernando Groba
(Ponteareas)

CARTAS

XO
SÉ

 L
O

IS

Bilingüismo
cordial ou de
subordinación?
H.V.
O presidente da Xunta, Alberte
Núñez Feixóo, bautizou co
concepto “bilingüismo cor-
dial” o novo modelo que im-
pulsará o seu Goberno. Nunha
entrevista concedida ao diario
El País, Feixóo explicou cal é a
filosofía neste sentido, ao ser
preguntado en que idioma fala
con Mariano Raxoi. “Falo cas-
telán, porque é o idioma que el
utiliza normalmente, e eu creo
profundamente no bilingüis-
mo”, sinalou o presidente.

Porén, a sociolingüística dá
outra definición a este com-
portamento. Explicouna en El
Periódico de Catalunya o pro-
fesor universitario Albert Bran-
chadell: “é a norma de adapta-
ción ou de converxencia, que
os sociolingüistas máis mili-
tantes chaman de subordina-
ción”. Dáse cando un cidadán
“diríxese a alguén en catalán e
lle responde en castelán, entón
prosegue a conversa nesta lin-
gua”, afirma.

A norma de adaptación
tanto en Galiza como en Ca-
talunya case sempre se pro-
duce no mesmo sentido, o
que fala galego pásase ao cas-
telán, xa que os cidadáns bi-
lingües dominan os dous
idiomas, mentres que algúns
dos monolingües só saben
empregar o castelán.�

nas oposicións ESCÁNDALOS’’
Damián Villalaín

OPP deuse por aludido, aín-
da sen ser citado, polo bo

e moi verosímil video do PSOE
para os próximos comicios eu-
ropeos. A ira que o clip desatou
na dereita é talvez o mellor indi-
cio de que os socialistas non pi-
caron en óso. Tamén se escan-
dalizou moito algún comenta-
rista político apuntado á moda
do dolorido suspirar pola volta
do PSOE ás esencias perdidas. 

Cada un ten dereito, sen dú-
bida, a escoller os seus motivos
de escándalo e mesmo a dedi-
car esforzos a esa curiosa manía
consistente en indicarlles aos
outros cales son as súas auténti-
cas esencias. Polo que a min
respecta, podo dicir que xa me
escandalizan poucas cousas e
ademais cánsame andar todo o
día coas mans na cabeza e “ote-
ando por doquier” (que diría
Jaime Mayor Oreja) esencias
traizoadas. Pero, postos a en-
xergar pedras de escándalo, te-
mos perto de nós unhas cantas
que, estrañamente, non pare-
cen irritar a probidade demo-
crática dos meus comentaristas
favoritos. Estou pensando no
caso do conselleiro este que cer-
tifica como rematadas unhas
obras case sen iniciar para que
as cobre a empresa que dirixía.
Ou nas manobras perpetradas
por Alfonso Rueda para conser-
var a súa praza na administra-
ción local ao acceder á secreta-
ría xeral do PPdeG. E, como
non, no superdelegado de Ou-
rense, quen anda polos xulga-
dos intentando explicar a frau-
de nunhas axudas europeas das
que se beneficiou a empresa da
que é apoderado. E aínda me-
nos mal que só levamos un par
de meses de “rexeneración de-
mocrática”… 

Os nosos ecuánimes e sen-
satos analistas políticos teñen,
en efecto, moito do que escan-
dalizarse máis alá dos vídeos
electorais. Que ninguén tema
que o fagan.

E aínda menos mal que só
levamos un par de meses
de rexeneración
democrática”

’’

Alberte Núñez Feixóo.
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A RAXOI ESCÁPASELLE
A PALABRA MALLEIRA

Cóntao LLooiiss  BBllaannccoo en La Voz
de Galicia. “Segundo Raxoi, hai
unha semana [Mayor] Oreja
déralle unha «malleira» [a Ló-
pez Aguilar]. Díxoo nun mitin
fóra de Galiza e, claro, non o
entenderon: «Le cascó», tradu-
ciu ao momento”. Calquera
día, sóltase e non o fai calar nin
Gloria Lago.�

O IGNOTO FUTURO
DA PRENSA

Con periodicidade, anúnciase
o deceso da prensa e do libro.
Un articulista escéptico sobre
esta desaparición é EEnnrriicc  GGoonn--
zzáálleezz, de El País. “Parte do noso
traballo [de xornalistas] con-
siste en dicirlle á xente que hai
que facer”, sinala na súa co-
lumna nas páxinas de televi-
sión, pero máis tarde admite
que “ignoramos cal é a mellor
maneira de actuar contra o
paro e o colapso económico,
cousa até certo punto lóxica
visto o despiste xeral. O grave é
que non sabemos que facer co
noso propio negocio. Dicimos
que a prensa en papel está a
morrer, o cal podería ser, mais
non encaixa co aumento de
lectores (non de rendibilidade)
rexistrado polos mellores dia-
rios británicos, como o Finan-
cial Times ou The Guardian.
Dicimos que o futuro é dixital,
mais ningún directivo se atreve
a pedirlles aos accionistas que
aposten (ou sexa, que poñan
diñeiro sen agardar rendibili-
dade a curto prazo) por refor-
zar as operacións na Rede”.�

JIMÉNEZ LOSANTOS
E PEDRO J. RAMÍREZ
PREPÁRANLLE
O RETIRO A RAXOI

Como nas autonómicas do 1
de marzo, Mariano Raxoi ten
os días contados e pode presu-
mir de dous sepultureiros de
luxo: PPeeddrroo  JJ..  RRaammíírreezz e FFeeddee--
rriiccoo  JJiimméénneezz  LLoossaannttooss. O pri-
meiro, nun dos seus artigos
dominicais en El Mundo, por
se acaso, púxolle o listón ben
alto: “Cinco escanos. Esa sería
a única distancia suficiente
para resolver o agónico debate
latente sobre o liderado popu-
lar”. Para o segundo parecen
non abondar eses cinco esca-
nos e tamén en El Mundo si-
nalou que non hai “nada im-
portante que poida impedir o

triunfo de Zapatero nas xerais
de 2012, que é o que saía na
enquisa de El Mundo hai 15
días: pódense perder por
pouco as europeas e até as
municipais e, con todo, gañar
as xerais, porque ZP está blin-
dado ante calquera fracaso
pola fidelidade da súa prole
(non polo proletario senón
polo famigliar) e porque IU, ou
mellor, SR (Socorro Vermello)
segue alimentando co seu sos-
tido xaxún electoral á esfame-
ada lexión zetaposa que pa-
rece fraca e desmellorada,
pero, ollo, non porque estea
desnutrida; simplemente, a
dieta. Unha vitoria pequeniña
de Mariano fortalece a grande
esperanza de Zapatero: que a
crise económica, a ruína da
nación e os disparates e co-
rrupcións na xestión goberna-
mental lle saian gratis. Se o
precario liderado de Raxoi
mantense até as xerais, a es-
querda dá por feita a vitoria. E
a crise posterior da dereita,
que vaia vostede a saber os
anos que duraría”. IIggnnaacciioo  EEss--
ccoollaarr, en Público, cualifica es-
tes ataques como “fogo
amigo” e sinala que “como en
todas as guerras, as peores ba-
las contra o galego son as que
veñen da súa propia trin-
cheira”. Desde logo, queda
claro que Pedro J. como Fede-
rico aprecian case por igual a
Raxoi e a Zapatero.�

AS DIFICULTADES
DE APRENDER CATALÁN
EN BARCELONA

O diario El Mundo publica un
perfil do tradutor e intérprete
grego IIooaannnniiss  IIkkoonnoommoouu, que
presta os seus servizos na
Unión Europea e que fala 32
idiomas, aínda que só 14 deles
son as súas linguas de traballo,
que traslada ao grego, xa que,
lembra o xornal, “os traduto-
res profesionais como Ikono-
mou só traducen cara a súa
lingua materna”. O afán por
aprender deste intérprete le-
vouno a estudar vasco na
China e a aprender o armenio,
o persa e o chinés, idiomas que
non emprega no seu traballo
ao non ser oficiais dos países
da Unión Europea. Mais non
todos foron éxitos. “O catalán
encántame, pero os meus es-
forzos por aprendelo non fo-
ron demasiado gratificantes:
intentei falalo en Barcelona
pero os cataláns sistematica-
mente me respondían en cas-

telán, para axudarme”, sinala.
Para que digan que en Cata-
lunya a xente fálalle catalán
aos turistas para amolar!�

GALEGOFALANTES,
UN PROBLEMA

“Zombis”, así titula a escritora
LLuuííssaa  CCaassttrrooa súa colaboración
na última páxina do Xornal de
Galicia. No seu artigo bota as
mans á cabeza e sinala “que
Deus nos colla confesados aos
que neste país falamos en ga-

lego porque segundo Savater
temos os días contados, e ade-
mais con motivo”. Refírese a
unha diatriba a prol do castelán
en El País do profesor de filoso-
fía FFeerrnnaannddoo  SSaavvaatteerr. “Segundo
el, falar noutra lingua que non
sexa español é un atraso tre-
mendo, unha maldición. Ta-
mén para MMaayyoorr  OOrreejjaa. Pero o
caso é que somos unha reali-
dade. Para eles poida que sexa-
mos zombis, seres a medio ca-
miño entre a vida e a morte, un
problema que os persegue, que
se lles aparece nos soños. Non
hai máis que escoitar a Mayor
Oreja e ler a Savater para darse
conta de que realmente somos
un problema. Algo que non en-
tenden. Que non poden com-
prender. Por que fan entón as
súas campañas en galego? Por
que se presentan os señores do
PP ás eleccións da Xunta?”. Tal
vez hai quen intúa o por que,
pero á vista está que non só se
presentan, tamén gañan.�
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ENPOLEIROALLEO

’’Os empresarios
non podenpedir axudas
e o abaratamento
dos despidos”

[Xosé Antonio Gómez]
Secretario xeral de UGT Galicia.

Publicado en GZnación.com
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IIooaannnniiss  IIkkoonnoommoouu.. LLuuííssaa  CCaassttrroo..

INICIATIVA
FEMINISTA

María Xosé Queizán

Aimportancia da Unión Eu-
ropea (UE) foi enorme

para Galiza. Abonda saber que
recibimos máis de 11 millóns
de euros para desenvolve-
mento. A mellora das infraes-
truturas viarias son evidentes
para toda a cidadanía, ademais
dos fondos para agricultura,
pesca e industria. As mulleres
sabemos que moitos avances
conseguidos nas últimas déca-
das no noso país non serían
posibles sen o patrocinio da
UE, pero tamén sabemos que
moitas propostas non son
prioritarias para os partidos,
que as incumpren ou non as
executan, e que os presupostos
dedicados a políticas de igual-
dade son escasos. Por iso, o
Movemento Feminista consi-
dera imprescindible estar pre-
sente no Parlamento europeo
para facer oír a súa voz e agluti-
nar esforzos . Así, nace en Sue-
cia, no 2005, Iniciativa Femi-
nista (IF) coa idea de esten-
derse ao resto dos países euro-
peos. Este ano fíxose realidade
en España. A nova formación
política  presenta unha candi-
datura para reclamar unha Eu-
ropa laica, onde non haxa desi-
gualdades por razóns de xé-
nero, raza, etnia, opcións se-
xual..., onde se garanta o de-
reito ao emprego, á xornada la-
boral de 35 horas e que o mo-
delo de crecemento sexa com-
patible co medio ambiente.
Unha Europa solidaria, onde
cese a violencia, malos tratos,
asasinatos de mulleres; o acoso
laboral e a explotación sexual.
IF presenta un lexítimo pro-
grama para conseguir un
marco normativo europeo
onde a igualdade e a xustiza se-
xan prioridade política. Este 7
de xuño, as e os feministas de
Galiza xa podemos votar por IF
para sumar os nosos votos ao
resto do Estado español e aca-
dar representación no Parla-
mento europeo.�

’’

’’Así, nace en Suecia, no 2005,
Iniciativa Feminista (IF)
coa idea
de estenderse
ao resto dos países
europeos”
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Eva Estévez
QQuuee  ccaammbbiioouu  nnaa  ppuubblliicciiddaaddee
ddaa  rrúúaa??
Os carteis séguense a facer,
pero como apoio fundamental
a megafonía funciona moi ben.
DDaann  ttrraabbaalllloo  aass  eelleecccciióónnss??
As europeas pouca cousa, como
moito un par de horas ao día e
durante catro días. As munici-
pais son as que máis choio dan.
Son 15 días nos que non para-
mos. Nas últimas levamos tres
campañas ao mesmo tempo e
traballamos 8 horas diarias per-
correndo tres concellos...
AA  rreeaacccciióónn  ddaa  xxeennttee  éé  aa  mmeessmmaa
ccaannddoo  ffaaii  pprrooppaaggaannddaa  eelleeccttoorraall
oouu  aaccttooss  ppoollííttiiccooss  qquuee  ccaannddoo  ffaaii
ppuubblliicciiddaaddee  oorrddiinnaarriiaa??
Hai veces que me chaman de
todo. E cando me contratan
colectivos enfrontados para fa-
lar en favor ou en contra dun
mesmo tema, a xente confún-
dese e tamén se cabrea. Non
entenden que eu limítome a
facer o meu traballo.
CCoommoo  bbuussccaa  cclliieenntteess??
Eles recorren a min. Non me fai
falla moita presentación por-

que entre eles se piden o meu
teléfono ou me paran pola rúa.
DDeennddee  ccaannddoo  ssee  aaddiiccaa  aa  iissttoo??
Haberá uns 20 anos. Empecei
con outro rapaz co fútbol, anun-
ciando o Rápido Bahía e o Be-
luso para sacar uns pesos cos
que sufragar os estudos. Da-
quela non tiña carné, o outro si;
eu buscaba os anunciantes e
poñía a megafonía e el o coche.
CCrreeoouu  uunnhhaa  nneecceessiiddaaddee......
Ademais dos clubs de fútbol,
unha das primeiras clientas foi

GALIZA.9.

metraxe. Unha hora pode cus-
tar entre 25 e 30 euros. Ás veces,
se me contratan por varios días
ou teño algún anunciante fixo,
fago prezo. Depende do volume
de traballo que me dea o cliente.
AA  vveelloocciiddaaddee  éé  iimmppoorrttaannttee..  AA
ccaannttoo  ffaaii  ooss  ppeerrccoorrrriiddooss??
No casco urbano non paso dos
30 quilómetros por hora. En
estrada entre 40 ou 50... Non é
recomendábel pasar dos 50. 
QQuuee  éé  oo  mmááiiss  rraarroo  qquuee  llllee  eennccaarr--
ggaarroonn??
Unha vixilia para as monxas do
colexio de Aldán. Boteime un-
has risas cando me escoitaba
anunciando esa misa. 
CCuummpprree  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  nnoorrmmaa--
ttiivvaa  rreeffeerreennttee  aaooss  ddeecciibbeelliiooss??
Agora non a recordo exacta-
mente pero xa teño os aparatos
adaptados. 
QQuuee  eeqquuiippoo  tteenn  aaggoorraa??
Teño un programa no ordena-
dor que me facilita moito as
cousas. Antes tiña unha espe-
cie de estudo con dous apara-
tos e ao final liábame... Despois
tiven unha mesa de mesturas e
agora o ordenador.�

unha zapatería en Bueu. Des-
pois foise ampliando o tema
con actividades e reunións de
comunidades de montes, aso-
ciacións veciñais... A xente foise
dando conta de que para as aso-
ciacións era máis efectivo con-
tratar a megafonía que enviar
cartas ás casas.
CCoobbrraa  ppoorr  ppaallaabbrraa,,  qquuiillóómmee--
ttrroo......??
O anuncio é o de menos. Dáme
igual que sexa extenso que
curto. Combino tempo e quilo-

ANOSATERRA
4-10 DE XUÑO DE 2009

Xoán A. Docampo Dokis

‘Cheguei a facer tres campañas electorais ao tempo’

FUNCIONAR
Manuel Cidrás

Asentenza do Constitucional
rectificando ao Supremo e

posibilitando in extremis  a pre-
sentación da candidatura de Ini-
ciativa Internacionalista (((II-SP)
foi pouco e mal comentada: ape-
nas a ritual manifestación de res-
pecto polas decisión xudiciais e a
sanadora constatación de que o
sistema funcionou, argumentos
que tanto valen para esta deci-
sión como a contraria. O sistema
sempre funciona: o que importa
é como e a costa de que.

De modo que a cerna da
cuestión non está no sentido da
decisión xudicial senón na lei
que aplica, en canto posibilita a
ilegalización de aprtidos ou
candidaturas en función da súa
distancia ideolóxica respecto
dos que usan a violencia. Non
que a practiquen –dende logo–,
nin que a promovan, favorezan
ou xustifiquen activamente, se-
nón que non se afasten dos que
a usan mediante unha expresa
condena. O feito de que para
moitos, mesmo a maioría,m
esta sexa unha esixencia razoá-
bel, non quita que opera no
plano das ideas, ilegalizando
unhas (en principio lexítimas)
en atención á súa suposta con-
taminación por proximidade
coas dos violentos.

A lóxica da loita contra o te-
rrorismo adoita situarnos
diante de decisións excepcio-
nais que comprometen derei-
tos fundamentais. O ex-presi-
dente Bush segue xustificando a
tortura en Guantánamo co ar-
gumento de que permitiu evitar
actos de terrorismo, é dicir, que
funcionou na dirección preten-
dida. O argumento non é dis-
tinto do que xustifica o recorte
político operado na reforma da
Lei de Partidos, atendendo a
que funcionouna dirección de
illar e debilitar aos violentos.
Pero esta caste de resultadismo
obvia o esencial: que a eficacia
dun mecanismo condenador
de liberdades non equivale á
súa xustificación. �

’’

’’O sistema sempre funciona,
o que importa
é como 
e a costa
de que”

A pesar das novidades técnicas, os coches con altofalantes seguen a ser peza importante da banda sonora
de toda campaña electoral. Ademais de difundir os lemas de cada partido anuncian os mitins de cada vila.
Xoán Alberte Docampo Dokis,coñecido en todo O Morrazo por anunciar por megafonía todo tipo de actividades,
sabe que, digan o que digan, esta é unha das mellores técnicas publicitarias
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que Feiraco é a única empresa
que de verdade vende leite ga-
lego, das outras empresas é
imposíbel sabelo, nin queren
oír falar diso, impórtano de fó-
ra e envásano aquí, de leite ga-
lego non ten nada”. 

Xabier Gómez Santiso, do
Sindicato Labrego, vai máis

alá, asegura estar convencido
da existencia de prácticas
irregulares na importación:
”tráese leite concentrado e
posterioremente véndese co-
ma se fose líquido. Isto é irre-
gular, xa que a lei di que, se se
converte en po, despois hai
que vendelo de tal ma-

Alberte Rivero
Só a cooperativa nicrariense
Feiraco pode, neste momen-
to, certificar a procedencia de
Galiza do leite vendido baixo
esta marca. Os tres sindicatos
agrarios coinciden precisa-
mente nesta apreciación, e así
o explota como marca de ga-
rantía de leite galego, aparece
nos andeis de Carrefour e
Froiz e, dende hai un mes, ta-
mén en todos os supermerca-
dos dependentes de Gadisa. 

Sobre o resto de gama bran-
ca que se presenta como leite
da nosa terra, tanto na cadea
Gadis (Camponuestro) coma
no Froiz, ou incluso as marcas
tradicionais que envasan na
Galiza, ninguén do mundo

sindical se atreve a certificar a
súa procedencia galega. Mes-
mo hai dúbidas de que en de-
terminados casos non se estea
realizando unha importan-
ción masiva, xa que a venda a
través de segundas marcas fai-
se a prezos moi por debaixo do
mercado, coma acontece con
Leche Río.

Xabier Iglesias, responsábel
de gandeiría de Unións Agra-
rias, ve imposíbel, a curto pra-
zo, que vaia adiante unha nor-
ma que estabeleza coma leite
galego aquel que proceda ex-
clusivamente da nosa terra.
Iglesias asegura que é un as-
pecto do que escapan as gran-
des envasadoras: “Só pode-
mos asegurar neste momento

Apenas o 10% do leite situado nos andeis dos supermercados
de Galiza pode certificar que é galego. Nas cadeas de tendas
Lidl e Mercadonanin existe tal dúbida, é imposíbel atopar leite
envasado en prantas galegas. Segundo os sindicatos agrarios,
as empresas agáchanlle ao consumidor  a procedencia
para seguir mantendo a importación, a prezos moi reducidos

Só o 10% do leite declara procedencia gal

SOBERANÍA ALIMENTARIA

Manifestación celebrada en Lugo o 30 de maio contra o peche da planta de
Leite Pascual en Outeiro de Rei. Os gandeiro declaran que a crise do sector
está directamente relacionada coa importación.

’’Só Feiraco pode garantir
a procedencia galega
do seu leite”

’’Boa parte é importado
e logo envasado en Galiza”

’’Para as empresas falar
da procedencia do leite
é un tabú”

>>>
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neira. O SLG asegura
que, na actualidade, é impo-
síbel certificar a procedencia
da maioría do leite: “Supoñe-
mos que o pasteurizado de
catro días, que vende Río, a
través de Leyma, será de aquí,
por cuestións de costes, pero
nin diso podemos estar segu-

ros ao cento por cento. É  un
tabú do que as empresas es-
capan”.

Non é difícil atopar nun su-
permercado, leite da mesma
procedencia, envasado baixo
nomes diferentes e con pre-
zos distintos. Na cadea Froiz,
pódese atopar Solán envasa-

do por Leche Río a corenta e
nove céntimos litro, xusto a
metade do que custa o mes-
mo leite amparado pola mar-
ca matriz. Para os sindicatos
agrarios son xogos empresa-
riais que teñen que ver coa
distribución. Xabier Gómez,
do SLG, está convencido de
que algunhas marcas de ga-
ma branca perden cartos “pe-
ro compénsano con máis li-
ñas para a marca matriz ou co
propio sobreprezo”.�

ANOSATERRA
4-10 DE XUÑO DE 2009

cia galega

Se é difícil testemuñar se é leite
galego o envasado polas em-
presas galegas, hai dúas cadeas
de supermercados nos que tal
dúbida non existe. Mercadona
e Lidlnon venden leite galego
nin envasado por empresas
galegas. A cadea levantina
ofrece, a través da súa marca
branca Hacendado, leite enva-
sado en Cataluña, Cantabria
ou Andalucía, vende, a maio-
res, outras marcas que non te-
ñen nin a produción en Galiza
coma Leche Asturiana. 

Nos andeis de Mercadona
non aparece ningunha das

tradicionais marcas galegas.
Destinan practicamente o
50% da súa liña de lácteos á
súa marca preferencial, nas
distintas versións de gordo e
desnatado, a prezos que ro-
zan os cincuenta céntimos. 

CENTO POR CENTO ALEMÁN. Tam-
pouco nos supermercados
Lidl se vende leite galego, o
máis barato e Finessa, leite
cántabro a corenta e oito cén-
timos. Neste caso, a marca
preferencial é unha da casa,
cuxo envasado se realiza en
Alemaña.�En Mercadona é imposíbel atopar leite galego. 

Mercadona e Lidl,0% de leite producido en Galiza

DOR AUSENTE

Rosa Aneiros

A lba brande cos seus tentá-
culos brancos o Informe

2009 de Amnistía Internacio-
nal: “Miles de millóns de perso-
as sofren inseguridade, inxusti-
za e indignidade. A crise consis-
te en escaseza de comida, em-
prego, auga non contaminada,
terra e vivenda, pero tamén en
privación, discriminación e au-
mento da desigualdade, a xe-
nofobia e o racismo, a violencia
e a represión en todo o mun-
do”. Así fala Irene Khan, secre-
taria xeral de AI, quen alerta de
que os dirixentes mundiais tu-
rran en intentar reactivar a eco-
nomía e ignoran os conflitos
sanguentos. Desde Gaza a Dar-
fur, e do leste do Congo a Sri
Lanka, o prezo en vidas huma-
nas que se cobraron os confli-
tos foi tremendo, e a morna
resposta da comunidade inter-
nacional, vergoñenta”. Ade-
mais, engade a pequena vulca-
noctopus hydrothermalis da
súa propia colleita, aínda leo en
The Daily Telegraph que exis-
ten fotografías terribles de abu-
sos en cárceres iraquís no mar-
co da chamada loita antiterro-
rista de EEUU. Onde ides pa-
rar?, berra, tanto vos ten a dor
dos demais? Respondo con ou-
tra pregunta, non moi segura
de se é alivio ou sentenza. Ti sa-
bías, Alba, que nun vinte por
cento das amputacións en se-
res humanos, a dor do mem-
bro ausente do corpo pode
chegar a ser terrible? Sabías que
os expertos en anestesioloxía
advirten de que aínda que a un
paciente lle falte unha perna
pode describir claramente co-
mo sente un dedo do pé? Pois
así, a dor pola Humanidade, as
cicatrices que non ves, os abu-
sos que intúes nunha ollada
baleira, o silencio da fame, os
berros do esquezo. Así, laia a
parte do corpo extirpada por
tanta violencia estéril.�

’’

’’Os dirixentes intentan 
reactivar a economía
e ignoran os conflitos
sanguentos, desde Gaza

a Darfun,
e do leste
do Congo
a Sri Lanka”

Expendedores
de leite do día

O gandeiro lalinense Antonio
Corral proxecta a instalación
en Pontevedra ou Vilagarcía
dun expendedor de leite do
día que funciona cun sistema
semellante ao das gasolinei-
ras. O custe do expendor é
superior aos seis mil cinco-
centos euros e será presenta-
do na Semana Verde. 

“Teremos que ver coma o
recibe o consumidor, se se
acostuma”, di Corral. “É un
investimento alto pero afo-
rramos na distribucción
porta a porta. O prezo nun
principio estaría entre 1,10 e
1,30 euros”. A garantía do
leite cru vai máis aló, pois na
botella figurará o teléfono
móbil do gandeiro, por se al-
gún consumidor decide
acudir á explotación.

En Cataluña e Navarra
xa funcionan varios destes
expendedores con leite do
día. Funcionan como unha
billa. Mediante a introdu-
ción de moedas, a máquina
surte leite, subministrado
pola granxa, sen interme-
diarios. 

Até agora, Antonio Co-
rral vendía leite da súa ex-
plotación porta a porta, en
todo o entorno de Santiago,
baixo a rúbrica de leite eco-
lóxico. Envásao en botella
de cristal e ten unha caduci-
dade de catro días. Como
contrapeso mantén todas
as propiedades do leite saí-
do da vaca. O prezo é de un
euro por litro. �

Non é difícil atopar un litro de
leite a 48 céntimos. É non só as
marcas brancas tiran os prezos
tan abaixo. Tamén o fan as se-
gundas marcas das principais.
É o caso de Solán, segunda
marca deLeche Río,que apa-
rece no supermercado Froiz
oito céntimos máis barata que
a envasada pola propia cadea.
A mesma empresa empaqueta
para CarrefourUHT, tamén a
48 céntimos, un prezo menor
ao da gama branca de Carre-
four, circunstancia que se repi-
te na cadea xermana Lidl,coa
marca cántabra Finessatamén
a dous céntimos menos do
medio euro.

Bomilk custa 51 céntimos
en Eroski e ocupa liña prefe-
rencial de venda nos super-
mercados vascos. Este leite
envasado en Cantabria vén-
dese a cinco céntimos menos
que o da marca preferencial
da propia cadea, empaqueta-

do no mesmo lugar. 
É imposíbel de certificar a

procedencia deste leite a bai-
xo prezo. O máximo que se
pode coñecer é o lugar de en-
vasado, aínda que non en to-
dos os casos, Carrefourcertifi-
ca o envasado en Madrid e
Lidl en Alemaña. Todas as
grandes cadeas presentan es-
tes prezos como reclamo para
os clientes. 

MÁIS GRAVE EN PORTUGAL. Aínda
que na Galiza os prezos nestes
casos están por debaixo do lí-

mite do dumping,en Portugal
a cicunstancia é máis grave. A
cadea Modelo anuncia leite
de gama branca a trinta e nove
céntimos o litro, o límite do
custe de explotación en Galiza
que, segundo os produtores,
está establecido no entorno
dos trinta e cinco céntimos. 

Este leite gordo certifica a
súa procendencia en Francia,
non só o envasado, segundo
esgrime a etiqueta senón ta-
mén a producción. Isto, para a
grande área comercial é un si-
nal da calidade, a pesares do
seu baixo prezo. En Monção, a
carón de Salvaterra do Miño, é
apreciábel a cantidade deste
leite que acotío cruza a fron-
teira. O consumidor, na bus-
queda do máis barato, atopa
nesta área á beira do Miño, na
mesma entrada a Portugal, o
primeiro anuncio a carón da
estrada: a oferta do supermer-
cado Modelo.�

Tirando os prezos,
o cartón baixa a 48 céntimos

’’O máximo que se pode
coñecer é o lugar de
envasado, aínda que non
en todos os casos” 

>>>
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Aquí estamos para que apren-
dan e teñan máis opcións de
atopar un traballo, e estar nun
proxecto coma este, con tanta
resonancia, vale moito nun cu-
rriculum”, sinala dende un pe-
queno taller ateigado de mi-
crocircuítos.

PORQUE O XATCOBEO É ÚNICO NO
MUNDO. O que diferencia o Xat-
cobeo do resto de picosatélites
do Planeta é o seu método de
fabricación. Non se trata uni-
camente de que sexan mozos
universitarios os que estean a
deseñalo, senón tamén de que

por vez primeira un picosatéli-
tedeberá superar as especifica-
cións propias dos seus ‘irmáns
maiores’. “Estamos a desen-
volver o Xatcobeocos estánda-
res de calidade que emprega a
Axencia Europea do Espacio
(ESA) para todos os seus satéli-

Manuel Vilas
O responsábel chámase Fer-
nando Aguado e forma parte da
Escola de Enxeñeiros de Teleco-
municacións (ETSET) da Uni-
versidade de Vigo. Nin Aguado
nin os outros 14 profesores do
programa cobran un peso máis
por construír este picosatélite. A
súa recompensa –ademais de
menos horas lectivas– é outra:
dirixir o entusiasmo de 40 estu-
dantes dos campus de Vigo,
Pontevedra e Ourense que de-
señan o Xatcobeo.

“A noite de Fin de Ano había
xente a traballar”, gábase o di-
rector do programa, que desta-
ca que “hai moitos que seguen
até as cinco ou seis de mañá to-
dos os días, incluídas as fins de
semana”. Outro profesor, Fer-
nando Isasi, responsábel das
comunicacións do satélite,
describe o mesmo entusiasmo
entre os estudantes. “Este pro-
xecto supón unha gran vanta-
xe para a miña relación cos
alumnos, para eles é fantástico.

ANOSATERRA
4-10 DE XUÑO DE 2009

tes máis grandes”, salienta Fer-
nando Aguado sobre este pro-
tocolo “único no mundo”.

Por iso, se todo sae ben, Gali-
cia terá opcións reais de contra-
tos para construír trebellos
maiores e outros satélites de re-
ducidas dimensións. “Agora
mesmo, entidades como a NA-
SA van comezar a empregar es-
tes picosatélitesa nivel comer-
cial e tamén científico, para me-
dir o cambio climático ou con-
trolar desastres naturais”, expli-
ca Fernando Aguado. O enxe-
ñeiro tamén apunta ao

Así será o primeiro satélite galego

O director do proxecto Xacobeo, Fernando Aguado, diante da cámara necoica que simula o Espazo.

Os pais do Xatcobeo
móstrannos
as súas entrañas.
A primeira máquina
espacial autóctona
terá un tamaño
e un peso similar
ao dun cartón
de leite.
Con todo,
Galicia xógase
a posibilidade
de participar de cote
na carreira espacial

>>>

’’Entidades como a NASA
comezan a empregar
os picosatélitesa nivel
comercial e tamén
para medir o clima
ou controlar desastres”

[Fernando Aguado]
Responsábel do proxecto.
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probar con gran precisión como
se propagarán os sinais que
guiarán o Xatcobeoe enviarán
os seus datos de volta á Terra.

PORQUE NON PODE LEVAR A BANDEI-
RA GALEGA? A misión do Xatco-
beo non é comercial, senón
científica. Como o trebello es-
treará unha nova órbita de en-
tre 300 e 1.440 quilómetros, o
principal obxectivo é elaborar
un mapa da radiación electro-
magnética a esta altura. Unha
distancia na que se acadan bai-
xísimas temperaturas. Por iso

construír instalacións puntei-
ras. Por exemplo, a chamada
‘cámara limpa’, lugar comple-
tamente esterilizado onde se
montarán os equipos de voo.
Gastáronse 35.000 euros en
evitar que a máis pequena par-
tícula de lixo chegue ao espazo,
onde pode inutilizar o satélite.

Aínda máis futurista e cara é a
‘cámara necoica’. Unha boa
parte do diñeiro serve para, en-
tre outros obxectivos, simular o
baldeiro do espazo. As paredes
absorben moitas das radiacións,
polo que así os científicos poden

control de terremotos, tsu-
namis ou bancos de pesca co-
mo algunha das inminentes
aplicacións destas máquinas de
tamaño tan reducido. “Imos fa-
cer todo o posíbel porque este
sexa o primeiro dunha serie de
proxectos”, insiste o profesor.

A MAIORÍA DO ORZAMENTO VÉN DE
FÓRA DE GALICIA. Malia que co
Xatcobeo Galicia entra “na pri-
meira división mundial neste ti-
po de satélites”, para poder aspi-
rar a lanzar novas máquinas no
futuro cómpre que o Estado siga
a financiar os expertos da Uni-
versidade de Vigo. E é que Ma-
drid achega 600.000 euros do
millón que é o custe total. O ope-
rador público galego Retegal
con 300.000 e a Universidade
con 100.000 euros pagan o resto.

Un maná de diñeiro que a
ETSET xa está a investir en

guerase levando no seu ventre
o Xatcobeo a finais de 2010
dende Kourou, a base aeroes-
pacial da Güiana Francesa
–unha das últimas colonias
europeas no Caribe, entre
Brasil e Surinam–.

Iso si, Aguado non descarta
que a ESA adíe de novo o despe-
gue de Vega. Pase o que pase,
“nós temos todo o proxecto pla-
nificado para rematalo ao final
deste ano”. De feito, a ensam-
blaxe final comezará en poucos
meses, despois deste verán.

‘DE PEQUENO SOÑABA CON ISTO’. Pre-
guntado se lle compensa atu-
rar a presión de participar na
construción dunha máquina
tan relevante para Galicia, o
profesor Fernando Isasi argu-
menta que “somos enxeñeiros,
este é o noso traballo, resolver
problemas”. Exposto á mesma
cuestión, o director do progra-
ma Fernando Aguado recoñe-
ce que “é un desafío inmenso,
moitas veces, como o resto do
grupo, traballo noite e día”.

Mais sarna con gusto non pi-
ca e Aguado asume os danos co-
laterais do “proxecto máis im-
portante da miña vida”. “De pe-
queno –confesa– xa quería ser
enxeñeiro, a miña meta era tra-
ballar en cousas do espazo”.�

estará pintado por completo
de negro, evitando deste xeito a
máis mínima perda de enerxía.
“O satélite non poderá levar
ningún logotipo nin sequera a
bandeira de Galicia”, comenta
o director do proxecto.

Único programa do Estado
seleccionado pola ESA en
2008, o primeiro paso “da ca-
rreira espacial galega” estaba
previsto para o 2009. A Axen-
cia atrasou o despegue do seu
novo transbordador Vega,
próximo substituto do mode-
lo Ariane. Finalmente Vega er-

Fernando Isasi, responsábel dos sistemas de comunicacións do Xatcobeo. BOCIXA

O Xatcobeo será un trebello
pequeno –Aguado explica que
é “máis ou menos do tamaño
dun tetrabrick de leite, pero de
forma cúbica, como un caldei-
ro, de dez centímetros”– aínda
que con sistemas tecnolóxicos
cuspidosaos de calquera saté-
lite comercial maior. Isto obri-

ga os científicos galegos a ma-
tinar longas horas até dar co
xeito de aforrar un miligramo.
“Temos problemas aos que
nunca nos enfrontamos nou-
tros proxectos, como o consu-
mo ou o volume, que neste ca-
so son absolutamente primor-
diais, de igual modo que o pe-

so”, confesa Isasi. Con todo, o
esforzo xa comeza a dar resul-
tados. Por exemplo, xa están
deseñadas as antenas. Pesarán
uns ridículos 17 gramos, in-
cluíndo un novo mecanismo
para despregalas nunca antes
usado nun satélite.

Outra tecnoloxía que estre-

ará a máquina galega será a de
telecomunicacións. Por vez
primeira nun picosatélite se-
rán por completo reconfigurá-
beis dende a Terra. Este con-
trol farase na propia facultade
do Campus de Lagoas-Marco-
sende, no pico da serra que do-
mina o sur da Ría de Vigo.�

Retos a solventar no tamaño dun cartón de leite

>>>

’’Está deseñado por corenta
universitarios dirixidos
por catorce profesores”

’’Os alumnos están
entusiasmados
e pasan algunhas fins
de semana traballando”

’’Galicia pode ter opcións
de contratos para construír
outros satélites”
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César Lorenzo Gil
Un andaluz de 37 anos, suposta-
mente envolvido nun intento de
roubo en Málaga acabou morto
o 28 de maio, ao redor das 11 da
noite, tras un linchamento a un
quilómetro do salón de xogos

onde, segundo algunhas teste-
muñas, tentara roubar.

As primeiras pescudas afir-
man que o morto, un obreiro
da construción en paro, divor-
ciado, con dous fillos de oito e
tres anos ao seu cargo, tentou

roubar no estabelecemento lo-
go de tentar vender, sen éxito, o
coche onde pasaba as noites.

Non tiña antecedentes policiais.

GOLPES DE LASTROS. As investiga-
cións policiais conclúen que o
morto tentou fuxir dunha mul-
titude que o arrodeou a escasos
metros do local e que acabou
por atrapalo. Na retención hou-
bo moitos golpes, tal e como se
confirmou coa autopsia pero o
que lle provocou a morte foi a
agresión con lastros da rúa.

Os datos da investigación
conclúen que o de Málaga po-
de definirse como linchamen-
to, é dicir, un acto de substitu-
ción da xustiza de dereito pola
intervención violenta de feito.
En España son pouco habi-
tuais estes casos, especial-
mente pola rápida actuación
da policía en casos de posíbel
linchamento.

Na propia Andalucía, a po-
licía tivo que intervir para evi-
tar o linchamento de acusa-
dos de asasinatos con gran
conmoción pública: o da ne-
na Mari Luz Cortés, en Huel-
va, e o da adolescente sevilla-
na Marta del Castillo.

Tamén se impediron lin-
chamentos en municipios
murcianos, manchegos ou ex-
tremeños, especialmente tras
agresións entre familias. Nal-
gúns casos, persoas encarce-
radas tiveron que ser traslada-
das en helicóptero para evitar
ser agredidas.

Os linchamentos explícan-
se, segundo os expertos, por
mor de tecidos públicos fe-
bles, presións de grupos de in-
terese ou tensións sociais de-
rivadas de conflitos económi-
cos, raciais... Chama a aten-
ción no caso de Málaga que os
tres detidos pola morte do de-
sempregado sexan inmigran-
tes magrebís. A policía asegu-
ra que foron eles os que se
asañaron máis co falecido,
machucándolle o cránio coas
pedras. As análises sociolóxi-
cas afirman que en contextos
de desequilibrio social, son
aqueles que se consideran
marxinados os que máis radi-
calmente asumen un rol acti-
vo en casos de violencia.�

Tras tentar un roubo, un obreiro malagueño
en paro recibiu unha malleira que o acabou
matando. Por que se enfurece a multitude?

Garzón recorreu a querela de Manos Limpias.O avogado do xuíz presen-

tou o recurso fronte á demanda admitida polo Supremo a semana pasada. O

sindicato Manos Limpias –cuxo secretario xeral é o ex dirixente da formación

ultradereitista Fuerza Nova Miguel Bernad– querelouse contra Garzón por pre-

varicación por considerar que se declarou competente para investigar as desa-

paricións durante a Guerra Civil e o franquismo 'sabendo que non o era'. As

asociacións de Memoria Histórica consideran que se trata dun intento de para-

lizar de facto diferentes aspectos da lei de memoria aprobada en 2007.�

Xesús Veiga

N a noite electoral do 7 de
xuño, cando se coñezan

os niveis de abstención rexis-
trados nos comicios ao parla-
mento europeo, haberá quen
formule –e talvez pretenda
contestar– a coñecida pregun-
ta: estamos ante a causa ou an-
te a consecuencia do euroes-
cepticismo que invade os terri-
torios da UE?

Mentres se preparan as aná-
lises correspondentes, debe-
riamos tomar nota dalgunhas
evidencias.Por exemplo: estas
eleccións celébranse no con-
texto da maior crise económica
coñecida dende o nacemento
da Unión e porén non existe un
debate de importancia simétri-
ca a respecto das causas desta
desfeita e das opcións que se
lles ofrecen ás sociedades eu-
ropeas. Ou tamén: mentres os
defensores do modelo econó-
mico dominante non son quen
de formular ideas diferentes
que ilusionen as opinións pú-
blicas, as primeiras páxinas das
crónicas electorais circulan po-
lo triángulo que vai dos abusos
cometidos polos parlamenta-
rios ingleses ás bufonadas deli-
tivas de Silvio Berlusconi, pa-
sando polos traxes de Francis-
co Camps ou os avións de José
Luis Rodríguez Zapatero.

Se Mariano Raxoi insiste en
practicar a dupla moral en ma-
teria de corrupción pode obter
dous resultados: ou ben confir-
mar que os seus votantes teñen
asinado un permanente che-
que de complicidade cos repre-
sentantes electos nas institu-
cións ou ter contribuído eficaz-
mente á medra do continxente
de electores que prefiren ficar á
marxe da cita coas urnas.

Se a competición é por sa-
ber quen ten o catálogo mais
solvente de uso indebido de re-
cursos públicos, hai que reco-
ñecer que un 40% ou 50% de
participación será un agasallo
inmerecido a ese tipo de diri-
xentes políticos. �

AGASALLO
INMERECIDO

’’

’’Non existe un debate 
a nivel europeo
sobre as orixes
da crise 

económica”

Linchamento dun desempregado
CRISE SOCIAL

’’Os tres detidos son   
inmigrantes magrebís
con ansia de adaptarse”
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César Lorenzo Gil
As eleccións europeas volven
ser en España un acontece-
mento sen interese. Os propios
partidos maioritarios aprovei-
tan o clima electoral para estili-
zar a súa estratexia estatal, en
especial o PP, que prescindiu
practicamente de falar de Eu-
ropa e se centrou na denuncia
ao goberno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero.

A novidade é que para o PP
xa non é suficiente con atacar a
xestión da crise do gabinete so-
cialista. A nova estratexia pasa
por desgastar a propia liña de
ataque gobernamental: a de-
nuncia da corrupción de car-
gos populares, especialmente
en Madrid e a Comunidade
Valenciana.

O partido que lidera Maria-
no Raxoi, por unha banda,
considera que o 7 de xuño su-
porá o definitivo paso cara ao
poder. Dáse por feito que a lista
que encabeza Jaime Mayor
Oreja será a vencedora e xa se
traballa na mellor maneira de
acurtar a actual lexislatura.

O primeiro banzo nese ca-
miño pasa por evitar o desgaste
que os casos de corrupción po-
den causar nas propias fileiras
do PP. Para conseguilo, o equi-
po de Xénova considera funda-
mental usar armas semellantes
contra os socialistas. De aí a in-
sistencia no uso ilexítimo do
avión presidencial nun acto
electoral do PSOE. Despois de
varios meses, é o PP quen mar-
ca a axenda dos medios.

A crise foi un tema funda-
mental na perda de apoios de
Zapatero pero o PP considera
que xa se espremeu esa “laran-

xa de votos” ao máximo. As ci-
fras de emprego positivas do
último mes, así como a chega-
da do verán (co aumento do
traballo temporal e a pausa da
rutina dos medios de comuni-
cación) daranlle un respiro ao
PSOE, á espera da volta do ou-
tono, que será decisivo na
axenda política.

Se o 7 de xuño o PP conse-
gue unha vitoria contundente,
Raxoi verase amparado para
lanzar unha ofensiva total con-
tra o goberno. A vella idea da
moción de censura segue a
mastigarse no partido e máis
dun dirixente pensa nese mé-

todo como o mellor para de-
sarticular a actual lexislatura e
convocar eleccións.

Neste camiño o PP precisa
dos nacionalistas vascos e ca-
taláns. E aí reside o gran desa-
fío para os negociadores popu-

lares. E tamén para os equili-
brios internos.

Non gratuitamente o discur-
so de Mayor Oreja estivo orien-
tado case en exclusiva a temas
como a liberdade lingüística e a
oposición ao aborto: o candida-
to aproveitou a plataforma des-
tacada de ser o candidato nú-
mero un para subliñar algúns
asuntos que quizais o propio
Raxoi deixaría na gabeta.

As dúas ou tres almas do PP
seguen en lida a pesar da calma
aparente. O presidente do par-
tido sabe que hoxe por hoxe é
imposíbel chegar á Moncloa
sen pactos e move os fíos para
contar con CiU no futuro.

Os nacionalistas cataláns,
cansos en Madrid das prome-
sas incumpridas de Zapatero e
co retorno á Generalitat com-
plicado polo bo entendemento
entre PSC e Esquerra volven
escoitar, tras varios anos de ce-
rrazón, as chamadas popula-
res. Se Artur Mas foi o líder que
tentou renovar a imaxe dunha
coaligación danada pola alian-
za entre Jordi Pujol e José Ma-
ría Aznar, agora é o veterano
Josep Antoni Duran i Lleida
quen toma a batuta para re-
compoñer as relacións rotas
sucando o común mar de ide-
oloxía de centro-dereita entre
Uniò e o PP.�

ANOSATERRA
4-10 DE XUÑO DE 2009

A confianza dos
populares no triunfo
o 7-X desactivou o
seu discurso
económico e
fortaleceu a defensa
da honorabilidade
dos seus cargos

Agnes Marquès

Xa pasaron uns días pero
teño uns amigos que non

esquecerán nunca estes días
que pasaron de vacacións en
Barcelona. Coincidiron coa
explosión de alegría que se vi-
viu polos éxitos do Barça na li-
ga española, na Liga dos Cam-
pións e na Copa do Rei. Eles!
Que renegan do deportivo en
xeral e da afección a unhas co-
res que non sexan políticas, en
particular. Son o que diriamos
“moi progres” e non daban
creto ao que vían. Estes días, os
cartaces para as eleccións eu-
ropeas quedaron á sombra das
bandeiras azulgrás e senyeres
que luciron en balcóns, orgu-
llosas. E con esta palabra in-
tentei explicarlles como un
éxito deportivo os atrapou
nunha cidade que non durmiu
durante máis de dous días. 

Nuns tempos nos que fal-
tan motivos para sentirse or-
gullosos de algo colectivo, can-
do nin ante unhas eleccións as
propostas políticas serven pa-
ra construír algunha ilusión,
hai un equipo que xoga sen in-
sultar, co máximo respecto ao
adversario, que gaña, gaña e
gaña. Constrúe fútbol, un ver-
bo e unha palabra que nunca
antes puxera unha xunto á ou-
tra. E hai un adestrador que
subliña outras palabras como
esforzo, traballo, persistencia,
respecto, intelixencia… e dío
en inglés, italiano, castelán e
catalán. Máis idiomas dos que
falan José Luis Rodríguez Za-
patero e José María Aznar.
Aquí hai quen di que, de golpe,
os culés, e por extensión os ca-
taláns teñen un novo referen-
te. Pep Guardiola e a súa ma-
neira de entender o fútbol alén
do deportivo, que vén encher
o baleiro.

Coido que os meus amigos
marcharon máis ben entriste-
cidos e convencidos de que te-
mos un problema. Pois qui-
zais si, pero entrementres, Vis-
ca este Barça!�

TRIPLETE
’’

Un sector crítico de EA abandona
o partido.Os máximos dirixentes de

EA de Guipúzcoa, encabezados polo

seu presidente, Iñaki Galdos (na foto),

decidiron abandonar a formación na-

cionalista e crear un novo partido

“abertzale, democrático e socialde-

mócrata”, que se denominará Alkarbi-

de, ante as diferenzas 'irreconciliábeis'

que manteñen co sector oficial.�

’’Os cartaces para as 
eleccións europeas
quedaron á sombra
das bandeiras
azulgrás”

ELECCIÓNS EUROPEAS

’’A vella idea da moción 
de censura segue
a mastigarse no PP
por se lograse unha gran
distancia co PSOE”

Outro protagonista das euro-
peas é Izquierda Unida (IU).
A coalición de esquerdas
sempre se sentiu cómoda
nunha convocatoria electo-
ral que premia as candidatu-
ras estatais ao existir unha lis-
ta única por partido.

Este ano, ademais, IU es-
trea liderado e precisa dun
refrendo nas urnas que evite
a percepción social de parti-
do marxinal, na fronteira do
extraparlamentario.

Un fracaso o 7-X sería un-

ha frustración estrutural para
un modelo político que viviu
durante anos como think
tankdas políticas sociais do
PSOE –reforma da lei do
aborto, matrimonios homo-
sexuais, axudas aos depen-
dentes...– pero que foi inca-
paz de ofrecer un modelo al-
ternativo de xestión econó-
mica que ilusionase os elec-
tores. As loitas internas, sobre
todo en Andalucía, compli-
can máis a ecuación futura
do partido. �

A reválida para IU

Alberto Ruiz Gallardón, Dolores Cospedal, Mariano Raxoi, Jaime Mayor Oreja, Esperanza Aguirre e Ana Mato [desde a

esquerda].                                                                                                                                                                                               ANDREA COMAS / REUTERS

O PP deixa a oposición dúas semanas
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Fernando Pérez-Barreiro
Membro do Consello Reitor do IGADI
(www.igadi.org)

Nos deseños imperiais de Por-
tugal, estaba destinada Angola
a ocupar todo o largo leste-oes-
te do centro do continente afri-
cano, nunha faixa que habería
de darlle duplo litoral, o que
aínda ten no Atlántico e o do
que é hoxe  Mozambique no
Índico. Unha faixa continua de
lingua portuguesa entre Sudá-
frica e o resto do continente. 

Non durou moito ese sono,
tronzado por outro máis forte:
o de Cecil Rhodes, que trazaba
unha liña norte-sur do Imperio
Británico. Sendo Rhodes go-
bernador en África do Sur, cre-
áronse as dúas Rhodesias que,
para esquecer o seu nome de
orixe, chámanse hoxe Zambia
e Zimbabwe.

Desde a independencia, en
1975, Angola viviu unha guerra
civil aínda non ben concluída
e aínda moi presente no dano
das infraestruturas do país.
Dúas forzas desa guerra explí-
canse moi ben no contexto da
Guerra Fría. Son o MPLA e a
FNLA, cuxos apoios foron moi
flutuantes naquel período. A
maior parte do tempo, a
Unión Soviética apoiaba o
MPLA, baseado na capital,
Luanda, e Occidente a FNLA,
radicado na poboación dos
bakongo, aínda que as alian-
zas mudaron e non faltou
apoio soviético aos bakongo,
asentados nas principais re-
xións petroleiras. A terceira
forza, a UNITA, é a máis singu-
lar e a que máis ten que ver co
tema de hoxe. Na UNITA esti-
vo sempre interesada a Repú-
blica Sudafricana, por parecer-
lle a mellor garantía de protec-
ción do extremo sur do conti-
nente contra o comunismo. 

Asasinado o líder da UNITA,
Jonas Savimbi, en 2002, e xa re-
ducida moito antes a resisten-
cia da FNLA, o goberno do
MPLA en Luanda, sobrevivente

desa longa e tráxica loita, puido
comezar a recuperarse interna-
mente e a situarse na escena in-
ternacional da África de hoxe.
Ten aínda que asegurarse da le-
aldade das rexións que simpa-
tizaron cos seus rivais. Iso non é
labor illado do internacional,
porque mentres existan eses
redutos dubidosos, poden ser
explotados por países veciños.
Angola conta cunhas sólidas
forzas armadas, moi atentas a
ameazas dese tipo.

PETRÓLEO E DIAMANTES. A posición
xeostratéxica de Angola é moi
favorábel para o comercio das
dúas grandes riquezas do seu
territorio: os diamantes e o pe-
tróleo. O petróleo é, con moita
diferenza, a primeira desas ri-
quezas. A costa atlántica de
Angola ofrece saída sen es-
trangulamentos dese produto
ao mercado mundial e, a dife-
renza de Nixeria, non existen
no país rebeldes que creen
trastornos.

A cuestión da multipolari-
dade do mundo ou, máis exac-
tamente, a do reparto das he-
xemonías, volve poñer a África
no fito dos aspirantes a esas he-
xemonías. A China arriscou
moito nos tratados con Nixe-
ria, hai agora un ano, para o de-
senvolvemento de xacemen-
tos nese país. Non hai que es-
quecer que o seu grande inves-
timento no petróleo do Sudán
é aínda máis problemático que
este de Nixeria. Rusia non es-
queceu de todo as súas rela-
cións con Angola e mantén alí
actividade de intelixencia moi
intensa e moi dirixida ás explo-
tacións diamantíferas.

Nese marco hai que ver a vi-
sita que fixo este maio que aca-
ba de rematar o ministro de Re-
lacións Exteriores de Angola,
Assunção dos Anjos, a Was-
hington, onde conversou con
Hillary Clinton e asinou co re-
presentante para o Comercio,
Ronald Kirk, un Acordo Xeral de

Comercio e Investimentos, im-
portantísimo polo que avisa das
relacións entre os dous países.

Talvez esteamos vendo o
trazado dos perfís dunha rede
de Estados sub-hexemónicos
no Sur de África. En todo o ca-
so, está aberto o xogo dos inte-
reses das grandes potencias, e
Angola sitúase na primeira liña
dese xogo, no que o principal
parceiro e contrincante ao
mesmo tempo é a República
Sudafricana. Eses dous países
teñen que manter una relación
moi delicada que lles permita
vixiarse de perto en materia de
petróleo e diamantes. O presi-
dente Jacob Zuma non demo-
rará en visitar Angola, e Luanda
necesita tecnoloxía diamantí-
fera sudafricana, pois a súa téc-
nica nesas actividades é moi
primitiva aínda. �

A estabilidade da ex colonia portuguesa
faina atractiva para os investimentos
estranxeiros, especialmente no campo da
extracción de diamantes e petróleo

X.L. Franco Grande

En CounterPunchdo 27 de
maio último, Paul Craig

Roberts, que fora subsecretario
do Tesouro con Ronald Regan,
di que Barack Obama lle pide ao
mundo que se poña contra Co-
rea do Norte, e afirma que os EE
UU asegurarán “a paz e a segu-
ridade no mundo” ¿Por que
pensa Obama que este peque-
no país se dispón a combater
contra o mundo enteiro?

En canto á primeira propos-
ta –o mundo contra Corea–, é
manifesto que este país é un di-
minuto territorio, insignificante
para Paul Craig, e só China po-
dería facelo desaparecer nuns
minutos. ¿Por que, engade, a
teima de Obama por facernos
crer que Corea do Norte vai
conquistar o mundo enteiro?

E pregúntase se o que se está
construíndo non será outra
ameaza semellante ás tan coñe-
cidas sobre Sadam Husein, Slo-
bodan Milosevic, Osama ben
Laden, Padilla, Hamás ou os de-
tidos en Guantánamo e tortura-
dos a longo de case seis anos.
Polo menos, á vista dos antece-
dentes, cabe a sospeita.

E en canto á segunda pro-
posta –os EE UU asegurarán a
paz e a seguridade no mundo–,
si que imos apañados se nos
protexen como a Serbia, ao Iraq
e ao seu millón  de mortos e os
que van sumando en Afganis-
tán, e agora no Paquistán, os
dous primeiros países xa redu-
cidos a ruínas e o terceiro en ca-
miño de selo.

Iso é, en resume, o que pensa
o autor de Tyranny of Good In-
tentions. E, polo que se vai ven-
do, unha cousa foron as prome-
sas de onte e outra os feitos de
hoxe. Porque alguén tan ben in-
formado, que non pertence a
ningunha esquerda radical, ao
menos dános que pensar. E
obríganos a que as nosas ilu-
sións, para non sermos ilusos,
non se excedan por demais. �

LATEXOS

COREA CONTRA
O MUNDO

’’

Unha cousa foron as
promesas de Obama
onte e outra os
feitos de hoxe.”

’’

O presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, durante unha visita a Lisboa. 

Angola loita pola hexemonía
mineira do sur de África

’’O goberno de Luanda
mantivo conversas con
Hillary Clinton e o
responsábel de Comercio
estadounidense”
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’’No xogo xeoestratéxico
Sudáfrica é ao mesmo
tempo socia e
contrincante”
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A illa foi expulsada ao apro-
barse unha cláusula nos estatu-
tos –inspirada polos EE UU–
que impedía países “apoiados
por réximes comunistas extra-
continentais”. “Falar diso hoxe
é un pouco ridículo. Todos te-
mos tratos coa China”, recoñe-
ceu o ministro de Exteriores
brasileiro, Celso Amorim. O
principal escollo para a readmi-
sión cubana é a negativa dos EE
UU e Canadá a cambiar a súa
habitual política de acoso á illa.

Xustamente, estas dificul-
tades son as que guían a ame-
aza de Ecuador e Venezuela
de abandonar a OEA e crear
un novo ente que “garanta a
independencia de América”,
en palabras do presidente

ecuatoriano, Rafael Correa.
Quéixanse os críticos de que

a OEA se foi convertendo cos

anos nun instrumento “impe-
rialista de Washington, cuxos
obxectivos últimos nada teñen
a ver cos intereses continen-
tais”. Este novo organismo non
permitiría entrar membros ao
norte de México.

Cuba xa indicou que non
volverá en ningún caso á OEA.
A chancelaría si recoñeceu que
podería estar interesada nunha
nova organización que favore-
za o progreso de América.�

Honduras os días 2 e 3 de xuño.
O presidente do organismo,

José Miguel Insulza, mostrouse
disposto a unha reforma pro-
funda dunha institución con
pouco poder real e moitas dú-
bidas sobre os seus fins. Conta
co apoio da nova forma de ver a
política da esquerda que lide-
ran o Brasil e Chile. Estes dous
países foron os máis activos na
promoción do retorno de Cuba
ao seo da OEA.

César Lorenzo Gil
Cuba, nas xuntanzas diplomá-
ticas continentais, é como Go-
dot na obra de Samuel Beckett
ou como esa cadeira baleira
que os vellos deixaban, a carón
dun prato cheo, nas ceas de
Noiteboa para que as pantas-
mas ausentes non se sentisen
incómodas. Así volveu ocorrer
na 39ª Asemblea Xeral da Orga-
nización de Estados America-
nos (OEA) que se realizou en

A xuntanza da OEA en Honduras tivo como
protagonista a Cuba. Por unha banda, negociouse
cos EE UU a volta da illa á organización. Por outra,
Ecuador e Venezuela ameazaron con marchar por
non admitir o país caribeño

A OEA, entre o reingreso
de Cuba e o perigo
da escisión

’’Na idea de reforma,
Insulza conta co apoio dos
gobernos de Chile e Brasil”

Imaxe de parte dos asistentes á Asemblea da OEA en Honduras. En primeiro plano,

saudando, desde a esquerda, os presidentes de Paraguay, Fernando Lugo; de Hon-

duras, Manuel Zelaya; e de Nicaragua, Daniel Ortega. EDGARD GARRIDO / REUTERS
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ban en posesión de armas ató-
micas. Quedaron protexidos
por un Tratado de  Non Prolife-
ración que salvagardaba os seus
dispositivos nucleares consoli-
dados. No mellor dos casos ou-
torga privilexios por reducilos.
Agora todos os que aspiran a ser
potencia mundial no século
XXI, ou os que se senten amea-
zados polo poderío nuclear dos
seus veciños, non queren que-
dar á marxe do novo “Equilibrio
do Terror Rexional”

As grandes liñas de preocu-
pación do comunidade inter-
nacional en Oriente Medio son
por esta orde: o programa de
enriquecemento de uranio ira-
niano, a potencialidade dos
mísiles norcoreanos que por-
tan varias cabezas nucleares, a
pouca seguridade do arma-
mento nuclear paquistaní, que
pode caer en mans insurxentes
e a proliferación, a curto prazo,
de reactores nucleares en
Oriente Medio.

Pero a solidez dos argumen-
tos da Comunidade Interna-
cional sobre temas nucleares
fraquea cando entre os nove
países que posúen armas ató-
micas: EE UU, China, Corea do
Norte, Francia, Israel, Paquis-
tán, Rusia, India e Gran Breta-
ña, fanse distincións no nivel
de esixencias en función da
orientación diplomática. A co-

herencia dos principios de non
proliferación relativízase can-
do os EE UU, a China, Francia
ou Rusia están a publicitar ou
vender a súa tecnoloxía nucle-
ar no Oriente Medio entre os
seus aliados estratéxicos. Para
os países amigos existe tecno-
loxía, instrumental, equipa-
mento, formación profesional
técnica, e, se fose preciso, ta-
mén financiamento. Asisten-
cia que non garantiu unha le-
xislación internacional que
obrigue a inspeccións neutrais
no futuro.

PROBA PARA OBAMA. En breve os
EEUU terán que pasar unha
proba de coherencia práctica.
Se en campaña Barack Obama
proclamaba a eliminación to-
tal das armas atómicas como
un dos obxectivos fundamen-
tais, nas próximas semanas en-
frontarase ao reto de decidir se
lles axuda aos Emiratos Árabes
a construír un reactor nuclear.
Se dá este paso, xa ten na fileira
varios países desta xeozona so-
licitando o mesmo trato.

Pode que no século XXI es-
teamos máis lonxe dunha gue-
rra nuclear clásica, pero todo
indica que estamos máis próxi-
mos á posibilidade dun ataque
nuclear, que abanee toda a dé-
bil estrutura do equilibrio do
terror en Oriente Medio. �

rra fría deixou un panorama
máis desequilibrado, no que os
gañadores foron os que xa esta-

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

“As regras están cambiando”.
Antes de que os comerciais se
apropiasen do lema publicita-
rio, xa o rei xordano Abdalá II o
fixera seu para avisar de que as
coordenadas na que se basea-
ba o equilibrio atómico en
Oriente Medio estaban a mo-
verse na dirección equivocada.

Antes de que Mahmud Ah-
madineiad anunciase que po-
súe un foguete composto de
dúas cápsulas que pode ser co-
locado en órbita. Antes de que
Corea do Norte desafiase a co-
munidade internacional, anun-
ciando a finais de maio, un en-
saio nuclear subterráneo. Xa es-
taban quebradas as bases dun-
ha paz nuclear estábel.

Se durante a guerra fría a es-
tabilidade estivo baseada no
“Equilibrio do Terror” que di-
suadía , a risco de esnaquizar un
planeta no que o perdedor sería
toda a humanidade. A posgue-
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POLÍTICA / OSETIA DO SUR

ELECCIÓNS EN CLIMA 
DE GUERRA

Aínda baixo
ocupación
rusa e en cli-
ma de ten-
sión prebéli-
ca, Osetia do
Sur celebrou
as súas pri-
meiras elec-
cións lexislativas tras a súa de-
claración de independencia
de Xeorxia. A república cau-
cásica escolleu o xa líder inde-
pendentista do territorio,
Eduard Kokoiti, como novo
presidente. O seu partido,
Unidade, gañou a maioría
dos 34 escanos do novo parla-
mento.

ESPIONAXE/BOLIVIA

MORALES DENUNCIA 
INXERENCIA DOS EE UU

O goberno de George Bush
ordenoulle ao presidente bo-
liviano no 2002, Jorge Quiro-
ga, deter dirixentes cocaleiros
e prohibir o comercio da folla.
Así o demostraría un docu-
mento proveniente dos ar-
quivos da seguridade dos EE
UU agora desclasificado. O
presidente de Bolivia, Evo
Morales, denunciou a inxe-
rencia do anterior presidente
norteamericano e esixiu a
desclasificación doutras pro-
bas documentais que proba-
rían que Washington partici-
pou activamente no deseño
de políticas represivas no país
sudamericano.

CORRUPCIÓN / ITALIA

DENUNCIAS CADA DÍA 
CONTRA BERLUSCONI

O presidente
do goberno
italiano, Sil-
vio Berlusco-
ni, acumula
durante as
últimas se-
manas de-
nuncias de
todo tipo. Se unha parte das
acusacións lle chegan pola
súa escura relación cunha
adolescente, agora unha aso-
ciación de consumidores de-
nuncia que o político usou to-
da a flota aérea estatal para
transportar en repetidas oca-
sións amigos seus á mansión
que o líder da dereita italiana
ten en Sardeña. E todo isto
mentres aínda resoa a senten-
za contra Berlusconi por su-
bornar un avogado, dentro da
causa contra Fininvest. �

Eduard Kokoiti.
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Silvio Berlusconi
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’’Agora todos os que aspiran
a ser potencia mundial no
século XXI non queren
quedar á marxe do novo
Equilibrio do Terror
Rexional”

O presidente do Irán, Mahmud Ahmadineiad visita unha planta de alta tecnoloxía nuclear en Isfahan. CAREN FIROUZ / REUTERS

Os intentos do Irán por unirse a Israel
como potencia nuclear na área de Oriente
Medio crean na rexión un novo “Equilibrio
do Terror” que pode crear arsenais
atómicos noutros países próximos

’’Pode que arestora 
esteamos máis lonxe
dunha guerra nuclear
clásica, pero todo indica
que nos achegamos á
posibilidade dun ataque
nuclear”

Todos os países de Oriente Medio
queren armas nucleares
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Xurxo González
A central sindical que agrupa o
maior número de delegados
dos traballadores en Galiza vive
momentos plácidos, polo me-
nos no que respecta á súa orga-
nización interna. Xosé Antonio
Gómez (Ourense, 1965), vén de
ser reelixido secretario xeral de
UGT Galicia para os próximos
catro anos co 95% dos votos.
Pide que a Xunta leve a cabo o
cambio de modelo económico
a través do Pacto pola Compe-
titividade, asinado polos axen-
tes sociais e o goberno bipar-
tito, e refrendado, en declara-
cións por Feixóo.
NNooss  úúllttiimmooss  ccaattrroo  aannooss  aauummeenn--
ttoouu  uunn  2200%%  oo  nnúúmmeerroo  ddee  aaffiilliiaa--
ddooss  aaoo  ssiinnddiiccaattoo..  CCaall  éé  aa  ccaauussaa??
Quero destacar a taxa de afilia-
ción feminina, que está
mesmo por riba do incre-
mento de incorporación da
muller ao eido laboral. Gustarí-
ame que estes datos tivesen a
súa orixe en que os traballado-
res perciben máis o sindicato e
estamos perto deles. Aínda te-
mos algúns déficits que corri-
xir, pero a nosa forma de ac-
tuar está sendo apoiada. Pen-
samos que a concertación e o
diálogo social foi unha ferra-
menta eficaz.
DDáá  aa  iimmpprreessiióónn  ddee  qquuee  oo  ddiiáá--
llooggoo  ssoocciiaall  ffuunncciioonnoouu  bbeenn
mmeennttrreess  aa  eeccoonnoommííaa  mmeeddrraabbaa,,
ppeerroo  vvoosstteeddeess  vveeññeenn  ccrriittii--
ccaannddoo  nnooss  úúllttiimmooss  mmeesseess  aa  aacc--
ttiittuuddee  ddaa  ppaattrroonnaall......
Non é de recibo pedir rebaixas
fiscais e incentivos para crear
postos de traballo e á súa vez pe-
dir que se abarate o despedi-
mento e que os salarios non su-
ban en ningunha circunstancia.
Eu díxenlle a Antonio Fontenla,
presidente da Confederación de
Empresarios de Galicia (CEG),
que non deberían lanzar este
tipo de mensaxes porque xeran
incerteza e desconfianza e con-
tribúen a agravar a situación. En
tempos de bonanza os sindica-
tos de clase actuamos de forma
responsábel, porque pensaba-

mos que era o mellor para os
traballadores, e agora temos a
autoridade moral necesaria
para pedirlle á patronal que se
comporte do mesmo xeito. Se
non o fan así, a situación econó-
mica será máis grave e aumen-
tará a conflitividade social.
CCaannddoo  aa  ssiittuuaacciióónn  mmeelllloorree,,
ccoommoo  aaffeeccttaarráá  aaoo  pprroocceessoo  ddee
ddiiáállooggoo  ssoocciiaall  eessttaa  eessttrraatteexxiiaa  ddaa
ppaattrroonnaall??
Só esperamos que non se re-
duza a protección social dos tra-
balladores ou se desregule o
mercado de traballo, que é o que
as federacións de empresarios
galegas e estatais reclaman.
Confiamos en que o Goberno
central continúe rexeitando es-
tas propostas. A crise ten que
servir para facer unha revisión
moi crítica da ideoloxía confor-
mada nas últimas décadas e que
se resume no lema de menos
Estado, máis mercado, que deu
cobertura ás formas de capita-
lismo máis especulativas e de-
predadoras. O futuro debe estar
centrado no valor do traballo.
OO  GGoobbeerrnnoo  cceennttrraall  aassuummiiuu
uunnhhaa  ppaarrttee  ddoo  ddiissccuurrssoo  ddooss

ssiinnddiiccaattooss  nnooss  úúllttiimmooss  aannooss,,  oo
ddoo  ccaammbbiioo  ddee  mmooddeelloo  pprroodduu--
ttiivvoo..  QQuuee  ppaappeell  ppooddee  xxooggaarr  aa
XXuunnttaa  nneessttee  pprroocceessoo??
Se exceptuamos o orzamento
da Seguridade Social, de cada
tres euros que se gastan no noso
país, dous execútanos as comu-
nidades autónomas. Polo tanto
teñen moito peso no cambio de
modelo e tamén nas medidas
de protección social. Por iso a
curto prazo hai que apoiar as
persoas que non teñen suficien-
tes prestacións por desem-
prego. A medio prazo hai que
procurar o cambio de modelo,
xa que Galicia non pode seguir
competindo por salarios baixos.
A Xunta ten a competencia de
política industrial, e debemos
utilizala para apoiarnos en sec-
tores punteiros e reorientar o
resto caras actividades nas que
prime a innovación. No cambio
de modelo non podemos es-
quecernos do sector primario,
especialmente no caso do leite e
da carne, que fixo un esforzo im-
portante de competitividade
nos últimos anos, a diferencia
da industria transformadora.

CCoommoo  vvaalloorraa  aa  aaccttiittuuddee  ddoo
nnoovvoo  ggoobbeerrnnoo  nnoo  qquuee  rreessppeeccttaa
aaoo  ccaammbbiioo  ddee  mmooddeelloo??
O presidente da Xunta afirmou
que o Pacto pola Competitivi-
dade, asinado co anterior go-
berno, era un bo punto de par-
tida. Hai que ter en conta que
este acordo ten compromisos
orzamentarios até 2011. Gus-
taríame que o goberno fose
máis áxil pero son partidario
de darlle marxe de manobra
para que asente.
FFeeiixxóóoo  pprroommeetteerraa  mmaanntteerr  aa
CCoonnsseelllleerrííaa  ddee  TTrraabbaalllloo  ccooaa
ccoonnffiigguurraacciióónn  eessttaabbeelleecciiddaa
ppoolloo  bbiippaarrttiittoo,,  oo  qquuee  eerraa  uunnhhaa
rreeiivviinnddiiccaacciióónn  ddooss  ssiinnddiiccaattooss..
FFiinnaallmmeennttee  éé  TTrraabbaalllloo  ee  BBeenneess--
ttaarr..  CCoommoo  aaffeeccttaarráá  áá  rreellaacciióónn
ccoonn  vvoosstteeddeess??
Preocuparíame que a Traballo
se lle quitasen competencias,
pero non que se lle engadan as
de benestar. Espero que non se
desvíe orzamento destinado a
políticas activas de emprego e
formación a outros departa-
mentos. A unión pode ser posi-
tiva á hora de vincular o desen-
volvemento da lei de Servizos
Sociais, que nós acordamos co
bipartito, coa promoción do
emprego público.
PPiillaarr  FFaarrjjaass,,  ccoonnsseelllleeiirraa  ddee  SSaa--
nniiddaaddee,,  ddiixxoo  qquuee  ddiiffeerreenncciiaarr
ssaanniiddaaddee  ppúúbblliiccaa  ddee  pprriivvaaddaa
eerraa  ddeemmaaggóóxxiiccoo......
Dixo que era “casposo”. Preo-
cúpannos este tipo de decla-
racións, porque pensamos
que a única maneira de au-
mentar a cohesión social é re-
forzar o papel dos servizos pú-
blicos. Non imos permitir nin-
gún paso atrás no modelo sa-
nitario. Refírome a modelos
como o das fundacións pro-
movidas polo PP e que bota-
mos abaixo na última lexisla-
tura ou o madrileño, que é o
máis nefasto de todo o Estado.
Para nós non é caduco o de-
bate entre o público e o pri-
vado, e podemos estar ante un
foco importante de tensión e
de crispación.�

Penso que a solución pasa por-
que a Xunta impulse un grupo
lácteo galego como é debido.

Xosé Antonio Gómez, reelixido secretario xeral de UGT Galicia

‘A crise é o fracaso do modelo
menos Estado, máis mercado’

Varias listas optan a entrar na Executiva da CIG. Polo momento están

confirmadas a que lidera Xesús Seixo, actual secretario xeral, apoiada pola

UPG e outros colectivos, e a de Francisco Cartelle, secretario de Organiza-

ción da comarca de Ferrol, que sustenta o Movemento pola Base. Aínda

que non houbo máis anuncios e probábel que os delegados teñan outras

opcións no congreso que se celebrará os vindeiros 20 e 21 de xuño.�

Xosé Antonio Gómez intervindo ao remate da recente manifestación do 1ª de maio en Vigo. PACO VILABARROS

’’As mensaxes da patronal
xeran incerteza e
desconfianza e contribúen a
agravar a situación”

’’A Xunta debe impulsar
un grupo lácteo galego
como é debido”

’’Non imos tolerar ningún
ataque da Xunta
á sanidade pública”

AS ALTERNATIVAS SINDICAIS
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tivos ou para facer aproveita-
mentos de caza. 
NNoo  nnoorrttee  ddee  GGaalliicciiaa,,  áá  rroottuurraa  ddoo
mmoonnttee  ccoommuunnaall,,  rreessppoonnddééuu--
sseellllee  ccoo  ““aapprroovveeiittaammeennttoo  ddee
vvaarraass””  ee  xxuunnttoo  ccoo  cclliimmaa  éé  mmee--
nnoorr  aa  iinncciiddeenncciiaa  ddoo  lluummee..

Xan Carballa
Despois do éxito que supuxo o
libro As bionvasións na Galiza,
escrito con Xosé María Bouzo,
o biólogo Xurxo Pérez Pintos
(Vigo, 1948) publica, tamén en
Edicións A Nosa Terra, Historia
contemporánea da destrución
da natureza, unha análise so-
bre centrada sobre todo no sé-
culo XX e os grandes conflitos
que transformaron a fasquía
natural do país.
HHaaii  uunnhhaa  ééppooccaa  ddee  GGaalliizzaa  nnaa
qquuee  ppooddeemmooss  ffaallaarr  dduunn  tteerrrriittoo--
rriioo  ooccuuppaaddoo  ee  ccuullttiivvaaddoo  ccaassee
pplleennaammeennttee  ppoollaa  mmaann  hhuummaannaa..  
O territorio estaba intensa-
mente xestionado. Na época do
Catastro de Ensenada os viaxei-
ros que andaban por Galicia di-
cían nas súas crónicas que todo
estaba aproveitado, aínda que
eles consideraban inculto o
monte que formaba parte do
complexo agrario. Máis do 90%
do territorio estaba intensa-
mente xestionado. A paisaxe do
agromar espontáneo da natu-
reza é algo relativamente re-
cente, da Transición para aquí
máis ou menos. Cando a vaga
de incendios de 2006 un dos
causantes dun lume foi un pá-
rroco que prendera para limpar
de broza a Casa Rectoral, e é que
a proliferación sen control e o
desarranxo prodúcese porque
se abandonaron prácticas agra-
rias anteriores sen nada que as
substituísen.
AA  iiddeeaa  ddoo  mmoonnttee  ccoommoo  sseellvvaa
sseenn  ccoonnttrrooll  ccaarreeccee  ddee  sseennttiiddoo??
O monte cultivábase. Mesmo o
toxo de Betanzos era a se-
mente máis procurada para
cultivar o monte. Os fins non
eran alimenticios pero si como
soporte á agricultura.
NNaa  aannáálliissee  qquuee  ffaaii  ddooss  lluummeess
ffoorreessttaaiiss  ccaassee  hhaaii  uunnhhaa  llóóxxiiccaa  ee
uunnhhaa  iinneevviittaabbiilliiddaaddee  nnaa  ssúúaa  rree--
ppeettiicciióónn  aannuuaall..
Cando se di que é un problema
estrutural case se está a dicir
que é inevitábel. Pero non se
fala de estruturas actuais senón
de fenómenos que se van su-
perpoñendo durante o tempo,

especialmente no que ten que
ver coa propiedade dos montes.
No libro trato de facer unha guía
para entender os trazos grosos
da natureza actual. Até hai
pouco a consideración do
tempo só se contemplaba para
a evolución pero non para os fe-
nómenos naturais ou a cons-
trución da paisaxe. O caso do
franquismo sería o máis pa-
tente: tivo tanto poder, exer-
ceuno tantos anos e tomou de-
cisións tan específicas en mate-
ria medio ambiental que creou
hábitos fondos con consecuen-
cias que chegan até hoxe. Os in-
cendios derivan directamente
da fantasía do franquismo de
crear grandes fábricas de celu-
losas cerca dos portos e que
cada unha delas fose autosufi-
ciente no subministro de ma-
deira, cunha superficie repobo-
ada continua. Non houbo fábri-
cas pero transformaron os
montes, e o lume toma unhas
proporcións enormes porque
son masas forestais continuas.
OOss  ccaammbbiiooss  nnaa  xxeessttiióónn  ddaa  pprroo--
ppiieeddaaddee  ccoommuunnaall  vveeññeenn  ddee
mmááiiss  aattrrááss  qquuee  oo  ffrraannqquuiissmmoo..
Pero os anteriores cambios fixé-
ranse permitindo unha certa
adaptación ao campesiñado.
Primeiro tolerando o control de
zonas do monte comunal e logo
pasando formalmente os mon-
tes en man común aos conce-
llos. Pero o franquismo rompeu
calquera posibilidade de adap-
tación e a resposta da xente foi
tentar volver á situación ante-
rior queimando os montes.
Pero iso son os lumes históricos.
Agora quedan os flocos daquela
situación porque non está cla-
ros os termos da propiedade e
moitos litixios de particulares
entre si ou entre comunidades
resólvense co lume. Se a iso lle
sumamos o cataclismo da so-
ciedade tradicional, e que aínda
quedan residuos daquela ma-
neira de intervención no
monte, e a obriga de usar o
lume para mellorar pastos, para
afuxentar as feras agachadas no
monte basto que destrúen cul-

No aproveitamento de varas
cada familia tiña unha porción
de monte e mantíñanse así moi-
tas xeracións. Por iso enfronta-
ron mellor a lexislación liberal.
Houbo menos conflitos e agora
hai capacidade para facer coo-

perativas de explotación madei-
reira. Ademais o clima do norte
no verán é moito menos seco
que no sur de Galicia.
AA  rreedduucciióónn  rraaddiiccaall  ddoo  ccoomm--
pplleexxoo  aaggrraarriioo  eenn  ttrriinnttaa  aannooss
oobbrriiggaa  aa  eessttaabblleecceerr  nnoovvooss

ANOSATERRA
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Maio deixa 3.144 parados menos en Galiza. Así, o número de per-

soas sen emprego queda en 207.518, o que supón un 32 por cento máis

respecto ao ano anterior. Mentres no conxunto do Estado este é o pri-

meiro mes no que non se destrúe emprego, en Galiza é o segundo con-

secutivo con cifras positivas. �

Xurxo Pérez Pintos, autor de  Historia contemporánea da destrución da natureza

‘A desagrarización é unha oportunidade
para recuperar o bosque’

>>>
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ocasión das rebaixas. Neste mo-
mento en que as necesidades
non son ten perentorias, coa de-
sagrarización do medio rural,
pódense aproveitar para afian-
zar a tendencia espontánea de
recuperación da natureza e dar
os primeiros pasos do retorno
do bosque.
EE  ccaalleess  ssoonn  aass  vvaannttaaxxeess  ddeessee  rree--
ttoorrnnoo??
Hai un acordo xeral de que a bio-
diversidade é un ben en sí
mesmo. A sociedade quere pro-
texela por razóns económicas,
estéticas e porque como non co-
ñecemos o futuro hai que man-
ter o xermoplasma en xeral. E
para manter a biodiversidade
hai que preservar os hábitats e
iso obriga a manter zonas de
bosque.Hai anos había que ex-
plicar por que preservar as zonas
húmidas, hoxe é un debate que
está pechado e só intereses moi
limitados poden cuestionalo.�

ccrriitteerriiooss  ddee  uuttiilliizzaacciióónn  ddoo
mmeeddiioo  nnaattuurraall..
Toda a fauna que hoxe se quere
recuperar outrora era un encor-
dio eliminábel. Daquela a ma-
triz medio ambiental que nece-
sitaba a humanidade era dife-
rente á da natureza libre e elimi-
nábanse as interferencias. Hoxe
a sociedade precisa outras cou-
sas. Se inzan as granxas solares,
os cultivos bioenerxéticos ou os
parques eólicos, esa ocupación
do territorio pode volver facerse
incompatíbel con manter zo-
nas de protección. Habería que
aproveitar a oportunidade e
preservar o carácter de singula-
ridade natural dalgunhas zo-
nas. O goberno anterior, cunha
sensibilidade superior nesta
cuestión, non fixo nada para
crear as condicións e parar ac-
cións lesivas innecesarias. 
AA  iiddeeaa  ddee  oorrddeennaarr  oo  tteerrrriittoorriioo  ppaa--
rreeccee  aacceeppttaaddaa,,  aa  ddiissccuussiióónn  eessttáá

nnooss  ccrriitteerriiooss  qquuee  ssee  sseegguueenn??
Hoxendía hai unha oportuni-
dade bárbara porque o futuro,
como di a canción, é moi es-
curo. Mentres non sexa necesa-
ria a utilización de determina-
das áreas do territorio fagamos
un inventario delas e démoslle
unha protección xenérica, co-
nectándoas entre si e xa haberá
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tureza
Manuel Cao

N a aldea mediática global está a impactar o sistema
de xogo desenvolvido este ano polo Barça, culmi-

nado coas tres competicións máis destacadas en rende-
mento económico e publicitario. O sector do espectá-
culo ten un peso crecente na economía mundial tanto
polos réditos específicos como polas externalidades que
xera e isto é moi importante en España, onde a econo-
mía tradicional ten eivas históricas pola desatención á
investigación e innovación xunto con estruturas institu-
cionais  máis proclives á picaresca, á especulación e ao
chanchullo que ao traballo metódico e ben feito onde
lles dar pulo aos mellores case nunca formou parte do
modelo dominante na elección social e pública.

Aquí, a idea de gañar de penalti inxusto e no último
minuto é norma compartida máis ca excepción e trans-
loce os comportamentos habituais no conxunto das ac-
tividades económicas e sociais. A globalización pon en
contacto axentes e estruturas e aguilloa a competencia
de xeito que as empresas e sectores ineficientes e non
competitivos tenden a ser eliminados con maior ou me-
nor rapidez, dependendo da súa solidez e dos apoios nos
países de acollida. No deporte en xeral e no fútbol, en
particular, estamos ante un sector globalizado e liberali-
zado nos movementos de capital (os clubs xa son case
todos sociedades anónimas), na circulación de traballa-
dores (os futbolistas operan nun mercado libre autorre-
gulamentado polos propios axentes) e na circulación de
mercadorías e servizos (equipamentos, instalacións,
adestradores).

En España, a apertura ao exterior permitiu aumentar
a cantidade e calidade de vitorias e a introdución nos
mercados aproveitando as vantaxes competitivas dunha
sociedade que ten nos servizos turísticos, espectáculos,
relaxamento, restauración e lecer unha posibilidade real
de captar recursos a escala global. Internamente, o mer-
cado do fútbol é un duopolio no que o Real Madrid conta
coa maioría dos seareiros, dos medios e da vontade co-
lectiva do conxunto de España. Doutra banda, o Barça
está circunscrito xeograficamente á área de Catalunya
pero conta con crecentes apoios no Estado. O simbo-
lismo identitario vaise esvaendo na clientela futboleira e
aumenta en cambio o efecto entretemento, ocio, éxito
producíndose unha globalización dos afectos afastada
do territorio máis próximo pero compatíbel con estes.

A estratexia exitosa do Barça demostra a capacidade
de competir globalmente con proxectos enraizados na
know how local superando as restricións estatais que
operaban como pexas limitadoras á hora de asignar os
recursos humanos e financeiros e proxectar cara ao exte-
rior os propios modelos. A marca Barça xa é unha das
máis coñecidas no planeta e conta cun perfil asentado
na relación coa Unicef e na representación de Catalunya
pero como outros proxectos empresariais é rendíbel
como institución e cotiza no mercado turístico aumen-
tando o número de visitantes e o atractivo da cidade para
negocios e investimentos. �

O éxito do Barcelona 
demostra que se pode
competir globalmente
con proxectos enraizados
no know how  local”

’’

’’
O EXEMPLO DO BARÇA 

FFaallaa  ddee  ddeebbaatteess  mmeeddiiooaamm--
bbiieennttaaiiss  ppeecchhaaddooss,,  ppeerroo  aa  nnee--
cceessiiddaaddee  ddaa  eenneerrxxííaa  nnuucclleeaarr
vvoollvvee  sseemmpprree  ccoommoo  uunn  rriittoorr--
nneelllloo..  CCaall  éé  aa  ssúúaa  ppoossiicciióónn  ssoo--
bbrree  eessttaa  ccuueessttiióónn??
Avanzou moito a enerxía nu-
clear e daquela o debate non
se producirá do mesmo xeito
que nos anos 70/80. Do que se
trata é de defender o mix tec-
nolóxico, é dicir ter unha bate-
ría de recursos que non poña
todos os ovos no mesmo
cesto. Non todo van ser reno-
vábeis, nin petróleo, porque
prestar un servizo enerxético é
moi complicado. Manter os
picos de demanda moitas ve-
ces só se consegue coa hidroe-
léctrica, que abre máis as com-
portas dos encoros e responde
de contado á demanda, pero
non pode facerse cunha cen-
tral de carbón ou de ciclo com-
binado co gas. A industria nu-
clear garante un mínimo bá-
sico de subministro ao sistema
e é moi difícil prescindir dela
como auxiliar. Cada un dos
elementos dese mix tecnoló-
xico ten que ter a súa cota. Se
se pretende a autosuficiencia,
como Francia, a nuclear é

clave pero podes primar as no-
vas tecnoloxías de enerxía al-
ternativa porque teñen máis
investimento e producen máis
dinamización económica. O
debate nuclear volverá irre-
mediabelmente, pois entre
outras cousas a vida útil das
actuais centrais esgótase. Nas
próximas semanas o goberno
debe tomar unha decisión so-
bre Garoña, por exemplo, e en
anos vindeiros sobre as de-
mais nucleares españolas. A
idea de que as centrais nuclea-
res son de dereitas ou de es-
querdas paréceme unha par-
vada. Eu son bastante partida-
rio da enerxía nuclear e non
son de dereitas.

AA  ssúúaa  ppoossiicciióónn  éé  hheetteerrooddooxxaa
ssoobbrree  oo  eeccoollooxxiissmmoo  ttrraaddiicciioo--
nnaall..
Máis ben pragmática. Dentro
do mixtecnolóxico é case im-
prescindíbel unha fracción
nuclear. Pero como se di o ve-
leno está na dose. Non é o
mesmo en Francia onde a
enerxía nuclear está xestio-
nada por entidades estatais
moi severas que nunha eco-
nomía liberalizada que raca-
nea en seguridade para obter
máis beneficios. Depende ta-
mén de que tecnoloxía se uti-
lice e como se xestione ou ins-
peccione a seguridade. O eu-
calipto é malo ou bon? De-
pende de como se use e en que
cantidade. As posicións de Ja-
mes Lovelock, o da Hipótese
Gaia, que é agora un partidario
case excesivo da enerxía nu-
clear, ou a de Patrick Moore un
dos fundadores de Greenpe-
ace, amosan que é unha polé-
mica aberta. É claro que hai
lobbysque presionan nesta di-
rección e presentan o nuclear
como panacea, que non é o
que eu penso, pero si que
forma parte da panoplia de re-
cursos enerxéticos a utilizar.�

‘A idea de que as nucleares
son de dereitas é unha parvada’

’’A miña postura é pragmática:
dentro do mixenerxético
é case imprescindíbel
unha fracción nuclear.
Pero como se di
o veleno está na dose”

’’Os incendios derivan
directamente da fantasía
do franquismo de crear
grandes fábricas de
celulosas cerca dos portos e
que cada unha delas
fose autosuficiente
no subministro de madeira”

>>>

19-21 economía.qxd  3/6/09  01:40  Página 3



DEPORTES.22. ANOSATERRA
4-10 DE XUÑO DE 2009

dunha época na que moi pou-
cos artistas no mundo eran
quen de meter cen mil persoas
nun concerto e menos un mal-
chamado cantautor nunha lin-
gua minorizada. Guardiola tiña
daquela doce anos. 

Cando Llach pechou a súa
carreira de actuacións en di-
recto en 2007, a TV3 catalá re-
colleu en directo o derradeiro

recital na súa vila natal de Ver-
ges, e alí estaba agora, en cali-
dade de ouvinte e amigo, un
entusiasta Josep Guardiola,
que cantaba e bailaba os versos
e a música de Cavafis/Llach no
Viatge a Itaca. Hoxe esa grava-
ción e aquel concerto circulan
por You Tube, multiplicados
polo fulgor mediático que o tri-
plete do Barça despertou no
mundo. E o catalán lonxe de
ser elemento de división é ve-
hículo de celebración entusias-
ta de todos os xogadores do
Barça: do Camerún ou Bielo-
rrusia, de Francia, Uruguai ou
Brasil e por suposto dos xoga-
dores criados na Masía, fosen
nacidos en Catalunya ou en

Faleceu Rodrigo García Vizoso,
mítico futbolista e adestrador.
Aos cen anos de idade falecía na Co-

ruña Rodrigo García Vizoso, un dos

mellores futbolistas galegos de an-

tes da Guerra Civil, defendendo a

portería do Deportivo da Coruña.

Tamén adestraría a este mesmo

equipo nos anos cincuenta e sesen-

ta, sendo o descubridor dos mello-

res futbolistas galegos da historia:

Luís Suárez e Amancio Amaro.�

tes de deixar o fútbol, de coñe-
cer outras culturas”. A súa ca-
rreira por Italia rematou nun
pequeno desastre logo dun
episodio de dopaxe do que,
xustamente uns meses denan-
tes de xogarse a final de Roma,
foi finalmente absolto pola
xustiza romana.

O Guardiola adestrador cul-
mina, na opinión de todos, o
modelo iniciado tres décadas
antes con Cruyff e Marinus Mi-
chels, a filosofía do xogo de
equipo e a formación desde a
base cun modelo que obriga a
todas as categorías do clube a
compartir un mesmo patrón
de xogo e ademais a agarimar e
educar os rapaces nunha

Xan Carballa
En 1983 Lluis Llach deu no Nou
Camp un concerto convocado
pola Crida a la Solidaritat en
Defensa de la Llengua, la Cultu-
ra i la Nació Catalana,unha or-
ganización nacida en xuño de
1981, pouco despois da inten-
tona golpista de febreiro de
1981. A grabación en directo
aínda circula como símbolo

O encontro entre o adestrador,
o músico Lluis Llach e o emblemático
poeta Martí i Pol simboliza a tríada sobre
a que se asenta o catalanismo de masas

Fuentealbilla ou na lonxana
Rosario.

A POESÍA E O XOGO. Moitos son os
ditirambos que unha celebra-
ción futboleira xera. Pero a be-
leza do xogo desplegado polo
Barça esta temporada desper-
tou unha adhesión insólita,
que ademais é personalizada
no adestrador que recén se es-
trenaba á fronte dunha equipa
de alto nivel. Guardiola tivo co-
mo xogador unha traxectoria
unanimemente gabada, e can-
do anunciou que deixaba o
Barça para xogar noutros equi-
pos xustificouno, sorprenden-
temente, cun argumento non
deportivo “teño ganas, denan-

Guardiola e o imaxinario catalán

A CONSTRUCIÓN DA NACIÓN

Rodrigo García Vizoso
recibido polo alcalde da
Coruña, Xavier Losada.
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Pep Guardiola entre o público no derradeiro recital de Lluis Llach, na primavera do 2007, en Verges.  Imaxe tomada dun vídeo de TV3 que circula profusamente en Youtube. TV3

>>>
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institución como a Masía,
da que sairon estes anos o es-
quelete de futbolistas que to-
dos celebran: de Iniesta a Xavi,
de Busquets a Messi e todos os
que veñen detrás.

Mais as palabras que máis
sorprenden á hora do xuízo fut-
bolístico do Barça actual é a da
poesía e a emoción, que se al-
bisca na proposta de Guardiola,
o que dá licencia para contar a
pequena historia da amistade
de Lluis Llach, Guardiola e o po-
eta Miquel Martí i Pol. Cando
despois dunha enfermedade
que o tivo nunha cadeira de ro-
das moitos anos, en 2003 mo-
rría Martí i Pol o duelo en Cata-
lunya foi unánime. Guardiola
xogaba en Quatar e veu de con-
tado ao sepelio. Era o final dun-
ha amistade iniciada casual-
mente uns anos antes, e que
Lluis Llach contou nunha en-

DEPORTES.23.ANOSATERRA
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trevista en decembro pasado.

POETA, CANTAUTOR E FUTBOLISTA.
“Convidáronme a un progra-
ma de televisión con outros xo-
gadores e fun porque tamén
quería coñecer a Guardiola
–lembra Llach. Pep estaba un-

ha miga avergoñado. Mirába-
me como se eu fose un avó ve-
nerábel. Ao final, con certa ti-
midez, díxome: ‘Lluis, quero
pedirche un favor’. Pensei:
‘Igual quere que lle cante unha
estrofa de L’Estaca ou Amor
particular para namorar á Cris-
tina’, daquela a súa noiva.  Pero
non. Vai e dime: ‘Gostaríame
coñecer a Martí i Pol e ti podes
axudarme’. Iso non mo espe-
raba. Non quería nada meu.
Eu encantado da vida”.

A narración de Llach conti-
núa co encontro do adestrador
e o poeta, “deixámolos solos a
Miquel e a Pep. El tiña dificul-
tade para comunicarse pero
con Pep foi distinto. Disimula-
damente, observei unha esce-
na moi fermosa, refrexada nas
xanelas do comedor. Era a
imaxe do atleta, con toda a súa
enerxía, léndolle os seus versos
ao poeta debilitado pola enfer-
midade. A Miquel gustáballe
que alguén quixese ler os seus
versos, porque dicía que el non
tiña voz para facelo e nunca sa-
bía que son tiñan. Naceu unha
amistade moi bonita que cul-
minou cando Miquel lles dedi-
cou un libro a Pep e a Cristina.
Seguro que como todos os que
o coñecimos, el tamén quedou
trastocado pola sensibilidade
de Miquel, unha persoa que ti-
ña moita humildade”.

A amistade entre poeta,
cantor e futbolista tamén a co-
mentaron entre sí Llach e Mar-
tí i Pol, “os cretinos que o admi-
ran como xogador e despois
non se dan conta de que é gra-
cias á súa intelixencia, e se po-
ñan en contra de todo aquelo
que poda coidar a súa inteli-
xencia, sinceiramente, alá eles.
É verdade que cheguei a escoi-
tar a frase aquela de: ‘Que lea
menos e corra máis’. Por fa-
vor”.

Agora que as eleccións ve-
ñen de dar cunha nova directi-
va no Madrid, o estrenado
triunvirato directivo resgata un
primeiro elemento común:
Valdano, Pardeza e Pellegrini
son tamén coñecidos polo seu
coidado pola palabra e pola
cultura. A competición entre
ambos clubes segue en alto.�

O Compostela retorna a Segun-
da División B. Despois de seis tem-

poradas vagando polas categorías

inferiores do fútbol, a SD Compos-

tela retornou de novo a Segunda

División B. Impúxose na eliminato-

ria de ascenso ao Atlético Monzón,

gañándolle 3-0 en Santiago, e per-

dendo na volta por 2-1, cun global

de 4-2 favorábel aos galegos. Este é

o segundo ascenso consecutivo de

categoría do “Compos”.�

Un afeizoado celebra o ascenso

na fonte das Praterias. 
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O ex president catalán viu o
seu primeiro partido do
Barça en xuño de 1936. Ago-
ra envexa o espírito do equi-
po tricampeón para aplicalo
á mentalidade dos cataláns.
Nunhas declaracións en El
Periódico fai memoria: “co-
mo son un home maior, vi-
vín distintas épocas do
Barça. Logo da guerra estivo
a piques de ser suprimido
por orde gubernativa por-
que o consideraban un equi-
po catalanista, que é verdade
que o era, e pasou uns anos
malos. Cara a finais dos 40
refíxose e logo chegaron os
50 que foron bastante bos.
Pero xusto entón xurdiu o
gran Madrid, que até ese
momento non era un club
potente e houbo un cambio.
O Barça tivera bastantes éxi-
tos, representados polo
equipo das Cinco Copas, e
plantouse na final de Berna.
Aquela derrota foi un pouco
traumática e deu paso a un-
ha etapa de divisións inter-
nas, de problemas, con Ku-
bala, con Suárez, con Hele-
nio Herrera, coa xunta...

“O fútbol experimentou
un cambio e o Madrid apro-
veitouno mellor, coa gran
axuda de Di Stéfano, claro, e
grazas a unha decisión polí-
tica do goberno franquista
que prexudicou gravemente
o Barça. Entón entramos re-
almente nunha etapa de de-
presión, de medo, de falta de
confianza en nós mesmos. E
esta situación durou até que
chegou Cruyff. Volveu outra
longa recaída, até que volveu
[Cruyff] como adestrador, na
época de Núñez, e empezou
a darse un certo cambio de
mentalidade que durou ata
agora. 

“Que creo que pasou?
Home, eu resúmoo cunha
palabra: seriedade. E atri-
búoo á xunta directiva, pe-
ro dun xeito moi particular
a Guardiola e despois ao
conxunto de xogadores.
Pero quizais si que Guar-
diola xoga un papel moi
central. A seriedade quere
dicir ter unha idea clara do
que se quere facer, ter un
esquema de xogo, saber
que sen un gran esforzo, is-
to que chamamos a cultura
do esforzo, que ás veces
utilizamos en economía,
vale para calquera cousa e
tamén para un equipo de
fútbol (...) Non podemos
esaxerar nin pensar que o
fútbol é a solución dun país
que non o é, pero si que é
verdade que estes valores,
estas actitudes, estas con-
viccións que tivo o Barça,
convén que un país en xe-
ral as teña, e superar así es-
tes temas de depresión, de
pensar que non podere-
mos. Antes sempre iamos
con medo e esta vez a men-
te foi a Roma sen medo”.�

Pujol e o modelo
do Barça

’’Quedoume a imaxe
do atleta [Guardiola],
con toda a súa enerxía,
léndolle os seus versos
ao poeta [Martí i Pol]
debilitado
pola enfermidade”

[Lluis Llach]

’’Non podemos esaxerar
nin pensar que o fútbol
é a solución dun país que
non o é, pero os valores,
as actitudes e
as conviccións que tivo
o Barça, convén
que un país en xeral as teña”

[Jordi Pujol]
ex-president de Cataluña

Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, 1929 - 2003) é , quizais, o poeta máis estimado hoxe

en día  en Cataluña. Moitos dos seus textos  foron popularizados por Lluis Llach, Mari-

na Rossell e Maria del Mar Bonet, entre outros intérpretes.

Lluis Llach  interpreta Viatge a Itaca, no seu derradeiro recital   en Verges. TV3
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EEssaa  iirroonnííaa  ppooddeerrííaa  eessttaarr  eennccaarr--
nnaaddaa  nnaa  ssúúaa  nnoovveellaa  ppoolloo  ppeerr--
ssoonnaaxxee  ddee  DDoonnaattiieenn,,  qquuee  éé  uunn--
hhaa  ffiigguurraa  qquuee  ppaarrttiicciippaa  ddoo
ggrraannddee  eennggrreennaaxxee  ddoo  iimmppeerriiaa--
lliissmmoo  sseenn  ssaabbeelloo,,  mmeessmmoo  sseenn
pprreegguunnttaarrssee  ccaall  éé  oo  sseeuu  ppaappeell
nneessee  eennccllaavvee  ccoolloonniiaall..
Donatien é un personaxe moi
dependente: en xeral, gústan-
me moito os personaxes que
non levan a voz cantante, os
que se someten á trama ou a
outros personaxes máis po-
tentes. Donatien é un perso-
naxe que eu movo realmente
coma se fose un can, o cal, no
fondo, é un reflexo de como o
empuxan outros poderes: o
militar, o colonial… Nese sen-
tido si que pode tomarse coma
unha imaxe do lector desaten-
to: hai que ter coidado coa lite-
ratura, porque pode ser moi
manipuladora.
OOuu  oo  ccoonnttrraarriioo::  eenn  SSeettee  ccaassaass  eenn
FFrraanncciiaa,,  nnuummeerroossaass  eesscceennaass  rree--
mmiitteenn  aa  eessaa  lliibbeerrddaaddee  ddee  qquueenn
ccoonnttaa..  EEsscceennaass  qquuee  ffuunncciioonnaann
ccoommoo  vviiññeettaass  iinnddeeppeennddeenntteess  ee
qquuee  ppeerrmmiitteenn  vviinnccuullaarr  aa  hhiissttoo--
rriiaa  pprriinncciippaall  ccoonn  aassuunnttooss  qquuee  ssee
rreellaacciioonnaann  ddee  mmaanneeiirraa  ttaannxxeenn--
cciiaall  ccoonn  eellaa,,  ppeerroo  qquuee  ddeessvveellaann
mmooiittaass  ddaass  iimmpplliiccaacciióónnss  qquuee
qquueeddaarrííaann  ooccuullttaass  nnuunnhhaa  nnaa--
rrrraattiivvaa  mmááiiss  lliinneeaall..  
Volvo a Brecht, un autor que
lin moito na mocidade e que
coido que me causou unha
impresión moi profunda: ás
veces chego a pensar que son
máis brechtiano do que eu
mesmo creo. Coma Brecht, eu
valoro moito o que el chama-
ba estampas, os cadros illados.
Para min –sen querer facer
preceptiva diso– os capítulos
deben ter unha vida propia
cando se extraen do conxunto
da historia xeral, deben ter un-
ha necesidade de seu. Teño
tendencia a que as novelas
funcionen coma un crebaca-
bezas no que as escenas poi-
dan funcionar coma relatos se
se separan do conxunto. Isto
tamén é algo que une esta no-
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Manuel Xestoso

O escritor vasco fála-
nos sobre o proce-
so que rexeu a cre-
ación da súa últi-

ma novela, Sete casas en Fran-
cia, publicada simultanea-
mente nas catro linguas ofi-
ciais do Estado.

Malia o cansazo que lle pro-
voca a dura xornada de pro-
moción da súa última novela,
que o obriga a conceder entre-
vistas durante practicamente
todo o día, Bernardo Atxaga
non desmente a súa sona de
home afábel, atento, bo con-
versador. O cabelo que come-
za a branquear refuta un rostro
que mantén unha envexábel
mocidade e un non pode dei-
xar de pensar que Sete casas
en Francia (Factoría K) é un
pouco coma esa imaxe do au-
tor: amosa unha cara fresca,
renovada, mais tras esa apa-
rencia xuvenil intúese a sabe-
doría que dá a experiencia. O
novo libro supón un reto para
quen é, sen dúbida, a figura
máis internacional da narrati-
va en euskera. Despois de anos
afeitos ás paraxes de Obaba, os
lectores terán que renunciar a
elas: Atxaga declara que a nova
obra supón un adeus definiti-
vo aos seus horizontes. A pri-
meira etapa da nova xeira pasa
por unha obra que se sitúa no
Congo de Leopoldo II e que
empata coa máis ácida tradi-
ción satírica. Non obstante, os
lectores avezados saberán re-
coñecer nas súas páxinas moi-
tas das marcas fundamentais
da escrita do autor.
?Que se producise un cambio
na miña obra é unha verdade
de dobre fío”, explica. “O que
hai nesta novela é, en realida-
de, a depuración da técnica
que fun asimilando ao longo
destes anos. O personaxe de
Donatien, por exemplo, é
moito máis paródico que cal-
quera outro personaxe meu,
pero mostrar a conduta no

canto da psicoloxía para defi-
nir un carácter é un sistema
que empreguei sempre. Ou o
feito de que Yangambi sexa un
lugar illado, coma Obaba, ta-
mén é un elemento identifica-
dor… A métrica narrativa é a
mesma. Por outra banda, ten-
do a pensar que na novela os
personaxes son fundamen-
tais, son a columna vertebral
da narración longa e, nese
sentido, si hai un cambio: creo
que o traballo de creación de
personaxes é máis complexo
en Sete casas. E o feito de que
sexan militares axudoume
moito, porque me permitiu
un distanciamento maior que
cando escribo sobre mestres.
Permitiume odialos e ser máis
agresivos con eles”, confesa
entre risas.
UUnnhhaa  nnoovviiddaaddee  ddeessttaa  nnoovveellaa  éé
qquuee  ooppttaa  ppoollaa  ccoommeeddiiaa,,  ppoollaa
ssááttiirraa……
Dende sempre existen as dúas
máscaras: a da traxedia e a da
comedia. E eu xa non sei se é
posíbel manter a linguaxe da
traxedia nunha sociedade co-
ma a nosa. É unha linguaxe
que só sentimos realmente
cando acompaña a unha si-
tuación verdadeiramente trá-
xica –no funeral dun amigo,
por exemplo– pero, en xeral,
está moi asimilada á retórica
da queixa, a elementos grandi-
locuentes que, de tan repeti-
dos polos medios de comuni-
cación, perden a súa potencia.
En todo caso, eu busquei o ou-
tro camiño, quixen explorar
aquilo que mantiñan os auto-
res do teatro do absurdo: que a
risa expresa mellor a desespe-
ración ca o pranto. 
IIssoo  nnóóttaassee  nnuunn  ttoonn  iirróónniiccoo  qquuee
eessttáá  pprreesseennttee  eenn  ccaaddaa  ppaarráággrraa--
ffoo  mmaaiiss  dduunn  xxeeiittoo  mmooii  ssuuttiill,,  ccoo--
mmaa  ssee  ssee  qquuiixxeessee  oobbvviiaarr  oo  nneerr--
vviioo  ccrrííttiiccoo  ddaa  nnoovveellaa..
Neste libro intentei que haxa
–coma na informática– pe-
quenos programiñas dentro
do sistema que dean avisos ao
lector sobre como está lendo

este libro e sobre como le en
xeral. Tanto cando emprego
unha metáfora moi gastada
nun contexto moi irónico co-
mo cando utilizo outra máis
atrevida chamando a aten-
ción sobre a súa audacia, pro-
curo deixar á vista que estou
traballando cun material que
é a linguaxe; un material que,
en principio, todo o mundo
usa con intereses propios. Da-
quela, procuro que esa lin-
guaxe leve dentro de si a súa
propia crítica –algo moi
brechtiano. O que ocorre é
que o lector, ás veces, vai de-
masiado a présa e corre o ris-
co de tomar en serio o que
non é máis ca unha mirada
irónica sobre a materia da li-
teratura. 

vela con Obabakoak, no que
hai un encadeamento de his-
torias que aparentemente non
teñen nada a ver entre elas pe-
ro que, efectivamente, revelan
certos vínculos profundos. 
VVíínnccuullooss  qquuee,,  nneessttee  ccaassoo,,  ssee
ddeessccoobbrreenn  ggrraazzaass  áá  iirroonnííaa..  EEnn
cceerrttoo  sseennttiiddoo,,  eessttaa  nnoovveellaa  lleemm--
bbrraa  aass  nnoovveellaass  ddee  TToomm  SShhaarrppee
ssoobbrree  aa  SSuurrááffrriiccaa  ddoo  aappaarrtthheeiidd..
A min, como lector, sempre
me gustou moito a tradición
satírica: Swift, Mandeville,
Voltaire, Saki… E, sobre todo,
Ambroise Bierce que talvez
sexa a referencia fundamen-
tal desta novela. Non como
unha influencia directa pero,
por exemplo, creo que os mi-
litares de Sete casas en Fran-
cia proceden directamente da
crueldade dalgúns persona-
xes de Bierce, sobre quen che-
guei a escribir un pequeno es-
tudo. Acollinme a esa acervo
da sátira para conseguir un
determinado ton que eu que-
ría facer meu. E tamén ao tea-
tro do absurdo, que me ofre-
cía unha serie de recursos que
eu quería aproveitar nese
sentido de presentar a traxe-
dia a través da risa que falaba-
mos antes.
NNaaddaa  qquuee  vveerr  ccoo  CCoonnrraadd  ddee  OO
ccoorraazzóónn  ddaa  eessccuurriiddaaddee,,  aaíínnddaa
qquuee  aass  ddúúaass  nnoovveellaass  ccoommppaarr--
ttaann  eesscceennaarriioo..
Conrad é un fantasma que es-
tá aí, loxicamente, cando tra-
tas o tema do Congo belga, do
colonialismo… pero non creo
que esta novela teña nada en
común coa escrita conradia-
na. Eu afástome voluntaria-
mente da crónica e da narra-
ción realista. En último termo,
tivo moita máis pegada en min
a lectura da Voyage au Congo
de André Gide. 
EEssttaa  nnoovveellaa  ppuubbllííccaassee  ssiimmuullttaa--
nneeaammeennttee  nnaass  ccaattrroo  lliinngguuaass  ddoo
EEssttaaddoo  ccooiinncciiddiinnddoo  ccoo  ppooee--
mmaarriioo  qquuee  MMaannuueell  RRiivvaass  ppuu--
bblliiccaa  ttaamméénn  nnaass  ccaattrroo  iiddiioommaass
[[AA  ddeessaappaarriicciióónn  ddaa  nneevvee]]..  TTaann
mmaall  eessttáánn  aass  ccoouussaass  ccoo--

Bernardo Atxaga, escritor

‘A literatura pode ser moi manipuladora’

LITERATURA VASCA EN GALEGO

’’Quixen explorar o que
mantiñan os autores
do teatro do absurdo:
que a risa expresa mellor a
desesperación ca o pranto”

’’Tendo a pensar as novelas
como un crebacabezas
no que as escenas poden
funcionar coma relatos
de separarse do conxunto”

’’Ao final vai ter razón
Machado con aquilo das
dúas Españas” 
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mmoo  ppaarraa  qquuee  sseexxaann  nneeccee--
ssaarriiooss  eesstteess  xxeessttooss??  
Probabelmente si. Lembro
que ante o comentario de Ma-
cLuhan de que a televisión ía
converter o mundo nunha al-
dea houbo comentarios críti-
cos que preguntaron que é o
que había que entender por
aldea: esa idea tan francesa de
un lugar cun nivel cultural bai-
xísimo, onde rexe a murmura-
ción e o ruxerruxe e politica-
mente moi conservador? Xa
pasaron máis de corenta anos
dende a popularización da te-
levisión e, de súpeto, un atopa
un mundo no que esas críticas
parecen atopar o seu sentido,
un mundo onde dá a sensa-
ción de que retrocedemos en
moitos campos. 

Esa sociedade que todos
desexamos –aínda que sexa
unha forma inxenua de expre-
salo– tolerante, amábel, en
que ninguén sexa agredido
por razóns de sexo, de lingua,
de relixión… parece estar hoxe
máis lonxe que hai algúns
anos. Certo que algúns países
chegan a logros importantes,
pero neste sur de Europa é te-
rríbel que volvan aparecer os
cardeais, os elementos fascis-
toides, os políticos que se van-
glorian de que o seu bisavó lle
prohibise falar o euskera á súa
familia… Isto provócame, por
unha banda, a impresión tris-
tísima de déjà vue, por outra, á
rabia á que induce ese retorno
ao ultracatólico e reaccionario
país do franquismo. Parece
que non houbese avance nin-
gún. Ao final vai ter razón Ma-
chado con aquilo das dúas Es-
pañas. 
EE  ccaall  éé  oo  ppaappeell  ddoo  iinntteelleeccttuuaall
nneessaa  ppuuggnnaa??
Se non hai unha loita constan-
te por manter a posición, per-
des os teus dereitos. Axiña vol-
veremos a facer chistes sobre
homosexuais, a que nos pre-
gunten por que non bautiza-
mos aos nosos fillos… en fin, a
esa roña ideolóxica que inclúe
a falta de respecto polas lin-
guas e as culturas diferentes.
Precisamos combater iso dal-
gunha maneira, por iso face-
mos estes xestos. 
AAoo  ffiinnaall,,  sseemmeellllaa  qquuee  oo  ffoonnddoo
ppeessiimmiissttaa  ddaa  ssúúaa  nnoovveellaa  pprroo--
cceeddee  dduunn  ppeessiimmiissmmoo  mmááiiss
ppeerrssooaall..
Si, estou nunha fase pesimista,
pero aínda podo escribir sobre
o que me preocupa, aínda non
me refuxio en poemas deses-
perados (risas).�
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gua inevitábel, en definitiva. A
outra berramoito menos, por-
que é, aínda, en gran parte, un-
ha lingua underground, isto é,
encaixada nos usos que a socio-
lingüística denomina primarios,
as «palabras que leva o vento»,
que di o refrán...

A estampa de Bagaría ence-
rra unha profunda lección para
a veraz interpretación da cues-
tión lingüística nos nosos días.
Ela debuxa unha silueta moral e
procura a fisionomía interior
das cousas, tal e como afirmaba
o humorista catalán. Do mesmo
xeito, a realidade lingüística ga-

igualmente unha lingua como a
galega. Do contrario, estarase a
dialectalizar implicitamente o
galego, contravindo así todas as
definicións científicas, históri-
cas e legais de que é obxecto. Os
nosos antepasados, desde o sé-
culo XIX, embarcáronse nun
proxecto de rehabilitación da
lingua do país; primeiro, na lite-
ratura; progresivamente, en to-
dos os outros dominios públi-
cos. A presenza que ninguén
discutiría para o español en
Madrid ou para o francés en Pa-
rís resulta desconcertante cues-
tionala, en proporcións ben
máis pequenas, para o galego
na Galiza. É aquí, para as gale-
gas e os galegos de hoxe, onde e
para quen o galego debe existir,
se formos respectuosos coa ló-
xica e mais coa xustiza ecolin-
güística. A ensinanza está servi-
da: non quen máis berra, quen
máis megafonía ten, está asisti-
do da razón. Será ben pregun-
tármonos polos motivos da ne-
na que figura no segundo pla-
no, ou sexa, polas razóns dos
que promoven que ela, na esce-
na, pase ao primeiro plano. A
quen nos interesa defender?�
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lega actual non é interpretábel
desde as aparencias senón des-
de os datos obxectivos. Os que
máis se fan notar non son as víti-
mas dunha situación disimétri-
ca entre as dúas linguas, o caste-
lán e o galego. O paradoxo resi-
de en que quen máis e máis alto
protesta é quen menos razóns
ten para o facer, xa que o supos-
to elemento agraviado –a lingua
oficial do Estado– está sobre-
protexido, non só por unha le-
xislación prescritiva senón por
un uso megafónico multiesten-
dido, que determina que esta
sexa, na sociedade galega, unha
lingua inevitábel. En troca, a lin-
gua galega aínda é limitada-
mente funcional, cuantitativa-
mente pequena e, sobre todo,
cunha capilaridade reducida; is-
to é, segue a ser unha lingua re-
gulada ou concentrada en usos
manifestamente mellorábeis. 

Non outra cousa –a mellora
manifesta e programada– é o
que define a normalización de
calquera lingua que o precisar.
No noso caso, o galego. Os pa-
rámetros de normalidade que
caracterizan unha lingua como
o español han de alimentar

B agaría (1882-1940),
o extraordinario de-
buxante que nos
deixou magnífica

caricatura de Castelao, é o autor
dunha viñeta en que aparecen
dúas nenas: unha, no primeiro
plano, toda descomposta, a be-
rrar e a carpir; a segunda, nun
recanto da escena, apouvigada
e maltratada. A voz autorial pre-
gúntalle á primeira: «Como cho-
ras tanto, se é ela a ferida?» «–Si,
pero como mira para min!»,
quéixase a impostora. De modo
e maneira que o pecadoda mar-
xinada é existir, ser testemuña
da histeria da falsaria. Sempre
me chamou a atención esta es-
tampa, por me suxerir a alegoría
perfecta dun episodio significa-
tivo da nosa historia lingüística
actual. Dáse a circunstancia de
que, no binomio de linguas pre-
sentes na Galiza, unha delas
ocupa, en todos os sentidos, o
primeiro plano. É a lingua oficial
do Estado, a lingua ubicua, a lin-

Luís O Caruncho
‘Cada vez é máis
difícil topar
no folk un sabor
tradicional’

M.B.
Despois de catro anos sen lan-
zar disco, Os Carunchos pre-
sentan En galego, un cuarto
traballo discográfico no que
reivindican a festa con temas
tirados do repertorio dos coros
históricos e da poesía.
CCooss  tteemmppooss  qquuee  ccoorrrreenn,,  oo  ttííttuulloo
qquueerree  sseerr  uunnhhaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee
pprriinncciippiiooss??
Cando lle puxemos nome ao
disco nin se intuía a proble-
mática creada ao redor da lin-
gua. Simplemente queríamos
dar continuidade ao labor que
vimos desenvolvendo dende
1994. Hai moita xente que se
dedica ao folclore pero que
non se expresa en galego. Ne-
se sentido seguimos sendo
dos poucos grupos de música
galega que sempre empregou
o galego.
CCaannttoo  tteenn  ddee  ffeessttaa  eessttee  ddiissccoo  ee
ccaannttoo  ddee  rreeiivviinnddiiccaacciióónn??
Hai máis festa que reivindica-
ción. A nosa maneira de facer,
en tanto en canto está a desa-
parecer a música tradicional e
o folk emprega demasiados
elementos que non son pro-
pios, tenta preservar a esencia
da tradición. Cada vez é máis
difícil topar no folk galego un
sabor tradicional. De todos os
xeitos seguimos a liña de com-
promiso e crítica iniciada nos
traballos anteriores con temas
como Galicia, con letra de Ma-
nuel María, ou na rumba Po-
des falar en galego.
AA  qquuee  ssee  ddeebbee  aa  ttaarrddaannzzaa  nnaa
ppuubblliiccaacciióónn  ddoo  nnoovvoo  ddiissccoo??
Non temos dedicación exclusi-
va ao proxecto. Ademais pro-
ducíronse mudanzas no grupo
que obrigaron a reestruturar o
repertorio. Por vez primeira e
dende hai dous anos somos
sexteto e nese sentido hai unha
riqueza moi grande de melodí-
as, voces e instrumentación. �

A nena que berra
V PREMIO A ARTIGOS XORNALÍSTICOS NORMALIZADORES CONCELLO DE CARBALLO 2009

1º PREMIO
�Mª Pilar García Negro

C anto amor cabe na
nosa lingua? Canta
vida? Canta beleza?
Eu xa estou cansada

de escoitar que o galego é unha
imposición, que é artificial, que
non vale para nada. Xa está ben
de tanto estigma.

Eu estou farta de me aver-
goñar por falar o noso idioma,
de andar a pedir perdón e per-
miso e desculpe e non sei que.
Os negros non se senten orgu-
llosos por teren a pel escura?
Pois eu tamén me sinto orgu-
llosa por ter a lingua escura e
pronunciar sete vogais. Sete
vogais ben marcadas. A min
Michael Jackson paréceme ri-
dículo. Eu non quero bran-
quexar a miña lingua. Miña
mai tentouno. De pequena fa-
lábame nun castelán imposí-
bel. Despois aprendín que iso
se chama diglosia e que non

ten nada a ver co bilingüismo.
No entanto, miña avoíña non
colleu tan mal hábito e sempre
gustou de ensinarme o nome
exacto de cada cousa. Alá por
onde iamos, explicábame:
aquel paxariño é o pisco. E pa-
ra non me esquecer, eu repetía
‘pisco’. Ela dicía: hoxe é cuarta
feira. E eu en silencio ‘cuarta
feira’. Esta flor é unha abrula
que por aquí chaman ‘milin-
croca’. Isto é unha bugalla e is-
to a carriza. Aquel o Monseiva-
ne. E así día após día ela ofrecí-
ame aquelas palabras como o
máis precioso dos tesouros.

Eu agora fago o mesmo. Pa-
ra min é un acto de amor falar
sempre a nosa lingua. Eu que-
ro compartillar con todas as
persoas o maior patrimonio
que temos os habitantes da
Galiza, porque o galego é un
inmenso Pórtico da Gloria que
pronunciamos cada día, é a
pedra angular que nos sostén e
nos abre ao mundo. Que me-
llor forma de apreciar tanta
fermosura que entrando en

contacto en ela? Por iso, aínda
que me falen castelán, sempre
respondo en galego. Eu sonvos
moi teimosa e se, por exemplo,
non perciben ‘croques’, pois
vólvollelo repetir. E, se tam-
pouco, pois digo ‘berberecho’,
‘chícaro’, ‘crica’, ‘berbigón’. E
se nin con esas. Entón fago o
que dicía miña moura avoíña:
tu convídaos a xantar e xa ve-
rás como entenden. Non co-
ñecer unha palabra non signi-
fica que a inventase un lingüis-
ta no seu laboratorio. Foi o po-
bo quen creou e conservou a
nosa lingua. Ela ten tantos ma-
tices, tantos sotaques, tanta vi-
da que é normal non deixar
nunca de mamar o galego. Eu
penso que cada palabra que
aprendemos nos fai máis hu-
manos, máis cheos de amor
polo noso pobo.

Disque alén do Padornelo a
nosa lingua non serve para na-
da. Que insinúan? Que non te-
mos dereito a morar no noso
país? Que a mocidade galega
debe continuar a emigrar? Que

non hai vida alén dos Perineos?
Que todo se reduce á utilidade?
O que lles acontece é que de-
testan que non baixemos a ca-
beza, que non dobremos as
costas, que non asumamos a
mcdonalización do mundo,
que non queiramos ser estran-
xeiros na nosa propia terra, que
falemos a nosa lingua adrede
sabendo que non é a dos bran-
cos, mais que tamén é extensa
e útil. É preciso irmos do Cou-
rel a Compostela, do Ortegal ao
Algarve para dármonos conta
de que si, é diferente, mais que
non deixa de ser nosa. Cómpre
facermos unha viaxe polo gale-
go falado en catro continentes
e sobre todo aquí no seu berce
para ultrapasarmos esas fron-
teiras mentais erguidas á base
de ignorancia e preconceptos.
A Galeguía está aí e podémola
gozar. Renunciarmos ao noso
propio mundo é unha tenden-
cia suicida incomprensíbel.

Este non é o Black Power.
Non é o Prometeo africano. E o
GZ Power, o Prometeo.�

GZ Power
ACCÉSIT
�Marcos Abalde Covelo
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O actor e contacontos Cándido Pazó resume nesa adiviña que podes

ler na páxina anterior, a filosofía coa que botou a andar o pasado 16 de

maio a Casa da Lectura de Gondomar, un espazo para xogar cos li-

bros e fomentar o hábito lector dos nenos e nenas da comarca do Val

Miñor. Trátase dunha antiga escola unitaria en desuso convertida en

biblioteca e centro de actividades pola Asociación Espazo Lectura. A

Casa abre todos os mércores de 17:30 a 19:30. Para este mes de xuño, e

antes do peche de verán, todos os rapaces que o desexen poderán par-

ticipar do contacontos de María Lago, do obradoiro de debuxo que

impartirá a ilustradora Chus Ferrín e da merenda e contos no exterior,

o mércores 24 de xuño, como despedida. 

Dos primeiros en Galiza

A Casa da Lectura é un proxecto pioneiro en Galiza. Dende que hai

cinco anos os cativos da parroquia de Donas pasaron a recibir aulas no

edificio grande da escola, esta casa de pedra non tiña actividade. Os

membros da asociación limpárona, arreglárona, pintárona e puxéronlle

mobles. Agora entrar pola súa porta é unha pasaxe aos mundos fantás-

ticos que se agachan nas páxinas dos libros. 

Durmir na biblioteca

Unha das actividades estrela da Bi-

blioteca municipal é "A noite na bi-

blioteca", na que os nenos, despois de

xogar e escoitar contos, quedan a

durmir na casa pública dos libros.

Este ano a xornada celebrarase o 27

de xuño e xa están anotados máis de

30 rapaces. 

Os xogos no exterior que darán co-

mezo á actividade contarán coa ani-

mación de Anxo Moure. Haberá ade-

mais narración de historias e obradoi-

ros ao aire libre. Despois da cea, as

familias marcharán para as súas casas

e os nenos quedarán a durmir na bi-

blioteca, onde ademais terán lugar

espectáculos de maxia e lecturas dra-

matizadas.

Para o día de San Xoán a organiza-

ción ten previsto celebrar o solsticio

de verán con lecturas ao redor dunha

fogueira. Vén de publicarse en para-

lelo o libro Os ollos do Contomar.

Unha experiencia de fomento da lec-

tura, no que a través de citas de escri-

tores e as fotografías de Manuel G. Vi-

cente se repasa o calendario de acti-

vidades do pasado ano da

asociación.

Os responsábeis de que Do-

nas teña unha nova casa

para poder soñar cos li-

bros son os mem-

bros de Espazo

Lectura, unha

a s o c i a c i ó n

constituída en

xaneiro de 2008

por pais, nais e

persoas interesa-

das no fomento da

lectura na comarca do Val

Miñor. A iniciativa foi to-

mando corpo nas sesións se-

manais de contacontos de

Contomar, que se celebran

na biblioteca munici-

pal dende 2006. 

Por aquel entón

cada contacon-

tos reunía ao

redor de 20 ne-

nos. Na actuali-

dade, o número

de público fiel

que non se perde as

aventuras que pais e profe-

sionais dramatizan dupli-

couse. 

Existen os dragóns?

Cando a nena chegou da escola foi correndo

até onde o pai agardaba por ela para xantar. 

Mirouno cos seus ollos grandes e fíxolle a pregunta

que a afogaba:

-Papá... os dragóns existen de verdade?

O pai sorriu e, sen dicir palabra, foi buscar un libro. Abriuno

coma quen descobre un misterio e, diante dos ollos da nena,

apareceu un dragón branco atrapado nunha tea de araña.

-Sen dragóns, esta historia non tería acontecido -dixo o pai.

Ao acabar de ler o libro, a nena non podía imaxinar nada

máis terríbel que aquela historia nunca tivese aconte-

cido. E os dragóns existen de verdade, polo menos

para ela.

Paula Carballeira

Textos : Mar Barros

Fotos: Manuel G. Vicente

Os nenos e nenas poderán quedar a durmir na Biblio-

teca, tras unhas horas de contos e maxia.

A contacontos

Paula Carba-

lleira [á derei-

ta], con Xavier

Navaza e Con-

cha Costas,

estivo 

presente na

inauguración, e

deixounos este

contiño sobre

libros e 

dragóns.

A Casa da Lectura
de Gondomar

Quen son os pais da casa?
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do

ar. 

gunta

. Abriuno

s da nena,

de araña.

dixo o pai.

nar nada

conte-

enos

Papaventos
Os papaventos pódense construir de
moitísimas maneiras. Moi sinxelos, máis
complexos, con materiais moi diversos.
O que hai que ter en conta sempre é
que compren materiais lixeiros, pero
resistentes, que non rachen á primeira
co vento.
E que manter a simetría nos seus
elementos é fundamental para que
poida voar.

1- Collemos 2
canas ou variñas,
da mesma altura
(60 cm. por
exemplo).
Poñémolas en

cruz e atámolas
ben no medio.
Mirar ben que
teñan a mesma
distancia a cada
beira.

2- Atamos dous cordeis, de
igual tamaño, algo máis
curtos que as varas, no lugar
que ves no debuxo.
Facemos unhas fendeduras
na variña para fixalos, no
lugar donde se atan á
estructura.

3- Cortamos deste xeito
un papel de seda, unha
bolsa de plástico da
basura, pero das fortes,
ou outro material lixeiro
e resistente que
poidamos conseguir ou
mercar nunha tenda de
manualidades.
Pegámolo fortemente ás
variñas. Tamén pegamos
unha vistosa cola,
decorada con tiriñas de
papel. Atamos un longo
cordel aos dous anacos
que había.
Este é un modelo moi
simple de papaventos. 
Se che sae ben, podes ir
probando con outros
máis complexos.
E agora, a voalo!

Tes un debuxo, unha cari-

catura, 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,

irémolos publicando

aquí. Mira que non sexan

escritos moi longos. E

manda o teu nome, e o

lugar donde vives ou a

escola na que  estudas, se

queres. Anímate!
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An Alfaya 

OOsábado, día 6 de xuño,
Edicións Xerais de Ga-

licia celebrará na illa de San
Simón a entrega anual dos
seus veteranos premios lite-
rarios Xerais (Novela adul-
ta), Merlín (Infantil), así co-
mo o Caixa Galicia (Xuve-
nil). Os convidados, tras
embarcar no peirao de San
Adrián de Cobres-Vilaboa, e
despois de escasos minutos
de agradable travesía, atra-
carán no pequeno paraíso,
noutrora inferno; reviravol-
tas que da a vida, transfor-
mando lugares de dor en
espazos de alegría! Os zan-
foneiros Sobre Rodas, en-
treterán aos asistentes, en-
tre eles, aos nerviosos aspi-
rantes a gañar os distintos
certames.  Agustín Fdez.
Paz oficiará de mantedor li-
terario coa sabedoría que lle
é propia. O mar e o arbore-
do como postal de fondo,
conxugaranse para que os
visitantes se sentan acolli-
dos. Haberá paseo obrigado
e gozoso entre os buxos, e
boureo de xornalistas e fo-
tógrafos. O ambiente será
festivo e os anfitrións esta-
rán pendentes de que todo
funcione como un reloxo,
amparados pola intenden-
cia, silenciosa, mais eficaz. A
cea de romaría, baixo un
ceo con lúa e estrelas (se
non asoman haberá que
pintalas), servirá de escusa
para reencontrarse con co-
ñecidos, e tamén para facer
novas amizades, porque a
troula literaria é emotiva e
cordial, e o marco, incom-
parable. Estar alí será un lu-
xo. Os meus parabéns de
antemán para os premia-
dos desta edición, e ánimo
para aqueles que presenta-
ron os seus textos e queda-
ron fóra. O ano que vén qui-
zais sexan escollidos os seus
traballos. Ilusión e tenaci-
dade que non falten.�

SAN SIMÓN

A troula 
literaria é
emotiva e
cordial, 
e o marco,
incompara-
ble”

’’

Mosquito.

Autor:  Margarita del Mazo

Ilustracións:  Roger Olmos

Editorial: OQO. Colección O

Coñecer a tradición dun pobo axuda a
entender determinados comporta-
mentos humanos dentro da sociedade
na que se convive. Boa conta disto dá
este álbum ilustrado que narra un conto,
de carácter etiolóxico, procedente da
tradición chinesa. A través da súa distri-
bución a dobre páxina, pódese facer
unha lectura plástica e literaria coa que
os pequenos lectores descubrirán como

a solidariedade xunto coa
amizade priman sobre a
forza ou tamaño nunha
comunidade. Tanto Mar-
garita del Mazo coma Ro-
ger Olmos souberon plas-
mar a orixe oral da historia,
recreándoa dun xeito divertido, cuxo
eixo gravitatorio é o humor. Este, cáp-
tase tanto na linguaxe empregada,
como nas ilustracións onde as deforma-
cións de volumes, ás que nos ten acos-
tumados o autor, non escapan á ollada
infantil do público ao que van dirixidas.
Trátase do relato dun ancián, que para

salvarse de ser co-
mido por unha
serpe,  fai un trato
cun mosquito ao
que dotará dunha
inmensa denta-
dura de ferro coa

que poder atacar a calquera vítima, pois
deste xeito non hai ningunha que se lle
resista. Ao final será grazas, en boa parte
á astucia dunha andoriña, que o vello lo-
gre o seu obxectivo á vez que o mos-
quito, pola súa avidez, deixará de falar
para emitir só o seu típico zunido.�

Alba Piñeiro

Tradición chinesa

Aprovei-

tando que

este xoves

é o Día

Mundial

do Medio

Ambiente,

metimos

neste baru-

llo de letras

sete

palabras

relaciona-

das con

ese tema.

A descubri-

las!

A ver si dás atopado o camiño correcto

para facerte co caramelo. Tés que tardar

menos de dous días, senón non vale.
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TTooddaa  eessccrriittaa  éé  uunn  ppllaaxxiioo??
Eu teño esa teima dende que lle
escoitei, hai anos, unha boutade
a Augusto Abelaira, que dicía
algo así como que cando aquel
poeta caldeo gravou cun pun-
zón sobre a tella “hoxe saín á
porta da casa, e ao ver o mundo
sentinme triste”, toda a litera-
tura posterior se fixo a partir de
aí. Vivimos do plaxio, escribi-
mos máis do que lemos que do
que vivimos. Determinadas vi-
vencias poden servir para enfo-
car as cousas dunha determi-
nada maneira, pero estamos
máis marcados polo que lemos
que pola nosa experiencia. Na
miña anterior novela, Como pa-
xaro caido do niño (IV Premio
Rubia Barcia-Concello de Fe-
rrol, Baía, 2006), cando escribín
o primeiro parágrafo, pensei
“que ben me saíu, está redondo,
non o toco máis”. E á volta do
tempo, volvín lelo e pensei “isto
está demasiado ben, non parece
meu”. En efecto, era o comezo
dunha das miñas novelas prefe-
ridas, O estranxeiro, de Camus.
Todos temos as nosas lecturas
no subconsciente. 
EEnn  qquuee  ttrraabbaallllaa  aaggoorraa??
Agora mesmo estou con dúas
novelas ás voltas, ao tempo
que teño un libro de contos
case listo. O vicio cada vez
aguillóame menos.�

forma profesional, e se cadra
iso translócese no texto.
ÉÉ  iinntteerreessaannttee  oo  xxooggoo  ddee  vvoocceess
nnaarrrraattiivvaass  ddaa  nnoovveellaa::  aallttéérr--
nnaannssee  aa  pprriimmeeiirraa,,  sseegguunnddaa  ee
tteerrcceeiirraa  ppeerrssooaass,,  nneessee  pprroottaaggoo--
nniissttaa  ttaamméénn  nnaarrrraaddoorr......  CCaannttooss
““eeuuss””  ccaabbeenn  nnuunn  eessccrriittoorr??
O protagonista-narrador é un
home que ten unhas tenden-
cias... Esquizoides, diría eu.
Cando escribe, desdóbrase,
partindo de si mesmo. Todos
os personaxes son el, e tentará
darlles verosimilitude a partir
de si mesmo.
CCoommoo  ffooii  oo  sseeuu  pprroocceessoo  ddee  ttrraa--
bbaalllloo??  EEssttaa  nnoovveellaa  ccoonnvviivviiuu  ccoonn
oouuttrrooss  pprrooxxeeccttooss......
Escribín as primeiras 60 ou 80
páxinas haberá cousa de máis
de 15 anos. Logo quedou por aí,
tiven épocas de seca creativa, e
nunha nova época volvín sobre
o xa escrito. Visto o resultado
agora, se cadra non hai unha
liña sostida, pode que afrontase
un cambio á hora de retratar os
personaxes... Facer deles xente
de verdade, e non arquetipos.
Tamén se a revisase dentro de
dous anos, seguramente lle su-
primiría moitas cousas. Non é
ningún proceso extraordinario,
do mesmo xeito que podemos
ler tres ou catro libros ao tempo,
tamén podemos escribir e tra-
ballar en varios textos.

CULTURA.31.ANOSATERRA
28 DE MAIO - 3 DE XUÑO DE 2009

en que eu fixese esa crítica a
moitas editoriais que non admi-
tían as miñas ideas sobre a es-
crita, coma se eu escribise para
escolares. Por exemplo, eu
dende pequeno escoitei sempre
dicir “ceu”, e mandábanme es-
cribir “ceo”. Por que non poden
admitirme unha cousa tan sim-
ple coma esa. Aquí si que ex-
preso certas vivencias que me
molestaron no seu tempo. Tes
que pregarte ás imposicións da
editorial ou coller o teu escrito e
marchar. Como eu non vivo do
que escribo (estaría boa!) podo
optar polo segundo. 
EEssaa  ccoonnttrroovveerrssiiaa  eennttrree  oo  vviicciioo  ee
oo  ““ooffiicciioo””  ddee  eessccrriibbiirr  eessttáá  ttaa--
mméénn  pprreesseennttee......
No fondo non sei se todos os
escritores aspiran a vivir do que
escriben... Non sei eu se me pa-
recería moi boa calquera cousa
que escribise por obriga, iso
non vai moito co meu carácter.
Co do protagonista si, el quere
vivir da escrita, tamén é unha
posición lóxica. 
HHaaii  tteemmaass  ccoonnssttaanntteess  nnaa  ssúúaa
nnaarrrraattiivvaa::  oo  aammoorr,,  aa  ccrreeaacciióónn......
EE  oo  ffrraaccaassoo..
Normalmente nunca trazo un
plano do que vou facer, van sa-
índo as cousas. O medo ao fra-
caso si que pode estar pre-
sente, o que fai que eu nunca
me quixese dedicar á escrita de

Lara Rozados
Xosé Manuel Martínez Oca (A
Estrada, 1942) acaba de publi-
car O vicio nefando en Baía
Edicións: o vicio é o de Cosme
Damián Ferro Barreiro (Cos-
mián Ferreiro de nome artís-
tico), quen asume a dura tarefa
de enfrontarse á súa propia
obra primeiro, e ao sistema
editorial despois. Falamos co
autor sobre ela.
ÉÉ  nneeffaannddoo  oo  vviicciioo  ddaa  eessccrriittaa??
É un vicio que produce adi-
ción, ten a súa parte gratifi-
cante, pero tamén outra que
non o é... Coma todos os vicios.
CCaannttoo  hhaaii  ddee  aauuttoobbiiooggrrááffiiccoo
nneessttaa  nnoovveellaa??  VViivviiuu  oo  pprreemmiioo
ccoommoo  oo  vviivvee  oo  pprroottaaggoonniissttaa??
Pois é todo imaxinario, cal-
quera parecido coa realidade é
pura coincidencia. Eu nunca
estiven esperando por un pre-
mio literario, como fai o prota-
gonista. Levei algúns, pero non
vivín esa mesma tensión.
AA  hhiissttoorriiaa  sséérrvveellllee  ppaarraa  aacchheeggaarr--
nnooss  áá  eessccrriittaa  ccoommoo  ooffiicciioo,,  ccoommoo
iinndduussttrriiaa,,  ttaamméénn,,  ee  rreeaalliizzaarr  cceerrttaa
ccrrííttiiccaa  ddoo  ssiisstteemmaa  eeddiittoorriiaall......
Descoñezo o sistema editorial,
non sei como funciona nin por
onde vai. Para min, escribir foi
simplemente un pasatempo.
Vivía unha época de seca imaxi-
nativa con respecto a calquera
outro argumento, e decidín es-
cribir sobre o que me era máis
próximo. Foi un texto que collín
e deixei varias veces, de feito, e
mesmo poden notarse diferen-
zas entre as distintas épocas en
que foi escrita. En calquera caso,
non a escribín con vontade de
denunciar nin criticar nada.
NNoonn  ssee  ssaallvvaa  nniinngguunnhhaa  ddaass
cchhaammaaddaass  iinndduussttrriiaass  ccuullttuurraaiiss::
aass  aarrtteess  pplláássttiiccaass,,  oo  cciinneemmaa......
NNiinn  ooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaa--
cciióónn,,  ttaammppoouuccoo..
Xa digo que non sei como se
moven nin como se desenvol-
ven eses ámbitos, eu quixen tirar
unha pelota ao aire e ver por
onde ía. Cinguinme ao máis
próximo, ao traballo de escritor,
pero dende o punto de vista
afastado, dende un mundo que
imaxino non moi agradábel.
EE  ccooññeecceeuu  eessaa  ccllaassee  ssoocciiaall  qquuee
ddeessccrriibbee,,  eessaa  pprreetteennddiiddaa  iinnttee--
lleeccttuuaalliiddaaddee  qquuee  ““vviivvee””  ddaa  aarrttee??
Iso ten máis que ver coa miña
experiencia lectora: xa de cando

era rapaz, aínda que non é a me-
llor novela del nin moito menos,
Terra Nova, de Knut Pedersen, e
algunha de Xavier Alcalá...
Ponse a caldo a xente desta que
fai tertulias, a intelectualidade, o
mundo dos escritores... Eu iso
non o vivo, parto das miñas lec-
turas. Ao final, o que conta nesta
historia é o propio autor, o per-
sonaxe central. Logo atopamos
algúns narradores e poetas, al-
gún pintor, que se citan tal e
como eu imaxino que podería
ser un deses parladoiros. Non
falo dos de Vicente Risco cos ar-
tistiñas en Ourense, é unha
cousa totalmente distinta. Ten-
tei botarlle un pouco de humor,
e, ao cabo, ninguén se identifica. 
HHaaii  uunn  ppoossiicciioonnaammeennttoo  ssoobbrree
aa  lliinngguuaa  ee  ssoobbrree  oo  eessttiilloo  mmooii
ccllaarrooss,,  ttaannttoo  nnaa  ffoorrmmaa  ccoommoo  nnoo
ccoonnttiiddoo  ddaa  nnoovveellaa..
Tiven unha sorte moi grande
coa Editorial Baía, no sentido de
que nos podemos ver e falar, e
discutir determinadas opcións
idiomáticas. Condescenderon

Xosé Manuel Martínez Oca, escritor

‘Temo o fracaso, por iso nunca me dediquei
á escrita profesional’

’’Vivimos do plaxio,
escribimos máis do que
lemos que do que vivimos”

B
O

C
IX

A
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en grande maneira a empatía
do lector. 

Son protagonistas masculi-
nos, e as mulleres… As
mulleres, personaxes
centrais en calquera
vida, tamén o son
aquí, neste dueto de
novelas breves. Aínda
desde a vulgaridade fí-
sica de todas, Alberto
Lema consegue face-
las criaturas únicas,
desexábeis, atraentes,
suxestivas, interesan-
tes, un aspecto este no
que salienta especial-
mente a escrita do au-
tor, conferíndolles a estas per-
sonaxes femininas unha sen-
sualidade moi notábel e inde-
pendente da idade que teñan,

crítica

CULTURA.32.

Tabela das letras. FFIICCCCIIÓÓNN¬¬  
� AA  pprraaiiaa  ddooss  aaffooggaaddooss..  Domingos Villar. Galaxia.

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

� DDoo  qquuee  eessttoouu  aa  ffaallaarr...... Haruki Murakami. Galaxia.

� OOss  bbiiccooss  ddee  TTiinnaa..  Afonso Eiré. A Nosa Terra. 

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

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

� AA  ccoorrppoo  aabbeerrttoo.. Manuel Rivas. Xerais.

� GGaalliicciiaa  ssoolliiddaarriiaa..X. Ríos, Carlos Teixo (editores). Xerais. 

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

� AAvviillééss  ddee  TTaarraammaannccooss...... VV AA. Ouvirmos.

Ver a vida coma se non fose con
nós. O refuxio da ironía aplicada
á contemplación do propio pa-
sar. Xa a antigüidade clásica nos
deixa exemplos de actitudes pa-
recidas. O curioso é que sempre
é vista como al-
go novo.

En Sidecar,
Alberto Lema
xunta dúas his-
torias contadas
baixo o parau-
gas que vimos
de mentar. Dú-
as novelas breves, contadas con
moito desenfado e pingas dun
humor que tende a acedo. “A fa-
me fatal” e “A síndrome de Ru-
bens” son os títulos que as iden-
tifican como unidades inde-
pendentes. Con todo, a actitude
narrativa, o tipo de personaxes e
as expectativas que teñen, con-
verten as dúas historias case en
sucedidos consecutivos. Dun
lado a historia do universitario
que sobrevive vendendo chou-
rizos, que rematará abrindo a
porta da emigración que o leve a
Canarias, que non ten ningun-
ha expectativa vital máis alá da
consumación do pracer eféme-
ro, case insubstancial, na procu-
ra do cal rematará o protagonis-
ta querendo enguedellarse cun-
ha moza… que resultará lesbia-
na. Do outro lado, Chano, outro
protagonista que se lle asemella,
máis maduro, tamén culto, que
sente especial predilección po-
las mulleres de carnes comple-
tas e suxestivas redondezas.
Dous seres marxinais polos seus
gustos, completamente vulga-
res no resto, cousa que facilita

nunha liña evolutiva recta,
mentres na segunda esa liña se
conxuga con analepses que a
completan, moi ao xeito dun
discurso de trazas memorísti-
cas, sempre contadas en ton de-
senfadado, para que esa actitu-
de permita a visión irónica. 

A primeira, “A fame fatal”,
lembrounos moito o Paf Xaro-
pe,de Manuel Darriba, e aquel
primeiro Suso de Toro. Tanto
pola actitude narratorial como
polo tipo de personaxes. E, na-
turalmente, pola predilección
por lugares nos que hai música
e se venden bebidas etílicas.
Aínda que na segunda historia
este ambiente non ten a mesma
transcendencia, o clima creado
e o feito de seren personaxes ho-
mologábeis fai que continue-
mos a respirar nel a ausencia
particular de expectativas. 

Formalmente é de notar ta-
mén a pouco ortodoxa agluti-
nación entre o que din as per-
sonaxes e o que manifesta o
narrador. Xeralmente ten lugar
nos diálogos, mais tamén con-
ta con ocorrencias en parágra-
fos nos cales a voz do narrador
é a predominante. En máis
dunha ocasión, o lector pode
preguntarse quen está a falar.
Polo demais cómpre recoñe-
cer a acertada elección deste
formato de novela breve que
lle acae ben ás dúas historias,
historias do cotián, ademais de
desenfadadas, moi atentas ao
detallismo, á pormenorización
da realidade física e á categori-
zación que comunmente ten
lugar no discurso oral.

Sidecarproporciónalle mo-
mentos de simpatía ao lector, as
personaxes son vítimas ou te-
ñen algo diso, tamén resultan
próximas. Esa é a súa virtude e a
súa finalidade. A ninguén lle pe-
sará lelo, máis ben ao contrario,
aínda que non achegue nada
novo ao panorama das letras. Se
ben é certo que sempre defen-
demos a actitude creadora que
se afana en procurar camiños
ou temas novos, hai que ter en
conta que ningún sistema litera-
rio sobrevive sen discursos des-
te tipo, non tan ambiciosos e si
moi próximos.�

X.M. Eyré

Marga Romero

Eu tamén quero chegar a
Europa, estar alí, sen ne-

cesidade de determe en Ma-
drid. Os homes da Xeración
Nós e das vangardas sabían
onde ficaba Europa e os Pire-
neos eran unha especie de
fronteira natural que atravesa-
ron para topar as orixes da tra-
xedia, para camiñar unha mes-
ma pel e ser vella engurra nesa
pel. Onde comeza hoxe Euro-
pa? Que fronteira representan
os Pireneos? Hai unha liña que
algúns se empeñan en non ver,
unha isoglosa, que nos envolve
polo Bierzo, polas Portelas de
Zamora, que estende raíces
por terras portuguesas, que vai
polo Navia. Hai máis liñas que
non vemos, as fronteiras elásti-
cas do noso propio corpo, a ca-
sa que vai no corpo, o espazo
portátil trasladado con obrigas
como exilio ou emigración e
na equipaxe sempre orixe ou
raíz. Por iso quero chegar a Eu-
ropa e trasladar ese espazo que
segue a existir por obra e graza
do idioma e que aínda se cha-
ma Galiza e que non é soa-
mente un topónimo. Quero
que Galiza teña casa propia no
parlamento europeo, voz e
corpo. É a Europa a onde per-
tencemos, crer e aspirar a estar
nesa casa e superar e loitar
contra unha caduca “España”
que nada ten que ver connos-
co. Por iso as eleccións europe-
as son importantes, por iso vou
votar o próximo domingo ao
BNG, para que estas siglas que
nomean, que chaman pola
miña casa, digan que existe,
nomear e existir. E Ana Miran-
da sabe onde se atopa o pos-
touro da chave para entrar no
parlamento, coñece os corre-
dores e as estancias, non se vai
perder en chanzos e leva na
equipaxe exilio, emigración,
orixe e raíz e esa palabra que
somos: Galiza. �

EUROPA

’’

NARRATIVA.

Novelas
simpáticas
da vida gris

Sidecar
AAuuttoorr::  Alberto Lema.

EEddiittaa::Galaxia.

’’Ana Miranda coñece
os corredores
do parlamento, non se vai
perder
en chanzos”

superior a moitos discursos di-
rectamente presentados como
eróticos… E tampouco se pode

dicir das mulleres que,
globalmente, apare-
zan como felices ou
satisfeitas, nin moito
menos.
Non é que Alberto Le-
ma novele as relacións
(conflitivas ou non) en-
tre os dous sexos. A súa
pretensión non é esa,
senón presentar a vida
como un eixo que vira
sen deixar maneira de
asir o que se quere.
Formalmente son dúas

historias diferentes, e pouco se
notaría o cambio dunha a outra
de non ser pola distinta estrate-
xia narrativa. A primeira relátase

’’Sidecar
proporciona
momentos
de simpatía,
as personaxes
resultan moi
próximas”

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

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

Alberto Lema.
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a figura do Grande Irmán. Non
obstante, ese xogo de amor e
odio tan ben reflectido en 1984
queda aquí oculto porque Ma-
yorga non é quen de saír dun-
ha única situación monotona-

mente repetida até o
aburrimento. 
En Himmelweg, a máis
atractiva das tres obras
desta compilación, su-
cede máis ou menos o
mesmo: Mayorga fra-
casa polas súas indeci-
sións narrativas. Neste
caso, o comandante
dun campo de con-
centración organiza
unha gran obra de tea-
tro para simular diante
dos observadores da
Cruz Vermella que to-
dos os seus habitantes

viven felizmente nun experi-
mento de reagrupamento ra-
cial. A idea promete –e ten o seu
correlato real no que sucedeu

CULTURA.33.

Este libro causa certa sorpresa,
en primeiro lugar, por estar in-
tegrado nunha colección cuxo
obxectivo é dar a coñecer “o
mellor teatro contemporáneo”.
Juan Mayorga é
un autor comer-
cial estimábel
cuxas obras te-
ñen a virtude de
conectar rapi-
damente co pú-
blico, mais de aí
a consideralo entre o mellor da
escena actual –equiparábel aos
seus compañeiros de colección:
Camus, O’Neill, Sarah Kane–
media un abismo. Postos a tra-
ducir un autor en castelán sería
moito máis interesante dar a
coñecer, por exemplo, as obras
de Alfonso Sastre, un dramatur-
go incomprensibelmente rele-
gado, ou de Rodrigo Garcia se se
buscaba alguén máis novo.
Mais esa caste de decisións edi-
toriais, obviamente, só compe-
ten aos directores da colección.

En todo caso, o lector que se
interne neste volume, axiña se
decatará de que unha gran par-
te do éxito de Mayorga reside na
súa capacidade para resumir o
pensamento politicamente co-
rrecto da época. As tres pezas
escollidas aquí para representar
a súa obra xa nos alertan da ten-
dencia á grandilocuencia, a eli-
xir asuntos de enorme trans-
cendencia ante os que –presun-
tamente– non caben indeci-
sións ideolóxicas. Así, en Cartas
de amor a Stalin, trátase do te-
ma da censura e da falta de li-

ANOSATERRA
28 DE MAIO - 3 DE XUÑO DE 2009

CONTADELIBROS.
Presumir de galego

Nos camiños do entusiasmo.
Calidade da lingua e
planificación,de Goretti

Sanmartín Rei,
é un ensaio so-
bre normaliza-
ción lingüística
–vinculando
esta á calidade
da lingua
culta– e unha

reivindicación da “longa cadea”
do pulo a prol do galego desde
os tempos de Ramón Vilar Pon-
te até as reflexións de Ramón Pi-
ñeiro e outros. Edita Xerais.

Piñeiro en Laiovento

Laiovento presenta dous libros
sobre o galeguista protagonista
do pasado Día das Letras. Piñei-

ro e o piñeiris-
mo em

perspectiva
histórica,de
Carlos F. Ve-
lasco Souto, é
unha biogra-
fía político-
intelectual
do lancaren-

se. Ramón Piñeiro. A expresión
cultural dunha estratexia políti-
ca,de Mercedes Queixas Zas, é
un achegamento memorialísti-
co ao ideario e ao tempo que vi-
viu este persoeiro. 

Ensaios literarios

Darío Villanueva reúne en Da
palabra no tempo. Estudos e
ensaios de literaturavarios
traballos que teñen en común a

preocupación
ben pola
Teoría Literaria
(a súa especia-
lidade
académica) e a
análise de tex-
tos e autores. O

vilalbés reflexiona sobre a arte
de Rafael Dieste, James Joyce,
Rosalía de Castro, Valle Inclán,
Carlos Casares, Pío Baroja e Ma-
nuel Luís Acuña, entre outros.
Edita Espiral Maior.�

berdades no período stalinista
da Unión Soviética. En Him-
melweg, dos campos de con-
centración nazis. E en A paz
perpetua, do terrorismo. Velaí
todo un mostrario de “grandes
temas” que, non em-
bargante, terán un tra-
tamento dramático va-
cilante e confuso. 

A primeira das
obras mencionadas
toma como protago-
nista a Bulgákov –es-
critor que, como é sa-
bido, tivo os seus máis
e os seus menos co ré-
xime stalinista– e
apunta o interesante
tema de como a figura
dun ditador pode che-
gar a transformarse
nunha obsesión para
os cidadáns que viven baixo a
súa esfera –unha idea que xa
foi tratada con múltiples varia-
cións dende que Orwell crease

no campo de Terezin– pero é
desaproveitada polo autor, que
se empeña en colocar uns mo-
nólogos nos que se lle conta de-
talladamente ao lector (e, claro,
ao potencial espectador) todo o
que a continuación vai contem-
plar. O resultado volve ser o da
falta de sorpresa e consecuente
enfastío do lector. 

Esa dúbida –fatal para unha
obra dramática– entre contare
mostrar afecta tamén a A paz
perpetua, unha obra cunha car-
pintaría moi semellante á da fa-
mosa O método Grönholmde
Jordi Galcerán. Aquí, os prota-
gonistas son tres cans que de-
ben pasar unha serie de probas
para acceder a un posto nunha
unidade antiterrorista de elite.
Pois ben, ao peso da narración
innecesaria debe sumárselle a
gratuidade dalgunhas pasaxes
da obra. Por exemplo, cando o
único personaxe humano da
obra lles di aos cans que “axiña
haberá máquinas insuperábeis
para todo, mais diferenciar en-
tre o xusto e o inxusto, iso só po-
de facelo o corazón dun can”. A
min paréceme que Mayorga se
enleou un chisco coa metáfora,
pero vostedes xulgarán. 

Por suposto, esta obra vén
adubada con tremendos pa-
rrafeos sobre “o dilema moral”
que nos impón o terrorismo, xa
saben, se é licito presionara un
prisioneiro se con iso podemos
salvar a vida de inocentes e to-
do iso. Mais tampouco neste
terreo logra o autor elevarse so-
bre o nivel máis ben pedestre
de calquera dos milleiros de fa-
ladoiros televisivos e radiofóni-
cos, artigos xornalísticos ou in-
cluso conversas de barra de bar
que nos asolan dende o funes-
to once de setembro (“Non hai
nada que cause tanta dor coma
o terrorismo. Nada fai tanto
mal. É a máis grande das inxus-
tizas… xente que cometeu o
único delito de pasar por alí no
momento equivocado”). 

Igual que nas obras prece-
dentes, á irresolución narrativa
engádeselle unha superficial vi-
sión dos asuntos tratados. Se-
mella que o recurso básico de
Mayorga consiste en finxir unha
falsa impresión de trans-

Homenaxe a Neira Vilas no Verbum.O pasado 30 de maio, coincidindo

co seu 80 aniversario, rendeuse homenaxe ao autor de Memorias dun neno

labregoen Vigo cun acto organizado por Avelino Muleiro e Ismael González,

que contou coa participación do filósofo Ramón Regueira e Xesús Alonso

Montero, entre outros moitos. Despois da proxección da curtametraxe de

Xan Leira Neira Vilas, memorias dun neno labrego,tivo lugar un dos eixos cen-

trais da xornada: a presentación do libro Homenaxe a Neira Vilas e a Balbino, o

neno labrego, no que colaboraron autores como Méndez Ferrín, Suso de To-

ro, X.C. Caneiro, Siro, Isaac Díaz Pardo e Fernández del Riego.�

’’Á irresolución
narrativa
engádeselle
unha
superficial
visión
dos asuntos
tratados”

Cartas de amor a Stalin.
Himmelweg. A paz perpetua
AAuuttoorr::  Juan Mayorga.

TTrraadduucciióónn::  Xosé Manuel Pazos.

EEddiittaa::  Galaxia.

TEXTOSDRAMÁTICOS.

Dúbidas
narrativas e o
corazón dun can

Juan Mayorga.

>>>
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Alexandre Bóveda será homena-
xeado en Ourense.Co gallo do ani-

versario do seu nacemento, a Funda-

ción Alexandre Bóveda, en colabora-

ción co Concello de Ourense, porá en

marcha dúas xornadas en memoria

do galeguista que comezarán o 4 de

xuño cunha ofrenda floral e as inter-

vencións do director da Cátedra Ale-

xandre Bóveda e o presidente da

fundación. O 5 de xuño Xaquín Vales

'Xocas' fará unha achega á figura do

homenaxeado e a Coral de Ruada se-

rá a encargada da despedida. �

Deixo para o final deste pa-
rágrafo a mención ao respon-
sábel da edición actual, o pro-
fesor Clodio González. A súa
introdución ben podería ser

citada na sinopse co-
mo unha cuarta parte
do libro. A apertura
que González fai do
traballo é sinxela e
achegada; nunhas
poucas páxinas é
quen de convidarnos
a ler o libro e prepa-
rarnos para o que
vén. Achéganos ao
autor, á época… pero
tamén a unha sensi-
bilidade popular para
con estes temas do
misterio que, para
ben ou mal, está no

ambiente deste país. 
No abano dos corenta pro-

cesos recollidos por Barreiro
atopamos casos como o  de
Isabel Bella, de Vilar de Donas,
que coas súas tesoiras cortou
un anaco da ara sagrada

xiosa de corte católica ten ta-
mén, non cabe dúbida, unha
enraizada e poderosa tradi-
ción pero esta, ao ter que con-
vivir con meigallos, feitizos,
esconxuros, infanticidios ou
tratos cordiais co demo, non
gozou nunca dun protagonis-
mo absoluto. Aínda a día de
hoxe todo está revolto: a su-
perstición mestúrase e con-
fúndese ás veces coa práctica
relixiosa. Onde remata a su-
perstición e comeza a fe? É sa-
bido que aínda hoxe a presen-
za da bruxería no país é rele-
vante e se contamos con que o
Santo Tribunal exerceu a súa
cruenta represión até 1820,
comprenderemos a forza que
o esoterismo sempre tivo en
Galicia e sorprenderanos a súa
ben musculada resistencia.

De todo isto trata o libro que
aquí nos ocupa: Bruxos e as-
trólogos da Inquisición de Ga-
licia e o famoso libro de San Ci-
brán. Trátase da sétima edi-
ción dun traballo publicado

cendencia que, en realida-
de, responde á necesidade de
corroborar as crenzas do seu
público. Non existe a vontade
de cuestionar ningunha das
verdadesque erguen o edificio
do pensamento oficial nin de
presentar os conflitos dende un
ángulo orixinal. A retórica am-
pulosa ten como obxectivo ou-
torgarlle relevancia e grandeza
ao que non son senón lugares
comúns repetidos até a fartura
polos creadores de opinión da
sociedade actual. E hai que dicir
que, lamentabelmente, esa ca-
rencia de carácter, en literatura,
só obtén como resultado a máis
inocua das banalidades.�

Manuel Xestoso

Dende o momento que a In-
quisición se estableceu en Ga-
licia, na segunda metade do
século XVI, tivo
que enfrontar-
se a un duro
traballo. Este
país, todo
apunta, sem-
pre pecou máis
de superstición que de relixio-
sidade. A fe nunha crenza reli-

por primeira vez no ano 1885 e
escrito polo erudito compos-
telán Bernardo Barreiro de W
(o “w” significa Vázquez Vare-
la). O libro, editado agora por
Toxosoutos, compon-
se de tres partes: co-
meza cunha carta de
Barreiro remitida ao
editor da primeira edi-
ción; a segunda, eixo
central do traballo e a
máis xugosa, recolle
corenta procesos
abertos a galegas e ga-
legos dos séculos XVI e
XVII por relacionáren-
se con prácticas de
bruxería, astroloxía e
outros campos do
“misterio”. Tamén é
salientábel a terceira
parte, na que o autor se recrea
nunha desmitificación do li-
bro de San Cibrán –o coñecido
popularmente como “Cipria-
nillo”–, sen dúbida un clásico
manual para todo aficionado
ao esoterismo. 

crítica

CONTADELIBROS.
Filántropo de Arbo

Manuel Xesús Xiráldez Gonzá-
lez publica Segundo Gil Dávila e
o seu labor benéfico-docente,
que se publicou como parte dos
actos de comemoración do 50º

aniversario da
fundación que
leva o nome
deste benefac-
tor arbense. Gil
Dávila fixo car-
tos coa alta
costura no pe-

ríodo de entreguerras e logo de
morrer sen fillos, deixou
mandado crear unha
fundación que hoxe convoca
unha bolsa para axudar a
estudar na universidade os na-
turais de Arbo. Edita a Universi-
dade de Santiago.

Noia  (séculos XIV-XVI)

A vida e a fala dun pobo. “A fala
no tempo”. Tratos e contratos
dos clérigos, gremios e notarios

nas comunida-
des da vida e da
morte, de José
Barroso Castro
e Xoán Manuel
Neira Pérez, é
un estudo

documental sobre a vida cotiá
de Noia no tránsito da Idade
Media á Era Moderna. Edita To-
xosoutos. 

Material para docentes

Xerais publica dous novos
títulos da colección ‘Universita-
ria’ dentro da área das Ciencias

da Educación.
Educación para a
Cidadanía e os

profesores. Vi-
sión e desafío,
de Mª do Mar
Lorenzo Mo-
ledo e Miguel
Anxo Santos
Rego, aclara
diversos con-

ceptos sobre a polémica
materia. Xesús Rodríguez Gon-
zález presenta Os materiais
curriculares en Galicia.�

’’Cortou
un anaco
da ara sagrada
do altar
e utilizouno
para
non quedar
preñada”

ENSAIO.

As cinzas
da Inquisición

Bruxos e astrólogos
da Inquisición de Galicia e
o famoso libro de San Cibrán
AAuuttoorr::    Bernardo Barreiro.

IInnttrroodduucciióónn  ee  EEddiicciióónn::  Clodio González.

EEddiittaa::Toxosoutos (editado por primeira

vez en 1885), 182 pp.

Casa da Inquisición de Santiago –que hoxe ocupa o hotel Compostela, na Praza de Galiza– destruída a comezos do século XIX.

>>>

>>>
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Malia que esta é a terceira vez
que se representa Zaidedentro
do festival Mozart, pódese dicir
que esta versión de Italo Calvi-
no é unha obra absolutamente
nova e diferente ás montaxes
que habitualmente se realizan
do singspielmozartiano. O que
diferencia Zaide doutras ópe-
ras que o compositor salzbur-
gués deixou inconclusas é, por
unha banda, a cantidade de
música que se conserva –dous
actos case completos– e, por
outra, a beleza dalgunhas arias
como Ruhe Sanft. Cando Cal-
vino se enfrontou co reto de re-
matar a primaria estrutura dra-
mática que se adiviñaba tras os
fragmentos, renunciou a solu-
cionar a trama e introduciu un
narrador que presenta e discu-
te as distintas posibilidades de
desenvolvemento da obra. Isto
subliña a dimensión teatral do
espectáculo e convérteo case
nunha metaóperana que se re-
flexiona sobre o propio proce-
so de creación. 

Obviamente, esta formula-
ción distancia esta representa-
ción da de calquera outra ópe-
ra polo protagonismo que ad-
quire un narrador externo á in-
triga e pola “inseguridade” que
se lle transmite ao espectador,
que se ve obrigado a non dar
nada por sentado e a cuestio-
nar todas as opcións propostas
polo novelista. Alternativas
que non exclúen o humor e
que reproducen na escrita o
método combinatorio empre-
gado por Mozart na músi-

do altar da igrexa e utili-
zouno para “poder estar con
homes e non quedar preñada”;
ou o de Constanza do Pazo, de
Santa María de Lamela, quen
foi acusada de “chupar tenras
criaturas”.                                                                  

Aínda que menos, aparecen
tamén casos de homes proce-
sados; é o caso de Pedro Sán-
chez Ciego, un estafador com-
postelán que curaba os enfer-
mos grazas á mediación dos
anxos e o demo. En fin, abor-
tos, “métodos anticoncepti-
vos”, estafadores... non cabe
dúbida de que este libro está de
absoluta actualidade. 

Ler este libro, logo de máis
de cen anos dende a súa pri-
meira edición, é achegarse á
realidade actual da nosa socie-
dade. Se o Santo Tribunal esti-
vese hoxe vixente, organizaría
centos de autos de fe polas pra-
zas públicas de todo o país ten-
do os telexornais de cómplices
chivatos. As cinzas da Inquisi-
ción botan fume. �

Diego Giráldez

ANOSATERRA
28 DE MAIO - 3 DE XUÑO DE 2009

Gaia, Capital da Cultura do Eixo Atlántico.A partir do 4 de xuño comeza o

reinado desta cidade limítrofe co Porto como capital cultural do Eixo Atlánti-

co, a asociación de municipios do Noroeste Peninsular da que forman parte

34 concellos de Galiza e Portugal. Con este motivo, porase en marcha un pro-

grama con máis de 300 actividades culturais que se prolongará até o mes de

agosto. O acto de inauguración terá lugar no Mosteiro da Serra do Pilar, cun

concerto de Milladoiro e Mafalda Arnauth, ao que seguirá o Festival de Blues

o 5 e 6 de xuño.�

ÓPERA.

Unha
metaópera
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Zaide
de W.A. Mozart.
Versión de Italo Calvino
IInnttéérrpprreettee::  Orquestra Sinfónica de Ga-

licia.

DDiirreecccciióónn  MMuussiiccaall::  Jonathan Webb.

DDiirreecccciióónn  ddee  EEsscceennaa::  Graham Vick.

Un intre da interpretación de Zaide. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ

>>>
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crítica

Hai tempo que xa non me ca-
breo polos títulos en inglés, é
unha guerra perdida. Así, non
sei porque esta película se cha-
ma Good(“Bo”) aínda que nos
digan que se trata dunha obra
teatral que se chamaba así;
penso que debe ser porque a
historia fala dun home bo que
acaba como oficial das SS na-
zis sen deixar de ser bo. Máis
ou menos. 

E a cousa vai diso, dun ho-
me na Alemaña nazi pre béli-
ca que é profesor de universi-
dade, escrebe unha novela, e
o Reich utilízaa para xustificar
algunha das súas barbarida-
des éticas, e o profesor deixa-
se ir pola corrente, deixase
querer para medrar, e retorce
a súa conciencia para adap-
tarse ás novas circunstancias,
chegando a crer que estando
dentro pode virar o rumbo do
nazismo, e, polo tanto, vai
deixando polo camiño á xen-
te que estorba, nai, muller, fi-
llos e amigo. Pouco máis ou
menos unha historia triste-
mente repetida en cada mo-
mento en que o mundo aco-
mete cambios traumáticos, o
que acontece a tantos seres
arrastrados polas mareas da
vida: son bos, pero en deter-
minados instantes non basta
con iso, porque os malos son
máis fortes e a súa lei é exclu-
siva: ou vítima ou cómplice,
non caben medias tintas. 

Cline– o seu virtuosismo carece
hoxe da proximidade que os
elevou ao Olimpo do rock non
estritamente comercial.

Certo é que a recta final da
actuación foi memorá-
bel. Influíu moito que o
público se erguese das
butacas do Palacio de
Congresos a partir de
Impossible Germany.
Pode estar ben que o
Xacobeo contribúa
con cartos para traer a
Galicia a un dos grupos
decisivos do rock de
comezos de século.
Eran 28 euros de entra-
da fronte, por exemplo,
aos 73 de Madrid; pero organi-
zar unha actuación tan intensa
nun Palacio de Congresos é un
erro. A calidade do son foi exce-
lente, pero Tweedy, algo afóni-
co, tivo demasiados problemas
para implicar a xente.

Andou algo triste –o último
guitarrista que botou da banda,
Jay Bennet, acaba de morrer
tras non poder pagar unha in-
tervención– , perdido –na letra
de Kingpinnon se esforzou en
ocultar que non sabía en que ci-
dade estaba– e irónico en exce-
so cun público incapaz de se-
guir moitas das bromas. Sorte
que Tweedy conserva unha
magnífica capacidade para rir
de si mesmo. Só autoparodián-
dose alguén pode saír indemne
de que lle berren “artista!” dian-
te de miles de seareiros en silen-
cio. O músico fixo unha reve-
rencia e aos poucos foi perden-
do as formas, facendo o parvo
coma sempre en Humming-
birde incluso animando un es-

debuxou a interpretación dra-
mática máis poderosa. Shi Yijie é
un tenor novo de timbre fermo-
so e de bo volume que compuxo
un Gomatz ao que non lle falta-

ba ironía. Annamaria
dell’Oste exhibiu brillo
e intensidade, aínda
que estivo estridente
nalgunhas pasaxes. Cé-
sar San Martín deuno
todo na súa aria, men-
tres que Sune Hjerrild
se mostrou escaso de
proxección. 
Que este é un singular
espectáculo musical
demóstrao o feito de
que unha das maiores
ovacións a recibise He-
lio Pedregal, soberbio
no seu papel de narra-
dor, dono da escena en
todo momento. O pú-
blico expresou a súa sa-
tisfacción cunha mon-

taxe que extrae dos fragmentos
mozartianos unha tensión entre
música e linguaxe na que reco-
ñecemos con nitidez os espec-
tros da memoria e do desexo.�

Manuel Xestoso

A sona de ser unha das mello-
res bandas do mundo en direc-
to –incluídos titulares excesivos
como ‘a máquina perfecta’ e la-
crimosas crónicas do éxito da
xira europea– ateigou o con-
certo dos norteamericanos
Wilco en Compostela. Con to-
do, os de Jeff Tweedy só confir-
maron as expectativas en par-
te. Extraordinarios instrumen-
tistas –sobre todo o batería
Glenn Kotche e o guitarra Nels

ca. Así, a intriga permane-
ce sempre nun estado “provi-
soriamente definitivo” –como
dicían os membros do grupo li-
terario Oulipo, cos que Calvino
mantivo un fecundo
contacto na última
etapa da súa carreira–
e impón unha máis
profunda cavilación
sobre o sentido da
propia existencia, da
que a creación –musi-
cal ou literaria, tanto
ten– non sería máis
que unha imaxe. 

Graham Vick quixo
salientar este aspecto
de espazo onde o senti-
do está en permanente
busca de si mesmo
cunha escenografía en
estado de construción,
coma se todo o Teatro
Colón estivese en
obras. O director conti-
núa a reflexión de Calvino nun
irónico xogo de teatro dentro do
teatro que lles engade novas ca-
pas de significado a personaxes
e situacións: cando son os ope-
rarios os encargados de repre-
sentar aos escravos ou cando
desdobra os personaxes, suxe-
rindo a parte de ficción que hai
en todo relato. Teatro concep-
tual no que era fácil –grazas á in-
tervención do autor italiano– in-
tegrar elementos contemporá-
neos para a reflexión non exen-
tos dunha sutileza velenosa: por
exemplo, cando insinúa que os
caprichos dos poderosos xogan
un papel relevante na vida ínti-
ma dos desposuídos. Tampou-
co non se omitiron os momen-
tos de gran beleza plástica como
os da escena do baño de Zaide. 

No aspecto musical, a Sinfó-
nica de Galicia estivo espléndi-
da, dirixida por un Jonathan
Webb que tivo que loitar –non
sempre a favor das voces– con-
tra a non moi apropiada acústi-
ca do Colón. Os intérpretes res-
ponderon con vitalidade aos re-
quirimentos da obra e mantive-
ron un nivel vocal aceptábel no
seu conxunto. Hai que destacar
o papel do barítono alemán
Stephan Genz, que encarnou un
Allazim de grande elegancia e
cunha liña irreprochábel e que

pectacular duelo de solos entre
Cline e o multiinstrumentista
Pat Sansone cara o final das dú-
as horas de actuación.

A outra gran virtude de
Tweedy é a capacida-
de de emocionar co
cotiá. Mais, dende que
leva unha vida máis
saudábel, o de Bellevi-
le canta máis das sa-
bas que lle quedan por
dobrar que do cambio
que ten no peto ao fi-
nal da noite. Placidez
que lle serviu para au-
mentar a súa popula-
ridade en Europa coas
cancións do seu últi-

mo álbum Sky Blue Sky, as
máis demandas en Composte-
la e sobre as que recaeu o peso
da primeira parte da actua-
ción, na que tamén houbo
tempo para presentar Wilco
(the Song) e Bull Black Nova,
grandes bazas do seu próximo
lanzamento este verán.

Pero o que o que o converte
en único, xa dende que era o
compositor secundario en Un-
cle Tupelo, é a capacidade de
mostrar de esguello, onde ou-
tros pecan de exhibicionismo
emocional, a plenitude do
amor e o murmurio permanen-
te da migraña. E deste desequi-
librio cada vez hai menos, no
estudio e tamén no escenario.
Por iso do mellor foi comprobar
que aínda cre en si mesmo can-
do en Missunderstoodpregun-
ta primeiro se aínda cremos no
rock and roll e conclúe lem-
brándonos que non nos debe
nada, nada en absoluto.�

Manuel Vilas

X.M. Olveira 'Pico', presidente da Academia Galega do Audiovisual.O

pasado 29 de maio, no marco da asemblea celebrada na Coruña, os integran-

tes da academia deron o seu apoio á única candidatura presentada. Deste

xeito, Olveira substitúe no cargo a María Bouzas, que xa anunciara a súa inten-

ción de non renovar o cargo. O novo presidente estará acompañado na xunta

directiva por Rosa Álvarez Cabo, Carlos Ares Pérez, Montse Bicada Vergara, Pe-

pe Coira, Fernanda del Nifo, Dandra Díaz Frantz, Nani García, Marcos Nine e

Tania Rodríguez Piñeiro.�

’’Calvino
subliña
a dimensión
teatral do
espectáculo
e convérteo
nunha
reflexión
sobre
o propio
proceso
de creación”

>>>

CINEMA.

Historia
de monstros
ordinarios

Good
DDiirreeccttoorr::  Vicente Amorim.

GGuuiióónn::  C.P. Taylor e John Wrathall.

EElleennccoo:: Viggo Mortensen, Jajon Isaacs,

Jodie Whittaker, Mark Strong e Gemma

Jones.

MÚSICA.

Tweedy aínda
pode ser un
desequilibrado

Wilco
LLuuggaarr::    Palacio de Congresos, Santiago.

DDaattaa::  1 de xuño, 28 euros.

’’A outra gran
virtude
de Tweedy é
a capacidade
de emocionar
co cotiá”
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res descoñecidos, e ten dado
probas bastantes dese seu as-
pecto; neste caso dirixe o no-
vo director brasileiro
Amorim que, hai que
recoñecer, ten boas
intencións, pero non
chega a dar conta do
recado. 

O traslado da obra
dos escenarios á pan-
talla, ás veces xoga
malas pasadas, por-
que nesa viaxe hai
que encher os ocos
que deixa á imaxina-
ción cando o escena-
rio é directo e resumi-
do entre tres paredes
teatrais. Hai que dar-
lle paisaxes, escena-
rios diferentes, trasla-
dar os personaxes no
tempo e no espazo, e aí cape-
an moitos dos grandes voos
cinematográficos. 

Good é unha tese sobre o
home ordinario inmerso nun
cataclismo; as guerras, as
grandes matanzas, os reina-
dos do terror sempre estive-
ron cheos de homes vulgares,
da xente ordinaria, que so-
mos a maioría, porque, como
nunha película de romanos,

fan falta moitos extras para
encher un exército. E o nazis-
mo estivo cheo de xente desa
clase, xente que se deixou le-
var, xente que mirou para ou-
tro lado, xente que fixo ouvi-
dos xordos aos berros das ví-
timas. Máis ou menos como
en outras circunstancias si-
milares da historia do mun-
do. E iso non se chega a ver
neste filme. 

Certo que a interpretación
de Mortensen é impecábel,
chea de matices e de xestos
precisos; tamén é salientábel
que o director fuxa dos clichés
tópicos: aquí non hai malva-
dos con esvásticas nin tiros na
caluga, nin torturas nin tortu-
rados. Iso é o que máis medo
debería dar: todos eran per-
fectamente vulgares, con ou
sen uniforme, todos tiñan vi-
da propia, tomaban cervexas,
comían pastel de queixo e fa-
cían vida pequeno burguesa
coma calquera cidadán. So así
se pode explicar o descoñece-
mento das dimensións reais
do nazismo, como só así se

poden explicar situa-
cións similares en ou-
tros países con cir-
cunstancias pareci-
das, España incluída. 
O que pasa é que o es-
pectador non chega a
meterse nesa dimen-
sión do home da rúa e
a entender o seu ca-
miño até o corazón do
negror. Seguramente
porque os diálogos
que explicaban a obra
teatral aquí esváense e
os matices, os xestos,
non dan para encher a
película. 
Postdata: cando saía
do cine, comprobei

que o vidro da alarma contra
incendios tamén estaba escri-
to en inglés; os flocos de millo e
as patacas fritidas xa se cha-
man popcorne chips. Pois que
ben.

PROPOSTA:Darlle unha vol-
ta aos poemas e cancións de
Bertolt Bretch, que explican ben
quen era o alemán bo, o que se
deixou ir polo mar abaixo. �

J.A. Xesteira

Esa parece ser a tese da
peza teatral e, polo tanto, da
película. Viggo Mortensen é

un dos escasos grandes acto-
res mundiais que é quen de
poñerse ás ordes de directo-

Xelís de Toro

Hai unha frase que se
contornea como unha

anguía satisfeita na lagoa dos
“lugares comúns”, eses pen-
samentos ubicuos que adoito
damos por verdadeiros sen
sequera cuestionalos. Refíro-
me a “só existe o que existe
nos medios” ou “só ten valor
o que ten repercusións no
medios”. Hai algo pernicioso
neste pensamento. Róuba-
nos o valor do cotián das no-
sas vidas, róubanos o valor
do que acontece na realida-
de. Hai fotografías de guerra
que mesmo se escenifican
para a cámara, actos públicos
que se demoran ata a chega-
da do xornalista de turno, a
obra de teatro que se alonga
ata que chegue a tele. Actos
públicos que gozan dunha
enorme presenza mediática
porque gozan de subven-
cións e patrocinios princi-
pais, non embargante nas
imaxes que se nos mostran,
misteriosamente só aparece
a mesa dos conferenciantes;
a razón é que existe unha
crúa realidade, alí non había
unha soa persoa entre o pú-
blico. Son actos mediáticos,
escenificados para os me-
dios, vidas de “celebridades”
que actúan cando apunta o
teleobxetivo. Porén, existe
outra realidade, unha activi-
dade local e real, un acto so-
cial, cultural ou político, no
que a miúdo existe esa ansie-
dade de se virá ou non alguén
fotografalo, gravalo, falar dis-
to na prensa. É preciso valo-
rar a realidade, unha peque-
na actuación de música que
nunca se escoitará na radio,
unha lectura de poesía de po-
etas descoñecidos, unha
xuntanza de veciños para tra-
tar un tema local que non sai-
rá na prensa. O que facemos
é real e verdadeiro. A todo o
que lemos nos medios hai
que sacarlle a pregunta que
faciamos cando nenos pero é
“de veras ou de mintira”.�

DE VERAS’’

Son actos 
escenificados
para os medios”

’’

’’Os diálogos
que
explicaban
a obra teatral
aquí esváense
e os matices,
os xestos,
non dan para
encher
a película”

As serpes cegas logra dous pre-
mios en Barcelona. O traballo de

Bartolomé Seguí e Felipe Hernán-

dez Cava editado por BD Banda vén

de ser recoñecido na pasada edición

do Saló Internacional del Còmic cos

premios á mellor obra e ao mellor

guión. David Rubín, que optaba ao

galardón na categoría de mellor au-

tor, Jacobo Fernández, que compe-

tía polo de mellor autor revelación, e

BD Banda,que estaba seleccionada

no apartado de mellor revista sobre

cómic, quedáronse ás portas.�

Jodie Whittaker  [arriba]  e  Viggo Mortensen [abaixo]  en Good

>>>
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A primeira do día 3 xirou
arredor das historias de vida:
moderada polo narrador Xe-
sús Constela (XX Premio Ma-
nuel García Barros con Sha-
kespeare Destilado), contou
coa presenza de Antón Rivei-
ro Coello e José Avello, incor-
porando este último a litera-
tura en lingua castelá. “Sen
ser moi coñecido, está a reci-
bir varios premios, e pensa-
mos que vai ser importante
no futuro”. Por último, xa o
xoves 4, o poeta e crítico Ma-
nuel Forcadela e o narrador
Xurxo Borrazás son modera-
dos pola autora do Premio
Ramón Piñeiro de ensaio
2007, María López Sández, ao
fío do título “Pensar, narrar”,
nunha mesa sobre o ensaio.
E, xa na tarde, a última mesa
do ciclo está conducida polo
propio Román Raña e conta-
rá coa presenza dos poetas
Xabier Rodríguez Baixeras e o
vasco Kirmen Uribe. “É un
xeito de mostrarlle cariño a
dous poetas consagrados”,
explica Garrido.

O director do Padroado sa-
lienta a convivencia de xente
nova con voces que xa levan
unha traxectoria importante,
e tamén a transcendencia do
portugués e do castelán co-
mo ponte con Hispanoamé-
rica e o Brasil, amais da pre-
senza de persoeiros dende
outras linguas, “como no seu
momento foi Ian Gibson e o
ano pasado o poeta sueco
Lasse Söderberg, agora con-
tamos con Marianne San-
dels. É bo que nos veñan co-
ñecer dende outras literatu-
ras, e que poidamos recoñe-
cer a nosa literatura a través
doutras linguas”.�

Lara Rozados
A Fundación Carlos Casares
organizou un ano máis estes
encontros. Coma o ano pasa-
do, foron coordinados polo
poeta Román Raña, e, ade-
mais das mesas que transco-
rreron no Pazo, tiveron lugar
dous actos públicos: o primei-
ro deles, o inaugural, foi no
Centro Sociocultural Caixa
Galicia da Coruña, o luns 1 de
xuño. Tratouse da homenaxe
ao que fora un dos alicerces
desta cita literaria, o narrador
Anxo Rei Ballesteros, falecido
en outubro do ano pasado. In-
terviñeron Dolores Vilavedra e
Basilio Lourenço. Estaba pre-
vista a intervención de Carlos
Fernández, pero finalmente
non lle foi posíbel asistir. Co-
mo explica Gustavo Adolfo
Garrido, director do Padroado
da Fundación Carlos Casares,
a homenaxe foi un acto “emo-
tivo e entrañábel”, en que el
achegou un recordo da impor-
tancia de Rei Ballesteros para a
Fundación, e a seguir se abor-
daron a faceta ensaística e filo-
sófica, por parte de Lourenço,
e novelística, por parte de Vila-
vedra, quen tamén deu unha
sorpresa: un texto teatral iné-
dito de Rei Ballesteros. “Ser-
viunos para abordar tamén
esa faceta”, conta Garrido. “El
deixou de escribir teatro nun
momento determinado, pero
seguiu facendo cousas para
compañías amigas”. 

O outro grande evento foi a
conversa que compartiron
Manuel Rivas e o Nóbel portu-
gués José Saramago, modera-
dos por Rosa Aneiros, co título
“Lembrar, narrar”, o mércores
na sede coruñesa da Funda-
ción Caixa Galicia.

TODA A PENÍNSULA, TODOS OS XÉNE-
ROS. Con todo, a parte máis
ampla do programa consta de
mesas como lugar de encon-
tro entre escritores e escrito-
ras de toda a Península, arre-
dor de diferentes xéneros e
disciplinas. “Como xa é a sex-
ta edición, decidiuse non fa-
celo monográfico, senón
abordar unha serie de temas,
dende a narrativa e a poesía á
crítica”, conta Garrido. Deste
xeito, Xesús Fraga, tradutor ao
galego de Lolita, de Nabokov,
moderou a primeira das me-
sas, precisamente arredor da
translación dunha literatura a
outras linguas, co título “Cali-
dades da traizón”. Falaron
Gonzalo Navaza, tradutor
d’As flores do mal, de Baude-
laire, e Marienne Sandels, es-
pecialista en poesía medieval
e trobadores galego-portu-
gueses, que mesmo leu al-
gunha cantiga de Martín Có-
dax en sueco. Á tarde, a poeta
Yolanda Castaño guiou a con-
versa entre os tamén poetas
Nuno Júdice e Laia Noguera,
un de máis de 60 anos proce-
dente do Algarve, “unha das
voces poéticas máis destaca-
das de Portugal”, sinala Garri-
do, e a outra catalá de vinte e
poucos, a partir do título “Os
circuítos da emoción”.

A sexta edición dos
Diálogos de Mariñán
(1 a 4 de xuño,
no Pazo de Bergondo)
tendeu novas pontes
literarias e contou
coa presenza de
Kirmen Uribe,
José Saramago
ou Manuel Rivas

Entre castelán e portugués,
entre novos e vellos

Xosé Miranda

O rraappoossoo  ee  oo  ggaalloo..  Unha vez un raposo foi ás galiñas e
colleu un galo. Despois non o soltaba, e díxolle o galo:

—E xea, Pedro?
—Deixa xear –contestou o raposo, e como abriu a boca,

o galo escapou.
(David. Contoullo a súa avoa Azucena)

GGaassssaall  ee  AAiicchhaa..  Érase unha vez unha muller que tiña un-
ha filla e estaba embarazada dun neno. O marido separou-
se dela.  A muller e a filla foron a unha fonte e alí deu a luz.
Era a fonte dos animais. Cando viña o búfalo, a nena subiu-
se a unha árbore, pero a nai non puido escapar e o búfalo
matouna. O neno botouse a andar ese mesmo día. A nena
colleu un pau e marcharon os dous andando. Cando leva-
ban unha hora andando decatáronse de que deixaran as
pulseiras de ouro da nai na fonte. O neno dixo que ía por
elas. A irmá díxolle que non, que esa fonte era só para os
animais. O neno insistiu e a irmá tivo que deixalo ir, pero re-
comendándolle que non bebese. Pero como o neno tiña
moita sede, bebeu da fonte. Nada máis beber, converteuse
nun cabritiño.

Volveu onde a irmá e entregoulle as pulseiras. Despois
de andar un bo cacho chegaron ata o palacio dun rei.

O Rei díxolle á nena que podía casar con el e ser unha raí-
ña. E casaron, pero o Rei tiña outras dúas mulleres que lle ti-
ñan rabia a Aicha. Así que cando esta lles foi limpar a gaiola
dos leóns, as dúas raíñas encerrárona con eles e  dixéronlle
ao Rei que marchara. Pasou o tempo e Aicha tivo xemelgos.

O Rei, ao ver que o cabrito quedara só, quixo comelo.
Cando xa o ía matar, Aicha conseguiu saltar a cancela, pre-
sentouse ante o Rei e contoullo todo. O Rei púxose moi
contento porque coas outras nunca tivera fillos e separou-
se delas.

(Soufian e Mohamed El Hidam. Contóullelo a súa nai,
Naima. Os nenos falan en perfecto galego)

OOss  cciinnccoo  ccaabbrriittooss..  Unha cabra foi abandonada polo seu
amo no monte e alí pariu cinco cabritos. Fíxolles unha ca-
sa con porta. Un día saíu buscarlles comida e díxolles que
non abrisen a ninguén, só a ela.

O lobo sabía que a cabra marchara, foi para a casa dos
cabritos e díxolles que abrisen. Pero eles dixéronlle que era
o lobo porque non tiña a voz igual que a nai cabra.

Máis tarde o lobo foi xunto a unha avespa para lle pedir
que lle prestase a súa voz. E prestoulla.

O lobo volveu para a casa dos cabritos e desta vez abrí-
ronlle porque a súa voz parecíase á da cabra. O cabrito
máis novo sabía que non era a súa nai e escondeuse detrás
da porta. O lobo comeu os catro cabritos e ao pequeno
non porque non o viu.

Cando chegou a nai cabra o pequeno contoullo todo.
Entón a cabra foi buscar o lobo e atopouno durmindo a
sesta. Abriulle a barriga e colleu os cabritiños. Despois en-
cheulle a barriga de coios e deixouno durmindo tranquilo.
(Soufian. Contoullo a súa nai Naima). �

CONTOS DA PASTORIZA

’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’Como o neno tiña moita sede,  
bebeu da fonte.
Nada máis beber,
converteuse nun cabritiño”

’’Destacou a convivencia
de xente nova con voces xa
veteranas, e tamén a
importancia de portugués
e castelán como ponte con
Hispanoamérica e o Brasil” 

Laia Noguera, Yolanda Castaño e Nuno Iudice, nunha das sesións.      BOCIXA
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Lara Rozados
Xa na entrada se advirte: “Algun-
has das imaxes desta exposición
poden non ser axeitadas para to-
dos os públicos”. Cómpre ir libre
de prexuízos e disporse a ver o
que fica invisíbel, oculto, fóra do
discurso maioritario. A denomi-
nación “diversidade sexual”
abrangue cada vez máis siglas: o
abano LGTBQ (lésbico, gai, bise-
xual, transexual e queer) aínda
queda curto se pensamos na in-
tersexualidade, na posibilidade
de que os propios cromosomas
se rebelen contra a dicotomía. A
mostra percorre o treito dende
as primeiras manifestacións, nos
EUA do 69, até a actualidade, e
non só latitudes occidentais, se-
nón que tamén lle bota un ollo
aos lugares onde non ser hetero-
sexual pode implicar a forca:
“Debe de ser marabilloso para
vós no Oeste, cos vosos bares,
clubs, liberación gai e iso todo”,
lemos debaixo dunha fotografía
tomada en Hauz Khas, Delhi,
por Sunil Gupta. En todas as par-
testenta, precisamente, eviden-
ciar que algo falla, que non é co-
mo nolo contou a nosa historia
da cultura (branca, masculina,
heterosexual e occidental). A tra-
vés de vídeo, fotografía, escultu-
ra, performance, pintura e mes-
mo banda deseñada, obríganos
a unha relectura.

DA REIVINDICACIÓN FESTIVA Á LOITA

CONTRA O ESTIGMA.Coñecemos, xa
no hall, a compilación de artistas
gai e lesbianas nacidos entre o
XVIII e o XIX realizada por Hen-
rik Olesen e a seguir entramos
nos 60 e 70. Aliaga sinala a “inxe-
nuidade” deste primeiro move-
mento, fundamentalmente lú-
dico: das fotografías de Herbert
Tobias ou Robert Mapplethor-
pe, que recolle a vontade de revi-
rilizar a homosexualidade mas-
culina (a estética do coiro, o sa-
domaso e o dominio), até a an-
droxinia de Andy Warhol no fac-
símil dunha das súas polaroid-
autorretrato, pasando polos có-
mics de Tom of Finland, ou Pe-
dro Almodóvar e MacNamara

paneis, e o fotógrafo venezolano
Alexander Apóstol recolle os tes-
temuños dunha noite na Aveni-
da do Libertador, en Caracas, e
as transexuais que se dedican á
prostitución nela. Dias & Ried-
weg abordan o mesmo tema,
cunha dupla proxección nunha
sala en que temos que sentar no
mesmo sofá que as persoas en-
trevistadas que estamos a ver,
homes que traballan ofrecendo
servizos sexuais e que dan as sú-
as opinións sobre identidade, se-
xualidade e inmigración. Que-
ren obrigar a quen mira a rachar
coa distancia a respecto do “ou-
tro”, e pórse “no medio”, formar
parte do espazo referenciado.

Por último, En todas as par-
tesmira máis alá de Occidente,
e achégase a contextos onde as
condicións políticas non per-
miten nada que saia da norma
heterosexual, da man das foto-
grafías do iraniano Tariq Alvi,
autor da peza The importance
of hanging, onde varios prezos
enmarcan a foto de dous rapa-
ces que van ser enforcados, os
hindús Sunil Gupta e Tejal
Shah, o libanés Akram Zaatari,
ou a palestina Ahlam Shibli, au-
tora da serie Eastern LGTB.�

tos máis silenciados no terreo da
diversidade sexual: como a cien-
cia médica e a sociedade non ad-
miten ás persoas que non se po-
den situar nun sexo ou noutro,
porque incluso a natureza se re-
bela contra o binarismo. Na
mesma liña, a fotografía do torso

travestidos no RockOla, recolli-
dos pola cámara de Pablo Pérez
Mínguez. 

A perspectiva lésbica vén da
man da videoasta Barbara Ham-
mer e a súa curta “Multiple or-
gasms”, e do libro de “pinta e co-
lorea” de Tee Corine: The cunt
coloring book.

Pero o lenzo Infection, de De-
rek Jarman, e a peza Silence=De-
ath, de Keith Haring, son a ante-
sala dunha década moito máis
dura: a aparición da SIDA, e a súa
utilización por parte de grupos
ultraconservadores para demo-
nizar certos sectores sociais fai
agromar novas conciencias.
“Certos grupos políticos e a Igre-
xa converten a SIDA en enfermi-
dade moral, na culpa coa que
debían pagar o seu pecado”, ex-
plica Aliaga. Colectivos activistas
coma Act Up, Gran Fury e The
Fierce Pussy (deste último inclu-
so podemos levar reproducións
dos pósters, dispostas para co-
llérmolas) empregan o cartel, a
acción de rúa, o lema na camise-
ta e a arte no espazo público para
denunciar a humillación. 

ENTRE A NORMALIZACIÓN E O NON QUE-

RER NORMAS: DO MATRIMONIO HOMO-

SEXUAL AO QUEER. Xa nos 90, entra-
mos nun momento “parado-
xal”, segundo Aliaga. Conviven a
loita polos dereitos civís, a “rei-
vindicación normativista” (a
consecución do matrimonio ou
a adopción), e a teoría queer, o
rexeitamento de calquera estru-
tura patriarcal ou da acomoda-
ción ao preestabelecido (familia
e parella tradicional). Todo se
pode transgredir: nunha sala ac-
cedemos aos vídeos do casting
que realizaron Cabello e Carce-
ller, con varias mulleres a imitar a
James Dean. Noutro espazo, ba-
temos de fronte coa intersexuali-
dade, da man de Ins A Krom-
minga. Un cartel advírtenos de
que o cuarto de baño é só para
hermafroditas, e prega que ho-
mes e mulleres vaian a outro, e
unha instalación que xoga co ab-
xecto, co monstruoso e co hu-
mor, desenvolve un dos confli-

hermafrodita, realiza por Del La
Grace Volcano, ou os autorretra-
tos de Loren Cameron, amosan
que non só o xénero, senón ta-
mén o sexo, é construíbel. 

A transformación ocupa boa
parte da mostra: drag kings e
drag queens conviven na colo-
rista recreación que fai d’A Últi-
ma Cea,de Leonardo da Vinci,
Elisabeth Ohlson. O espazo pú-
blico (e a súa conquista) ten ta-
mén o seu peso na exposición:
Jesús Martínez Oliva introdúce-
nos nun labirinto de parques e
outros espazos para o encontro,
por medio dunha instalación de

Dous anos despois d'A batalla dos xéneros,
o CGAC compostelán acolle unha nova
exposición que desafía a escisión da
humanidade en dous sexos/xéneros. En todas
as partes. Políticas da diversidade sexual
na arte, comisariada por Juan Vicente Aliaga,
poderá verse até o 20 de setembro

Relectura do desexo

Autorretrato Andy warhol.

’’Varias das imaxes mostran
que non só o xénero,
senón tamén o sexo,
é construíbel”
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LLatiguiños negros estra-
texicamente coloca-
dos, recortes de plano,
desaparicións sospei-

tosas de obxectos e mesmo o
escurecemento de xenitais nas
portadas dos discos narran un
capítulo da historia oficial da
música pero, ao mesmo tempo,
agachan outra realidade, a que
gobernos, poderes mediáticos e
organizacións sociais  non qui-
xeron que o público en xeral co-
ñecese por considerar que
atentaba contra a moral.

A rebeldía e o risco estético
de moitas bandas de rock e pop
tivo que facer acrobacias en
moitas ocasións para superar
os estritos filtros da censura
dende a segunda metade do sé-
culo XX. No Estado español, o
réxime de Franco reduciu con-
siderabelmente a liberdade.
Cancións como Bésame mu-
cho foron proscritas na radio
debido á “inmoralidade” da le-
tra e son coñecidos os proble-
mas que tiveron autores como
os do colectivo Voces Ceibes,
Serrat, Raimon ou Lluís Llach.

Pero esta práctica non foi
exclusiva do franquismo, máis
ben a censura foi dos poucos
puntos en común que tivo a in-
dustria musical de Europa e

América, aínda que con dife-
rentes graos. Con todo é difícil
precisar até onde chega o atre-
vemento estético e onde co-
meza a estratexia comercial. 

Unha das portadas que de-
satou polémica internacional
foi a do cuarto traballo da banda
heavymetal alemá Scorpions.
Nela aparecía unha nena espida
baixo o título Virgin Killer(1977).
As críticas non tardaron en che-
gar. A capa foi censurada e o
grupo tivo que substituír esta
imaxe por outra máis comedida
que retrataba toda a formación.
Algo semellante sucedéralles co
disco anterior, In Trance, que
mostraba o peito dunha muller.
Desta vez Scorpions optou por
escurecer o corpo da modelo.
Foi o primeiro dos moitos con-
tratempos que sufriu a banda.

Tampouco os incombustí-
beis Rolling Stones se salvaron
dos tentáculos da censura, que
cortaron, pegaron e incluso fi-
xeron modificar completamen-
te as súas propostas gráficas.
Unha delas foi a capa de Sticky
Fingers(1973), deseñada polo
mesmo Andy Warhol. O grupo
de Mick Jagger publicou como
portada un primeiro plano da
zona xenital dun home embuti-
do nuns vaqueiros coa crema-
lleira baixada. O Estado español
foi un dos poucos que a censu-

rou, remprazándoa por outra
na que uns dedos cortados saí-
an dun bote de sangue.

Autoproclamados como “a
mellor banda de rock do mun-
do”, os Rolling Stones tampou-
co puideron exercer o seu po-
derío para asegurar a capa de
Beggars Banquet(1968). A pro-
posta orixinal amosaba graffitis
nas paredes dun baño sucio.
Despois de tres meses de loita
as intencións da banda fóronse
polo sumidoiro e a capa foi
substituída por un deseño so-

brio que arremedaba ás invita-
cións de voda.

A censura tamén desbaratou
o cartel promocional do disco
Black and Blue, no que aparecía
unha muller amordazada de pés
e mans e visibelmente golpeada,
así como a capa de Some Girls,
que presentaba personaxes pú-
blicos disfrazados con perrucas. 

Pola súa banda, en maio de
1977, a multinacional Virgin Re-
cords contratou os Sex Pistols
para lanzar o seu primeiro LP

Never mind the bollocks, here’s
the Sex Pistols(Impórtanos un
collón, aquí están os Sex Pis-
tols). As forzas conservadoras
non tardaron en pronunciarse.
Aínda estaban abertas as feridas
que produciran discos como
God save the Queen, que ataca-
ba o conformismo dos ingleses
e a coroa. O seu Anarchy Tour,
veu reducido considerabel-
mente o número de concertos,
comezaron as agresi,óns aos se-
guidores e iniciouse unha bata-
lla legal pola presenza na capa
da palabra “bollocks”, que, fi-
nalmente, suprimiron. 

PARA OS CRÍTICOS, MELLOR SEN XENI-
TAIS. O camaleónico David Bo-
wie, un dos personaxe máis in-
fluíntes e respectados da histo-
ria do rock, tamén tivo que
prescindir de impactantes por-

tadas. Unha delas foi a de The
man who sold the world(1971),
onde o músico xa exploraba a
teatralidade e a ambigüidade
sexual característicos do rock
glam. Na imaxe que abría o dis-
co, Bowie aparecía disfrazado
cun traxe de época feminino, al-
go que non gustou moito. 

A outra de Bowie pertencía
a Diamond Dogs(1974), un ál-
bum inspirado na novela 1984,
de George Orwell. O propio
Bowie optou por unha carica-
tura del mesmo na que apare-
cía con corpo de can e na que
se deixaban ver os xenitais do
animal. Para poder comerciali-
zarse en moitos países foi ne-
cesario borrarllos.

MENSAXES SEXISTAS. A pesar de ser
un dos discos máis agardados
do ano (1984), o debut en soli-
tario de Roger Waters, compo-
sitor e baixista de Pink Floyd,
The Pros and Cons of Hitchhi-
kings, tampouco pasou desa-
percibido para o sector máis
sensibilizado coa loita polos
dereitos da muller. Na capa
amosábase a unha muller,
practicamente espida, facendo
autostop nunha estrada solita-
ria. Despois das duras críticas
polo sexismo da mensaxe, os
deseñadores tiveron que cu-
brir parte do corpo da ra-

MA A INE.40.ZG

Os discos que nunca se chegaro
Dende avións fálicos até pelo púbico
asomando por debaixo da roupa interior.
Na historia recente da música moitos foron
os artistas que, coas portadas dos seus
discos, desafiaron a estrita moral do
momento. A censura encargouse de que
non levantasen polémica

>>>

’’É difícil precisar até onde
chega o atrevemento
estético e onde comeza
a estratexia comercial”

’’Esta práctica non foi
exclusiva do franquismo,
máis ben a censura foi dos
poucos puntos en común
que tivo a industria musical
de Europa e América, aínda
que con diferentes graos”

MÚSICA E CENSURA
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be, onde as nádegas das catro
mulleres retratadas de costas na
imaxe inicial foron tapadas por
un discreto letreiro no que se po-
día ler “este álbum non contén
cancións explícitas”.

VÁTERES E ANACOS DE CARNE. No ca-
so do traballo If you can believe
your eyes and ears (1966), do
grupo The Mama’s and the Pa-
pa’s a discográfica decidiu apla-
car as críticas mal intencionadas
pechando o campo da imaxe da
portada. A capa inicial artellába-
se cunha fotografía da banda
dentro dunha bañeira, a carón
dun inodoro. A instantánea tivo
que recortarse deixando ver tan
só as cabezas dos músicos sobre
un fondo negro.

Nin os mesmísmos Beatles
se salvaron da queima. O álbum
Yesterday and Today(1966) saíu
á rúa rodeado de polémica, avi-
vada, en certo sentido, por un-
has declaracións previas de
John Lennon nas que afirmaba
que a banda de Liverpool era
máis grande que Xesucristo. No
disco, os Beatles aparecían ves-
tidos con batas de carniceiro e
rodeados de monecas despeza-
das e anacos de carne. Ás pou-
cas horas de saír á venda orde-
nouse a súa retirada. Hoxe é un
dos obxectos máis cobizados
polos coleccionistas.�

paza cunha franxa negra.
Outra das iconas do glam,

Roxy Music, tamén tivo que co-
rrixir o seu arranque creativo,
cando menos no Estado espa-
ñol. A banda xurdida na primei-
ra metade da década de 1970
cunha proposta que mesturaba
un pop irónico coa rebeldía do
rock and roll foi considerada en
2004 pola revista Rolling Stones
como un dos cen mellores gru-
pos de todos os tempos. Malia
todo, as dúas mulleres espidas
coas que quixeron vender en
1973 Strandednon pasaron os
filtros oficiais. A este deseño ori-
xinal de Bryan Ferry eliminá-
ronselle as rapazas e só quedou
o ramallo de fondo.

Ese mesmo ano, Led Zeppe-
lin tamén tivo que facer malaba-
res para que o seu disco Houses
of the holy tivese as portas aber-
tas en todos os países do mun-
do. A primeira capa deste quin-
to disco, que acadou excelentes
vendas a pesar da controversia
que causou na crítica, presenta-
ba a uns nenos espidos escalan-
do unha sorte de costa empe-
drada. As coxas e a as nádegas
dunha delas foron cubertas por
un cintiño co nome do grupo e o
título do álbum.

Unha estratexia semellante
empregouse no disco de The 2 li-
ve crew As nasty as they wanna

MA AzG
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egaron a ver
O primeiro álbum con disco-
gráfica da banda norteameri-
cana de rock Guns n’Roses,
Appetite for destruction
(1987), no que figuraban te-
mas como Welcome to the
Jungle, Paradise cityou Sweet
child O’ Minebateu de fronte
contra o imperio da MTV. A
pesar de que o álbum chega-
ría a vender máis de 25 mi-
llóns de copias, a cadea ne-
gouse a mostrar vídeos da
banda porque na cuberta ori-
xinal do disco, baseada nun-
ha pintura de Robert Wi-
lliams, mostrábase un robot
violador. O grupo  cambiou
entón a cuberta por unha
imaxe dun crucifixo cos cinco
cranios dos integrantes e re-
servou a outra para o interior. 

Pero non é necesario re-
montarse tanto no tempo pa-
ra topar máis exemplos. En
1994 a banda formada polos
irmáns Chris e Rich Robin-
son, The Black Crows, lanza-
ba o seu disco máis experi-
mental e psicodélico. Tratá-
base de Amorica. Presentaba
na portada roupa interior coa
bandeira de Estados Unidos
pola que asomaba pelo púbi-
co. Inmediatamente foi reti-
rada e substituída por un
triángulo coa icona america-
na sobre fondo negro.

Só catro anos antes, o se-
gundo álbum de estudio da
banda californiana Jane’s Ad-
diction, Ritual de lo habitual,
tivo que saír con dúas porta-
das. Na primeira aparecen
dúas mulleres e un home es-
pidos, idea do propio Perry
Farrell. Na segunda, tan só
aparece o nome do grupo, o
do disco e o artigo referido á
liberdade de expresión nos
Estados Unidos.�

Robots violadores na MTV

>>>
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CComo ocorre en boa
parte do país, na co-
marca do Barbanza,
integrada polos con-

cellos de Boiro, A Pobra do Cara-
miñal, Rianxo e Ribeira, achou-
se un gran número de restos ar-
queolóxicos que fan pensar aos
prehistoriadores nunha ocupa-
ción temperá destes territorios.
O dolmen de Axeitos, en Ribei-
ra, o de Arca en Boiro son, neste
sentido, destacados expoñentes
da importancia que adquiriu na
comarca a cultura megalítica. A
eles engádenselle o castro de
Neixón, os petroglifos da Casota
do Páramo ou o porto fenicio de
Ribeira como enclaves funda-
mentais para coñecer e afondar
na historia da Barbanza, a nova
entrega da colección Comarcas
de Galiza.

Os romanos, no intento de
vertebrar o Imperio a través de
infraestruturas, tamén deixaron
a súa pegada no Barbanza. O
enlaxado da rede viaria que se
deu en chamar “per loca maríti-
ma” e que percorría toda a costa
galega para facilitar a conquista
de territorios e para mobilizar
efectivos cunha rapidez nunca
vista antes, aínda se conserva en
parte. Un dos tramos que se po-
de ver rodea a ponte da Mirase-
la, sobre o río San Xoán, que lle
debe o nome a un mosteiro que
existiu antigamente na zona.
Frei Martiño Sarmiento cita nos
seus escritos que na súa viaxe
por Galiza (1745) o mosteiro xa
estaba abandonado.

Sen dúbida, o mar xogou un
papel fundamental no pasado
da comarca e aínda o segue a
facer, como sinalan os autores
deste volume. Foi escenario,
dunha banda, de sucesivas in-
vasións de pobos viquingos,
sarracenos e otomanos, pero
tamén foi fonte de recursos

interior onde se atopa o dolmen
de Arca, o Miradoiro do Iroite e
os restos da calzada romana
que conducía a Porto do Son. 

Dentro do patrimonio ar-
queolóxico e histórico cómpre
destacar o Castro de Punta
Neixón. Trátase dun conxunto
formado por dous castros con
máis de 2.500 anos de antigüi-
dade. Nas inmediacións cre-

ouse o Centro Arqueolóxico do
Barbanza, que acolle diversos
restos arqueolóxicos e ofrece
información sobre o contexto
histórico e a vida dos castros.

POBRA DO CARAMIÑAL. Tamén es-
tá situado ao abeiro da serra,
unha situación que lle permite
albergar dous dos mellores mi-
radoiros naturais da comarca:

o da Curota (498 metros) e o da
Curotiña (368 metros). Este úl-
timo goza da distinción de Sitio
Natural de Interese Nacional e
permite boas panorámicas so-
bre a ría de Arousa e a costa de
Corrubedo. 

Na Pobra do Caramiñal ató-
pase tamén o pazo de Bermú-
dez, un edificio de estilo renan-
centista do século XVI, >>>

económicos que posibilitaron
o despegue local. Adquiriu tal
importancia, que xa no século
XVI comezaron a xurdir as pri-
meiras asociacións de mari-
ñeiros que axudaron a conver-
ter os portos de Ribeira e Pal-
meira nun dos principais abas-
tecedores de peixe de Castela.
Uns séculos máis tarde os ma-
riñeiros de Boiro serían os en-
cargados de subministrar os-
tras á Casa Real, unha deferen-
cia que lles valeu para estar
exentos do servizo militar.

Máis próxima no tempo, pe-
ro tamén co mar como protago-
nista, está a chegada dos empre-
sarios cataláns que, atraidos po-
la riqueza pesqueira das costas
do país, instalaron as primeiras
industrias de salga, que darían
paso, posteriormente, ás con-
serveiras. Unhas e outras con-
forman os primeiros pasos do
actual tecido empresarial da in-
dustria conserveira e agroali-
mentaria da comarca.

A importancia do sector pes-
queiro no Barbanza non é o úni-
co aspecto no que se detén este
novo volume. Os autores quixe-
ron tamén facer fincapé nos im-
portantes recursos e valores na-
turais, históricos e arqueolóxi-
cos, desglosándoos e referen-
ciándoos concello a concello.

BOIRO. Está situado entre a serra
do Barbanza e a ría de Arousa, o
que provoca que a orografía os-
cile dende a altitude dos cumes
Pouso Cabalo (692 metros),
Fonte das Égoas (626 metros) ou
o Monte Meán (594 metros) e
unha estreita franxa costeira de
relevo achairado na que se suce-
den dúas amplas enseadas.

Como os propios autores si-
nalan, as áreas de maior intere-
se natural atópanse nos ríos,
cunha fervenza destacada no
Cadarnoxo, e asociadas as
praias, dunas, esteiros e a serra.
É precisamente nesta paraxe

Barbanza, a importancia do mar
Esta semana o equipo coordinado por Adela
Leiro achégase en Barbanza ao Parque Natural
de Corrubedo, visita o castro do Neixón e pon
en valor os numerosos dolmens e fervenzas
desta comarca coruñesa
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COMARCAS DE GALIZA

A Serra do Barbanza vai pendendo altura até rematar nas proximidades da Punta Falcoeira.

A Ría da Arousa desde a Muralla; en primeiro termo, Vilar (Rianxo). Cabalos mostrencos nos cumios barbanzós [á dereita].

Fervenza da Misarela en Lesón (Pobra do Caramiñal); o río Pedras esbara nunha longa sucesión de tobogáns, saltos e pozas. Boi-

ro e península de Cabo da Cruz [á dereita].
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que pertenceu aos avós
do escritor Ramón María del
Valle-Inclán, declarado Monu-
mento Histórico Artístico en
1976. Na actualidade acolle un
museo adicado ao autor de Lu-
ces de bohemia. 

RIANXO.Rianxo é un porto de bai-
xura dedicado a artes tradicio-
nais que recibiu un pulo impor-
tante cos cultivos en bateas. Da
súa riqueza natural e do apro-
veitamento das augas dá conta,
dun xeito didáctico, a Aula Acti-
va do Mar. Foi inaugurada no
ano 2000 coa intención de de-
senvolver nela experiencias
educativas ambientais sobre o
medio mariño, con elementos
etnográficos referidos á carpin-
tería de ribeira, artes e útiles de
pesca e marisqueo e divulgación
das embarcacións tradicionais. 

Mámoas, petroglifos, cas-
tros, pazos e igrexas forman
parte do patrimonio dunha vi-
la, na que naceron figuras ilus-
tras como Castelao, Manoel
Antonio e Rafael Dieste. Pola
monumentalidade, cómpre
destacar neste apartado o hó-

rreo de Araño, considerado un
dos máis amplos de Galiza. 

RIBEIRA. Segundo algunhas es-
timacións, a construción dun
dos monumentos máis desta-
cados deste concello remónta-
se ao segundo milenio antes da
nosa era. Trátase do dolmen de
Axeitos, na parroquia de Olei-
ros. O seu levantamento res-
ponde á filosofía desta cultura
con querenza a erguer grandes
monumentos funerarios. 

Pero non é o único que se
conserva. Nos arredores de Co-
rrubedo acháronse abundantes
restos arqueolóxicos que teste-
muñan que estivo esta área po-
boada dende antigo. Hai nu-
merosas lendas que fan refe-
rencia a un poboado palafítico
ou a existencia da cidade de
Valverde ou Reirís, debaixo das
dunas e na lagoa do Carregal. A
tradición oral tamén di que hai
un barco afundido que fai soar
a serea as noites de néboa. 

Acolle ademais importantes
valores naturais asociados prin-
cipalmente á Illa de Sálvora e ao
Parque Natural de Corrubedo.

A primeira delas forma parte do
Parque Nacional das Illas Atlán-
ticas. Está situada na boca da ría
de Arousa e estivo ligada dende
hai 450 anos aos donos das To-
rres de Goiáns, aínda que a
Xunta de Galiza é a propietaria
na actualidade. En 1870 insta-

louse nela a primeira industria
de salgadura da ría e chegou a
contar cunha poboación está-
bel de 50 habitantes a mediados
do século XX. Hoxe en día está
deshabitada. 

Entre esta illa e Punta Falco-
eiro están situados toda unha

serie de elevacións, coñecidas
co nome de illotes de Sagres,
que estimularon a imaxinación
popular. Unha desas lendas foi
recollida polos autores de Bar-
banza. Destes accidentes, que
dificultan a navegación no lu-
gar, dise que competían con
Falcoeiro polos amores da illa
Forcadiña. “Pelexaron a morte
e dunha puñada Sagres man-
dou a Falcoeiro para outra pun-
ta e partiulle a lingua en sete
anacos que formaron o arrecife
de Carreiro ou as Sete Linguas
fronte a Aguiño. Os dentes es-
parexéronse dando lugar aos
farallóns de Prexeiros”.

O outro enclave de referen-
cia, o Parque Natural complexo
dunar de Corrubedo e lagoas de
Carregal e Vixán, está formado
por un areal de catro quilóme-
tros de lonxitude limitado por
cantís, nos que se inclúe a ma-
risma do Carregal e a lagoa de
auga doce de Vixán. No parque
habilitouse un Centro de Inter-
pretación dos Ecosistemas Lito-
rais de Galiza, e puxéronse en
marcha diferentes roteiros que
o percorren e achégannos aos
diferentes ecosistemas.�

MA A INE.43.ZG

Castro do Neixón (Cespón).

Dolme de Axeitos (Oleiros)

O sistema dunar de Corrubedo ocupa os 4 km de praia e, aínda que a meirande parte

das dunas están fixadas pola vexetación, hai unha móbil de un km de lonxitude.

Hórreo de Araño, o maís amplo do país.    

A lagoa de Carregal aliméntase dos ríos Artes, Silves e Longo e comunícase co mar

por unha canle.          

A lagoa de Vixán está separada do mar por unha cadea de dunas.          

A Pobra do Caramiñal e a illa de Arousa desde a Curota.          

Antiga fábrica de salga e capela en Sálvora.

’’No  s.  XVI comezaron a xurdir
as primeiras asociacións de
mariñeiros que axudaron
a converter os portos de
Ribeira e Palmeira nun dos
principais abastecedores
de peixe de Castela”

’’Os mariñeiros de Boiro
foron os encargados
de subministrar ostras
á Casa Real, que lles valeu
para estar exentos
do servizo militar”

’’En 1870  instalouse a
primeira industria de salga
en Sálvora, que  chegou
a contar cunha poboación
estábel de 50 habitantes
a mediados do s. XX
aínda que na actualidade
está deshabitada”

>>>
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Datos Persoais

Aida Vigo

A Coruña 1984.

Estuda Belas Artes

na Facultade de Pontevedra.

Lugares
íntimos

TT
eño especial
interese
por explorar
aspectos

que normalmente
descoidamos.
A percepción do todo,
a miúdo, non nos permite
prestar atención a cada
unha das súas partes.
A min interésanme estas
partes, que poden formar
un todo por si mesmas.
Centrei este traballo
no corpo e na capacidade
que este ten para suxerir.
Mostro zonas
determinadas,
con pregues, engurras,
diferentes texturas,
coa intención de afastalas
do seu contexto e poidan
dar lugar a novas
interpretacións.
Neste caso presento
o corpo coma paisaxe.�

Aida Vigo
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VISITAR.

Eros Galicia

O recinto feiral ExpoCoruña
acolle, entre os días 5 e 7 de xu-
ño, o primeiro salón erótico de
Galiza Eros Galiciano que par-
ticiparán máis de 60 artistas e
50 empresas especializadas no
ramo de distintos países euro-
peos. 

Organizado polos mesmos
promotores que o Festival de
Cine Erótico de Barcelona, este
evento contén tres días de in-
tensa programación especiali-
zada en lecer para adultos. 

A invitada de honor da cita
é a mítica Cicciolina, que ten
prevista unha actuación musi-
cal con performance incluído.
Pero na lista VIP de Eros Gali-
cia tamén teñen confirmada a

APRENDER.

Adestrar
executivos

Os empresarios, directivos e
executivos, ao igual que os de-
portistas, precisan adestrado-
res para estar en forma e de-
senvolver de xeito óptimo o
traballo e cumprir as súas ex-
pectativas. Estes adestradores
de mentes reciben o nome téc-
nico de coach e cada vez son
máis requiridos nos ambientes
empresariais. 

O coaching é unha técnica
na que se traballan as fortale-
zas e oportunidades de cada
particular co fin de mellorar as
capacidades profesionais e
persoais que se reflicten nun
cambio na maneira de ver e fa-
cer as cousas. GaliciaCoaching
é unha empresa especializada
neste eido cunha traxectoria
centrada en mellorar as destre-
zas de directivos e empresarios
que agora dá un salto máis aló
ofertando unha acción para
formar a coachsante a crecen-
te demanda deste tipo de pro-
fesionais.  

Bautizado como autocoa-
ching,o curso, do que toda a in-
formación está recollida na web
www.galiciacoaching.com,
céntrase no autocoñecemento
de cada futuro ‘adestrador’. A
acción formativa consta de 150
horas presenciais e on line, e
custa 300 euros. A cambio os
asistentes reciben unha certifi-
cación para traballar como co-
ach.O inicio do curso está pre-
visto para o 8 de xuño e a reser-
va de praza (que obriga a adian-
tar 100 euros da matrícula) de-
berá facerse antes do 5 de
xuño.�

E.E.

EXERCICIOESAÚDE.

Coidar
os xeonllos

Hai dúas semanas vimos que
un dos problemas polos que
acudían moitas persoas ao
ximnasio eran as doenzas de
costas. Outro dos problemas
típicos é o malestar dos xeon-
llos, podendo ser os dous ou
un só.

ANOSATERRA
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MERCAR.

Empanada
en pack

A empanada é un gran invento,
diso non hai dúbida, pero moi-
tos coincidirán en que non é
un manxar doado de transpor-
tar... Isto foi o que pensou Al-
berte Salgado hai uns meses,
cando unha tarde de treboada
de agosto, no seu Verín natal,
observou as dificultades que
unha señora de idade tiña para
transportar unha empanada
de grandes dimensións e por-
tar un paraugas sen mollarse
coma un pito ela e máis a em-
panada. 

Esta anécdota puxo a bulir a
mente deste emprendedor que
coa axuda e asesoramento de
dous panadeiros amigos, pro-
bou distintas formas e tipos de
cartón, e estudou as medidas e
focos de ventilación óptimos
para crear o que xa está no
mercado: a ‘Empanadapack’,
un envase intelixente e prácti-
co para facer máis doado o
transporte manual destas deli-
cias galegas.

Este envase patentado a ni-
vel industrial e a piques de ter a
mesma característica a nivel
sanitario, xa se distribúe en to-
do o país. De feito, Empanada-
pack S.L., a empresa de Alberte
Salgado, xa ten distribuidores
nas catro provincias.

“Polo momento estamos
dando a coñecer o noso produ-
to e comprobamos que vai
custar moito traballo introdu-
cilo entre os profesionais da
panadería e pastelería”, explica
o empresario que comenta
que os panadeiros son profe-
sionais cuns hábitos feitos, difí-
ciles de mudar, ao igual que os
consumidores, afeitos a levar a

empanada cuberta por papel.
As vantaxes da ‘Empanada-

pack’ , ademais da facilidade de
transporte son moitas, entre
elas a resistencia á auga durante
un tempo, que é apilábel e que
conserva morna a empanada
durante dúas ou tres horas. 

Polo momento véndense os
envases cun debuxo xenérico
para fomentar o hábito entre
panadeiros e consumidores
pero a partir do outono Empa-
nadapack ofrecerá a posibili-
dade de personalizalos. 

Baixo o lema a empanada
vestida de gala esta firma ofre-
ce modelos con asa de forma
redonda de 30x30x4 centíme-
tros e 40x40x4; e de forma cua-
drada de 44x31x4 e 64x41x4. Os
prezos varían entre un mínimo
de 0,40 a 0,55 euros, sempre
cun pedido mínimo. Máis in-
formación en www.empana-
dapack.com e no teléfono 629
116 48 65.�

E. Estévez

asistencia artistas do
cine para adultos co-
mo Yara Lamas, David
Galant, o director de
cine ‘X’ galego Totó
García, Baby Pi-
nup, Anastasia Ma-
yo, Natalia Zeta, Lesly
Kiss, David el Moreno
ou Rafa García.  A esta lis-
ta súmanse estrelas de al-
tura internacional como
Cser Franciska, Candy Strong,
Nicky, Nataly, Sambuka, Ma-
riana e os integrantes de  The
Beat Boys Human Show.

O salón contará con tres áre-
as temáticas: ‘Mulleres’ (con
espectáculos para o público fe-
minino), ‘Swingers’ (para pare-
llas liberais) e ‘BDSM’ (fetichis-
mo e sadomasoquismo), e es-
pectáculos e actividades divul-
gativas co obxectivo de achegar
ao público as mellores propos-

tas de ocio para adultos. Entre
elas figuran novidades co-

mo o mellor cine ‘X’, a arte
erótica galega máis in-

novadora, e as
aplicacións

das novas
tecnoloxí-
as no ne-

gocio .

CASTINGS, RO-
DAXES E ZONA CO-

MERCIAL. Coa in-
tención da máxi-

ma participación e
implicación de público

e profesionais do ocio pa-
ra adultos, Eros Galicia ta-

mén inclúe concursos e
actividades como

castings e a posibi-
lidade de ver co-

mo se filma un-
ha película ‘X’
en directo. 
Na zona co-
mercial, medio
cento de expo-

sitores mostra-
rán e venderán

produtos cosmé-
ticos, lencería

erótica, xoguetes,
publicacións espe-

cializadas. 
En www.erosgali-

cia.com inclúese to-
do tipo de informa-

ción sobre esta cita. Os
horarios de apertura son o

venres e sábado de 16 a 02h
e o domingo de 12 a 22h.  O
prezo da entrada é de 20
euros.�

E. Estévez
Imaxe da web

de www.galiciacoaching.com

viaxar.comer.mercar
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VIÑOTECA.

Sameiras (1040)

Antonio Caxide Gulín forma
parte do grupo de colleitei-
ros elaboradores que, des-
pois de traballaren nou-
tros mesteres alleos á tra-
dición vitivinícola fami-
liar, decide abandona-
los para voltar ás súas
orixes. Exemplos co-
ma el abondan no
Ribeiro, sobre cal-
quera das outras
zonas produto-

ras galegas. O
camiño non

ten outra
que, no vi-
ñedo, re-
cuperar as
castes tra-
dicionais

brancas e
tintas, sen caer

no monocultivo, prac-
ticando unha viticultura res-
pectuosa co medio natural e
axeitada á vocación das dife-
rentes variedades. Na adega,
coa manipulación coidadosa e
a intervención sen excesos, cos
medios máis axeitados.

Caxide elabora na adega o
froito das súas viñas en Santo
André de Camporredondo (Ri-
badavia). Ademais dos Samei-
rás branco e tinto, e dos máis
básicos Viña do Avó branco e
tinto, produce o Sameirás
1040, un viño branco no que
participan a partes iguais a trei-
xadura, o lado, a godello e o al-
bariño, e que recibe este nome
porque, a partir da densidade
de fermentación 1040, pasa a
desenvolver a mesma en barri-
cas de madeira de 525 litros on-
de, unha vez rematada, per-
manece durante seis meses. O
seu enólogo é Alvaro Bueno.

Sameiras 1040 (2007)
D.O. Ribeiro.

Godello, albariño, lado e treixadura.

Branco con crianza, 12,5º.

Sucédense os aromas en har-
monía, ben unidos desde o pa-
llizo finamente dourado. As
flores brancas marcan o ritmo,
seguidas da froita sinxela,
branca e de pébida, e do mel,
todo ben integradiño. A súa
boca é fina pero sedosa, since-
ra e transparente que vai me-
drando cara ao final.�

Antonio Portela

teriores
do mus-
lo, coñeci-
dos como
cuádriceps. 

Se reforza-
mos con exer-
cicios adecua-
dos estes mús-
culos e aprende-
mos as posicións
básicas que son
máis beneficiosas e
as máis perigosas, es-
taremos en condicións
de evitar pasar polo qui-
rófano.

Unha das posicións que
debemos evitar é a de ter os
pés xuntos e flexionar os xeon-
llos. É máis adecuado separar
os pés para que o peso non re-
caia tan directamente nos xe-
onllos. Ademais, debemos
tentar manter os talóns no
chan para evitar sobrecargas
innecesarias.

Un exercicio moi bo para
reforzar a estruturas que for-
man o xeonllo é utilizar unha
parede como punto de apoio
para facer como se sentásemos
a distintos ángulos. Desta ma-
neira reforzamos os músculos
e non corremos riscos. Pouco a
pouco imos aumentando o
tempo no que mantemos a po-
sición, comezando en un mi-
nuto e chegando incluso até
dez minutos.

Facer bicicleta estática con
pouca resistencia e a elíptica son
outras recomendacións intere-
santes. Finalmente comprobar
se hincha o xeonllo. Isto será un
sinal de que nos estamos pasan-
do, procurar poñer frío na zona
despois de adestrar e non exce-

derse cos exercicios.�
Xurxo G. Ledo
jgledo@gmail.com

A maioiría dos problemas
están relacionados con lesións
de meniscos e/ou ligamentos
pero tamén hai persoas que
simplemente teñen unha so-
brecarga ou un desequlibrio. 

A primeira recomendación
é acudir sempre a un trauma-
tólogo para que faga un diag-
nóstico preciso do problema.
Unha vez que teñamos o diag-
nóstico podemos aplicar un-
has medidas ou outras. O pro-
blema con que nos atopamos
neste caso é a demora das citas
para poder ser diagnosticados
por un especialista. Así, moita
xente leva tempo esperando e
namentres vai a un ximnasio
para ver se pode facer algo.

Para non correr riscos, o que
se pode facer é ter en contas as
seguintes recomendacións: Se
non hai inflamación e unha dor
aguda e se non se produce un
bloqueo da articulación pódese
facer un adestramento preven-
tivo consistente en exercicios
específicos nos que a resisten-
cia sexa pouco intensa, evitan-
do a percusión (correr e saltar)
e os movementos bruscos, co-
mo xiros, arrincadas explosivas
e xogos nos que haxa que frear
de forma agresiva. Débense
evitar tamén posicións nas que
os xeonllos estean sometidos a
gran presión, como por exem-
plo na posición de crequenas
ou a posición coñecida como
“paso de valado”, na que un
dos xeonllos se atopa moi fle-
xionado e en rotación.

Tantos os meniscos como
os ligamentos son vulnerábeis
ás rotacións e xiros fortuítos,
sobre todo cando o xeonllo es-
tá estendido. Un despraza-
mento irregular do menisco
pode danar un ligamento late-
ral, na maioría dos casos o late-
ral interno, que é o que se ato-
pa na parte interior do xeonllo.
Esta doenza soe ir acompaña-

da dunha de-
b i l i d a d e
muscular
dos mús-
culos an-

BENCOMER.

Casas
encantadas

Veiga Mariña
Xesteira 6, Cotobade.

Teléfono: 686 460 198.

Prezo medio p/p: 16 euros.

Moitas vellas casas do noso ru-
ral foron nos últimos anos
aqueladas até convertelas en
restaurantes onde se recrean
ambientes e gustos patrimo-
niais. Na contorna de Ponteve-
dra e nas privilexiadas terras de
Cotobade se pode gozar dun
exemplo que neste caso destaca
polo agarimo da súa reconstru-
ción arquitectónica e espacial
sempre pensada para que os
comensais se sentan transpor-
tados a outro tempo mentres
saborean e conversan.

Veiga Mariña é unha aposta

persoal do seu animador por
deseñar desde o bo gusto cada
un dos distintos espazos nos
que pode apousentar todo
aquel que alí se achega tanto en
horas de merenda como de ce-
na. Segundo a hora, os pratos
poden variar na súa escolla.
Máis propios de petiscar cando
no aire libre se aposta pola torti-
lla ou, en distintos andares, as
grelladas de carne toman o pro-
tagonismo cara a noitiña. 

Pota á Veiga Mariña cociña-
da con arroz, “brochetas” de po-
lo ou solombo e distintos reme-
xidos, cun de grelos e gambas a
salientar, son unha boa descul-
pa para descubrir un espazo ga-
ñado desde o respecto á tradi-
ción e que reconquista xeitos de
lecer propios da cultura popu-
lar. Unha sobremesa con torta
de queixo pode ser o intre preci-
so para, na súa solaina ao aire li-
bre, pensar no seu uso xa en fun-
ción de casa de turismo rural.�

Xosé Rey
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O día de 4 de xuño de 1903 nacía

en Ourense Alexandre Bóveda

Iglesias, principal figura, xunto a

Castelao, do galeguismo político,

redactor do estatuto do 36, bri-

llante orador e economista, e tan-

tas cousas máis. Tamén mito do

galeguismo e da legalidade de-

mocrática, ao ser vilmente fusi-

lado o 17 de maio de 1936, tras

dun xuizo-farsa.

Este xoves 4 conmemóranse os

xa 106 anos do seu nacemento, na

súa cidade natal,  concretamente

na rúa da Barreira, fronte ao nú-

mero 16 no que nacera, e onde

unha escultura de Manuel Buci-

ños, un tronco de carballo fendido

polo que agatuñan uns nenos,

lembra ao mártir galego.

O presidente da Fundación Bó-

veda, diversas autoridades e o

propio escultor, que falará sobre o

significado desta alegoría, estarán

presentes na ofrenda floral ás 12

da mañá deste xoves, na citada

rúa natal de Bóveda.

Ao día seguinte  haberá un con-

certo da Coral de Ruada no Para-

ninfo do I.E.S. Otero Pedrayo, ás 20

horas. Antes da actuación, Xaquín

Vales “Xocas”  falará sobre o perfil

de Alexandre Bóveda, coralista.

Actos de homenaxe a Alexandre Bó-

veda, xoves 4 e venres 5, rúa da Ba-

rreira e I.E.S. Otero Pedrayo,Ou-

rense.

Coordenado por Gonzalo Vilas

toda unha vida de traballo e de pro-
funda reflexión, de marcados cam-
bios, con etapas de grande activi-
dade cortadas por ostentosos silen-
cios, e que teñen un nexo común: o
seu profundo dinamismo. Até o 14
de xuño, no Kiosko Alfonso.
¬EXPO.Fotógrafos da Natu-
reza 2009.  Caixanova presenta no
Aquarium Finisterraeesta exposición
de fotografías de natureza, unha das
máis consolidadas internacional-
mente. Até o 30 de xuño.
¬EXPO. Deshoras.  María Mar-
tín Carmona recupera a pintura,
unha arte na que destacou o seu
pai, antigo futbolista coruñés.
Carmona (1975) pinta mundos
desasosegantes que teñen que
ver co abismo, a escuridade, coa
morte, en definitiva, coma se ela
estivese máis cerca do final que
do principio. Até o 14 de xuño, na
Sala Municipal de Exposicións Sal-
vador de Madariaga.
¬MÚSICA. Javier Pereiro Quar-
tet.  Cuarteto cangués de jazz acús-
tico, integrada por trompeta, guita-
rra, contrabaixo e batería. Este xoves
4, ás 22:30, no Jazz Filloa.
¬MÚSICA. Festival Mozart.  Con
motivo do Festival Mozart Caixa Ga-
licia, poderemos escoitar obras co-
rais dos compositores Fanny Men-
delssohne Elliot Carter, polo Coro
do Palau da Música Catalá , co di-

do ciclo de Paul Newman, The ver-
dict (Veredicto final, 1982 ) é un exce-
lente drama sobre procesos xudi-
ciais, soberbiamente narrado por
Sidney Lumet. Proxéctase este luns
8, ás 18:00 e 20:30, en V.O.S.E., na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. Forum Metropolitano.
Esta semana proxecta os filmes En-
mas glück ( A sorte de Emma, de
Sven Taddicken, Alemaña, 2007).  E
The straight story  (Unha historia
verdadeira, de David Lynch,USA,
1999)  Do xoves 4 ao sábado 6, en
dúas sesións diarias. Entradas a 3 eu-
ros, no Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 4
Jean Eustache20.30 h. Le Cochon
(1970) Une Sale Histoire (1977) 99´.
Subtítulos en galego.
Venres 5
Fóra de serie20.30 h. Liverpool Li-
sandro Alonso, 2008. 84 .́
After Hours / Fóra de serie23.00 h.
Control Anton Corbijn, 2007. 120´.
Subtítulos en castelán.
Sábado 6
Fóra de serie18.00 h. Liverpool Li-
sandro Alonso, 2008. 84 .́
Fóra de serie20.30 h. Control An-
ton Corbijn, 2007. 120´. Subtítulos
en castelán.
Luns 8
Jean Eustache20.30 h. Numéro Zèro
(1971) 110 .́ Subtítulos en galego.

Martes 9
Jean Eustache20.30 h. Mes petits
amoureuses (1974) 123´. Subtítulos
en galego.
Mércores 10
Jean Eustache20.30 h. Mes petits
amoureuses (1974) 123´. Subtítulos
en galego.
No Centro Galego de artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.
¬EXPO. Obras maestras do
Rijksmuseum. Caixanova trae
agora a Coruña esta magnífica expo-
sición do museo holandés, con obras
da escola de pintura da Haia, natura-
listas e precursoras de pintores coma
Van Gogh. Até o 29 de xuño, no Pazo
de Exposicións e Congresos (Palexco).
¬EXPO. Alberto Datas. Un pro-
xecto expositivo que mostra as últi-
mas obras do pintor galego, un dos
artistas máis importantes da se-
gunda metade do século XX en Es-
paña. Até o 28 de xuño, na Fundación
Luis Seoane.
¬EXPO. Antonte e pasado-
mañá; ou o que pode ser pin-
tura hoxe. Exposición pictórica
dunha serie de destacados artistas
contemporáneos, que inciden na
inovación e cambios sobre o con-
cepto clásico de pintura. Até o 15 de
setembro, no MACUF.
¬EXPO. Julio Pujales. Pinturas do
artista coruñés nado en 1939. A mos-
tra preséntanos unha obra diversa,

AMES
¬TEATRO. Kvetch (unha come-
dia americana sobre a an-
siedade).  Unha produción de re-
cente estrea da compañía Teatro
do Morcego, que xa fala do seu
tema no título. O venres 5, ás 21:00,
na Casa da Cultura de Bertamiráns.

ARBO
¬TEATRO. A Nosa Maxia.  Un es-
pectáculo de ilusión a cargo do
Mago Cyrille Sinclair. O sábado 6,
ás 21:30, no Centro Multiusos.

O BARCO
¬TEATRO. Os soños na gaiola.
Unha obra para os cativos, con tex-
tos de Manuel María, polo grupo
Compañía do Trinke Trinke. Este
venres 5, ás 20:00, no pub Baranda.
¬MÚSICA. Ataque Escampe. O
contestatario grupo compostelán
actúa este venres 5, ás 00:00, na
sala Baranda.

BUEU
¬MÚSICA. El Tío Calambre. Pre-
senta os temas do seu novo traballo
Menos es más. O venres 5, ás 21:30,
no Pub Aturuxo.
¬MÚSICA. Aphonnic. Concerto
deste grupo nado en Vigo no 2001,
formación de puro rock. O domingo
día 7, ás 21:30, no Pub Aturuxo. 

CANGAS
¬MÚSICA. Harry Navisson
Band.  Concerto desta banda ga-
lega para este venres 5, ás 23:00,
na Salason.

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

A CORUÑA
¬ ACTOS. O galego medra con-
tigo. Esta iniciativa cultural dirixida
aos cativos chega este sábado 6 á
Praza Elíptica, onde de 11:00 a 18:15
haberá xogos, música e teatro. Ac-
tuará, entre outros, o grupo de tea-
tro Casahamlet e o de música in-
fantil Migallás.
¬ ACTOS. Presentación de li-
bro. O autor Alberte Mománpre-
senta o seu libro A crise irredutible,
editado baixo licenza  creative com-
mons. O sábado 6, ás 20:30 , no Cen-
tro Social Gómes Gaioso.
¬ ACTOS. Ciclo Escritas. Un ciclo
de charlas onde diversas escrito-
ras/es dialogan sobre a súa maneira
de escribir.  Este xoves 4 de xuño, ás
20:00, será a poeta Sabela Pato,
nunha performance titulada A do-
madora.Na Galería Sargadelos.
¬ CINE. Veredicto final. Dentro

A tempada estival diminúe
moito a presenza de programa-
ción teatral. Kvetch, de Teatro
do Morcego,  que podemos
ver en Ames, é unha das escasas
ofertas da semana.

Homenaxe a
Alexandre 
Bóveda

¬ ARTE
Os pintores de Artal. 
Pintura española do Mu-
seo da Habana

Entre os anos 1897 e 1913 tiveron

lugar vinte e catro exposicións de

venda de arte española na cidade

de Bos Aires, que marcaron un

proceso cultural importante para

España e Hispanoamérica. Estas

mostras, coñecidas coma os Sa-

lóns Artal, permitiron a circula-

ción da pintura española no novo

continente, abrindo un mercado

para os artistas activos e unha

canle de actualización entre am-

bas as latitudes. O organizador de-

ses salóns foi José Artal (Tarra-

gona, 1862-1918), un catalán

amante da arte, asentado en Ar-

xentina uns anos atrás.

A estratexia seguida por Artal  foi

a de penetrar no panorama cultu-

ral arxentino desde un punto se-

guro, ofrecendo obras de artistas

consagrados, como Goyaou For-

tuny, para logo, ir abrindo o ca-

miño cara aos artistas máis novos.

Os seus salóns lograron facer

coincidir nun mesmo espazo pro-

ducións de moi diferente orienta-

ción, nun período no que coexis-

tían en activo pintores de varias

xeracións artísticas. Xunto a auto-

res consagrados, mostráronse ou-

tros moi novos, dos anos 80 e 90

do século XIX. Este grupo pecha o

ciclo dos artistas españois presen-

tados por Artal en Bos Aires.

As resonancias, ás veces indirec-

tas, da labor de Artal e outros mar-

chantes chegaron aos países his-

panoamericanos situados máis ao

norte. 

Esta mostra, na que poderemos

ollar de preto un total de vinte e

sete paletas e vinte óleos de artis-

tas destes salóns, ofrécenos máis

claridade sobre estes intercam-

bios artísticos, concretamente, a

través do contacto coa illa cari-

beña, de donde proveñen.
Até o 19 de setembro, na Sala de

Exposicións daSede Fundación

Caixa Galicia, Pontevedra.

Paisaxe de Joaquim Mir, un dos pintores presentes na mostra.

Escultura de Bóveda  en Pontevedra.
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rector Jordi Casase o pianista Jordi
Armengol. Será este xoves 4, ás
21:00 no Teatro Colón.
E o día seguinte, venres 5, podere-
mos escoitar ao liederista Christoph
Pregardien e o prestixioso pianista
Michael Gees, que interpretarán
composicións de Schuman, Wolf-
gang Rihm e Schubert. Tamén ás
21:00,  no Teatro Colón.
¬MÚSICA. Sojazz. Jazz tradicional
desde perspectivas actuais, por este
sólido grupo galego. O venres 5, ás
23:00, no Jazz Vides.
¬TEATRO. Rain, como chuvia
nos teus ollos.  Espectáculo do
Circo Éloize, circo inovador e cheo
de poesía, baixo a direción deli-
cada de Daniele Finzi Pasca. Vai
estar o xoves 4, ás 21:30, venres 5,
ás 22:30, e sábado 6, ás 18.00 e
22:30. no Coliseum.

COSPEITO
¬TEATRO. Pedro e o lobo. O clá-
sico conto ruso, versionado polo
grupo de títeres Tres Globos. este
venres 5, ás 18:00, na Casa da Cultura
de Feira do Monte. 

CUNTIS
¬TEATRO. O galo Quirico e os
seus amigos. Obra de títeres re-
presentada pola compañía Seisde-
dos, o venres 5, ás 21:00, no Centro
Patelas.

FERROL
¬ACTOS. Certame fotográfico.
Ten lugar este venres 5, con motivo
do Día Mundial do medio Am-
biente, promovido polo Ateneo fe-
rrolán, con importantes premios en
metálico e unha posterior edición
dos mellores traballos.
¬ACTOS. Tertulia cidadá. Activi-
dade que se desenvolve permanen-
temente todos os mércores, ás 18:00,
no Ateneo Ferrolán.
¬ACTOS. Marcha ciclista. Oi-
tava e última das marchas popula-

res que organizan o Padroado de
Deportes e Clube Ciclista de Fe-
rrol para esta tempada, cun perco-
rrido de 15 kms. A saída será ás
11.00 horas dende o Centro de For-
mación e Recursos da Xunta.
¬ CINE. A lenda do indomable.
Cool Hand Luke(A lenda do indoma-
ble) é unha das mellores películas
carcerarias, asinada por Stuart Ro-
semberg en 1967, con Paul New-
manpletórico. Proxéctase o luns 8, ás
18:00 e 20:30, en V.O.S.E., na Sede Fun-
dación Caixa Galicia.
¬EXPO. Arte en Galicia desde
1975. Co título completo de “Reali-
dades, expresións, tramas”, a mostra
recolle fondos de pintura contempo-
ránea galega da colección de Caixa
Galicia. Até o 27 de setembro, na
Sede Fundación Caixa Galicia.

¬MÚSICA. Lords of Altamont.
Concerto deste grupo francés de
hard-rock. O venres 5, ás 22:00, entra-
das a 10 e 12 euros, na Sala Run Rum.
¬MÚSICA. 7 puertas.  O grupo pop-
rock coruñés fai unha actuación o sá-
bado 6, ás 23:00, na Sala Run Rum.
¬TEATRO. Ensaio aberto. Ensaio
da obra de danza Ovay (Valente, na
língua dos canteiros), de Quique
Peón, que fai ensaios abertos ao pú-
blico antes da estrea a finais de mes.
Este  xoves 4, ás 20:30, no Teatro Jofre.

¬TEATRO. Bailadela da morte
ditosa.A compañía Teatro de Nin-
gurestrae esta obra de Vidal Bolaño.
O venres 5, ás 20:30, no Teatro Jofre.

GONDOMAR
¬ACTO. Día do medio am-
biente.  O Instituto de Estudos
Miñoranosorganiza varios actos en
torno a esta data (5 de xuño). Así, o
sábado 6, con saída as 17:00 da
Ponte das Animas, haberá un paseo
didáctico pola beira do río Morga-
dáns ata os Muiños da Serra.

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

O GROVE
¬MÚSICA. Voces Da Rádio . O
grupo vocálico portugués dá este
concerto o sábado 6, á 01:00, en-
trada a tres euros, na sala Náutico.

GUNTÍN
¬MÚSICA. Coro Campus Stellae
+ Os Menestreis de 1500 . Den-
tro do Ciclo Espazos sonoros, ac-
tuación destas formacións, este sá-
bado 6, ás 19:30, no Mosteiro de Sta
Mª de Ferreira de Pallares.

LARACHA
¬MÚSICA. Sugar Mountain . O
grupo galego de rock presenta os
temas do seu novo disco In the Raw.
O venres 5, ás 23:30, no Pub D'Anton.

LUGO
¬ CINE. Marcado polo odio. So-
mebody Up There Likes Me (Marcado
polo odio, 1956 ) é a primeira longa-
metraxe protagonizada por Paul
Newman, dirixida por Robert Wise,
adaptación cinematográfica da vida
do boxeador Rocky Graziano. O
martes 9, ás  20:00 en V.dobrada, no
Centro Sociocultural Caixa Galicia.
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O grupo de rock francés Lords of
Altamont estarán este venres na
Sala Rum-run ferrolana.

III Festival Alternativo 
Millo Verde
Por terceiro ano vaise desenvol-
ver na vila redondelá este festi-
val musical, que tamén inclúe
actividades como o graffiti,
mercado de troco, xogos popu-
lares e infantís, pasarrúas, etc...
O festival, de entrada e acam-
pada gratuíta, está apoiado
polo concello e organizado
pola Asociación Millo Verde.

Este ano, a oferta musical, ade-
mais da reaparición do grupo  tra-
dicional Os Quintelas, formación
creada hai 50 anos e que levaban
20 retirados, ou a trangalleira e
festeira charanga dos Veranean-
tes, amplía o seu ámbito ao
campo internacional, coa actua-
ción dos italianos Talco ou os ar-
xentino-colombianos, afincados
en Barcelona, Che Sudaka.

Tamén estarán grupos galegos
Sacha na Horta, Skándalo GZ, Za-
maramandi, Blackbum, os mur-
cianos Eh Txo!, e os barceloneses
Proyecto Luisbo.
Redondela, rúas da vila e anexo
do Campo do Choco, do venres 5
ao domingo 7 (concertos: venres
e sábado, dende as 21:00)

X Encontro de música 
tradicional de Carboeiro
Esta cita musical ás beiras do
Deza ao seu paso polo mosteiro
de Carboeiro é un pistoletazo de
saída da recua de festivais de ve-
rán que xa nos veñen por riba.

Un encontro que xa chega á
décima edición, e donde os asis-
tentes pensan menos, ou
mesmo non pensan, en qué gru-
pos actúan que no lugar de cele-
bración e espíritu de auténtica
xuntanza musical da cita.

En Carboeiro, un enclave verda-
deiramente bucólico, onde o río
Deza, no fondo dun canón, ro-
dea preguiceiro ao vello mos-
teiro (non eran parvos estes
monxes á hora de escoller os
seus retiros), prevalece a partici-
pación musical dos propios asis-
tentes, até alteas horas da noite
antes daretirada á acampada li-
bre e anexa.

Estas, acompañadas dunha ex-
posición centrada nos xoguetes
tradicionais ou artesáns, estarán
protagonizadas por grupos de
música galega da bisbarra.

Á unha do mediodía celebra-
rase a tradicional “Procesión da
Santa Ferreña”, acompañada po-
los cabezudos de Viravolta, e
logo haberá un xantar popular,
xogos infantís, contacontos e
feira de artesanía. 

Tamén se proxectará o docu-
mental “O siñor Afranio”, dirixido
por Víctor Coyote, sobre a peripe-
cia do sindicalista e deputado
agrarista galego, natural das te-
rras dezanas.

Sábado 6, dende as 13:00, no
Mosteiro de Carboeiro (Silleda),
entrada e acampada de balde.

¬ MÚSICA

O Circo Éloize estará en Coruña.

Obra de María M. Carmona, n’A Coruña.

Ovay
Quique Peón

Dirección: Quique Peón

Coreografía: Q. Peón/ Erick Jiménez

Dramaturxía: Roberto Magro

Dirección musical:Xosé Lois Romero

Músicos:Xosé Lois Romero e Suso Vaa-

monde

Deseño de iluminación: Baltasar Patiño

Vestiario:Cloti Vaello e Quique Peón

Bailarín e intérprete:Quique Peón

A estrea desta coprodución da

compañía de Quique Peón co

Centro Coreográfico Galego está

prevista para a semana vindeira en

Santiago. Non embargante, o bai-

lador ven levando unha dinámica

de ensaios abertos, a xeito de test,

por distintos escenarios galegos, e

que o levan este xoves a Ferrol.

Ovay (Valente, na língua dos can-

teiros) é a primeira montaxe profe-

sional dun artista que leva máis de

30 anos adicándose á investiga-

ción e recompilación do folclore

galego, facendo un percorrido de

movementos e melodías dos catro

puntos cardinais de Galicia.

A obra, primeira asumida en soli-

tario por un bailarín tradicional,

quere amosar a forma de expre-

sión masculina utilizando un am-

plísimo abano de movementos

tradicionais galegos, que aínda es-

tán por explorar, e que se queren

contemporalizar achegándoos os

nosos días. 

Henrique Peón ten unha longa

traxectoria e un importante la-

bor como profesor de baile e

música tradicional galega. Na

actualidade é o director do

grupo de música e baile tradicio-

nal Xacarandaina dende o ano

1981, entre outras labores.
Ensaio aberto o xoves 5, ás 20:30,

no Teatro Jofre de Ferrol. Estrea o

sábado 13, no Salón Teatro (San-

tiago).

¬ TEATRO

O bailador Quique Peón.
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GUIEIRO.50. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

¬ EXPO. Os pintores de Ar-
tal. A Fundación Caixa Galicia
mostra unha selección de pin-
tura española procedente do
Museo de La Habana, con artis-
tas como Sorolla, Fortuny, An-
glada Camarasa, Rusiñol ou
Madrazo, entre outros. Até o 19
de setembro, na Sede da Funda-
ción Caixa Galicia.
¬ EXPO. Retirado x revisión.
Mostra que xira arredor da im-
portancia do molde na produc-
ción 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 co-
pia e reproducción. Até o 26 de
xuño, na Sala X (Facultade de Be-
las Artes) .
¬ EXPO. Decoración urbana.
A artista Lucía García Rey pensa
na cidade como un fogar, e por iso
o seu proxecto artístico consiste
en decorar diversos espazos da
mesma. Até o 13 de xuño, polas
rúas da cidade.
¬ EXPO. Ruibal 1966/2008. O
Museo de Pontevedra acolle unha
exposición antolóxica que mostra
a traxectoria artística do ponteve-
drés  Manuel Ruibal a través de
cen obras.  Até o 5 de xullo.
¬EXPO. Alejandro de la Sota
e  o Pavillón Municipal de
Deportes. O Pazo da Cultura
amosará até o 14 de xuño a histo-
ria da súa  instalación deportiva
máis importante: O Pavillón Mu-
nicipal de Deportes, destacado
pola súa xenialidade construtiva,
a  importancia do seu arquitecto
Alejandro de la Sota, e a impor-
tancia social e deportiva do edifi-
cio na cidade.
¬MÚSICA. Gain + Flip Corale
Band. Actuación para este xoves
4, ás 22:00, entradas a 3 euros, na
Sala Karma.
O venres 5, na mesma sala, ás
23:00, e entradas a 6 e 8 euros,
concerto de Anni B. Sweet .
O sábado 6,  tamén ás 23:00, en-
tradas a 7 euros, aactuará Adolfo
Langa.
¬MÚSICA. Virtuosos do vio-
lonchelo. Os violoncelistas
Francisco Pérez, Javier de la
Vega e Antonio Serrano ofrecen
un recital da man da Fundación
Rutas do Románico. Este venres
5, ás 20:30, no TeatroPrincipal.
¬MÚSICA. Música coa Aula
Folque. O obradoiro, impartido
por profesores da Aula Folque In-
fantil, está aberto ao público en
xeral, e terá lugar o sábado 6,ás
18:00 horas no tramo urbano do
río dos Gafos.

rican Beauty) dirixe este film
(2002)cun Paul Newman car-
gado de experiencia diante da cá-
mara.  Proxéctase este martes 9,
ás 20:00, en V. dobrada, na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Ac-
tuacións todos os venres ás 20:00 ,
no Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Cuarteto Ardeo e
Quiroga. O Ciclo de Música de
Cámara Sen Batuta remata a ac-
tual tempada coa celebración do
concerto dos Cuartetos Ardeo e
Quiroga, que terá lugar este xoves
4, a partir das 20:30 no Paraninfo
do Instituto Otero Pedrayo.
¬MÚSICA. Güezos. O grupo ga-
lego que mestura música tradicio-
nal e rock vai actuar este venres 5,
ás 21:30, con entrada a tres euros,
no Café Cultural Auriense.
¬MÚSICA. Pigmy + Musk . Con-

certo que terá lugar o venres 5, ás
22:00, no Café&Pop Torgal.
¬TEATRO. Os mozos de Histo-
ria. José María Pou dirixe e pro-
tagonizaun dos textos teatrais de
maior éxito representados en
Londres e Broadway. A obra sitú-
ase nunha escola inglesa nos anos
oitenta, onde un grupo de mozos
prepárase para o ingreso en Ox-
ford e Cambridge. Este xoves 4, ás
21:00, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Dos menos. Unha
obra protagonizada por Héctor
Alterio e José Sacristán, se-
guindo un éxito teatral francés.
Dous homes coinciden nun hos-
pital tras dunha amarga nova para
ambos. O martes 9, ás 20:30, no
Auditorio Municipal.

PADRÓN
¬MÚSICA. Coro Campus Ste-
llae + Os Menestreis de 1500 .
Dentro do Ciclo Espazos sonoros,
actuación destas formacións, este
xoves 4, ás 20:00, na igrexa Sta. Ma-
ría a Maior de Iria Flavia.
¬TEATRO. Abraiantes sonos.
Maxia a cargo do Ilusionista Pe-
dro Volta.  O venres 5, ás 21:00, na
Praza de Macias . 

PONTEVEDRA
¬ CINE. O buscavidas. The Hus-
tler, realizada por Robert Rossen
en 1961, é un clásico do cine, cun
inesquecíbel enfrontamento ao
billar dun mozo Newman co me-
morable “Gordo de Minessota”.  O
martes 9, ás 20:00 en V.O.S., na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬ CIRCO. Circo Roma Dola. O
circo está instalado en Mollabao, e
alí quedará até o vindeiro luns
8,con unha función diaria durante
os días de semana, ás 19:00; dúas
o sábado, ás 17:00 e ás 19:30; e
tres o domingo, ás 12:00, ás 17:00
e ás 19:30. O luns 8, o espectáculo
comezará ás 18:00.

moza cantante cubana, que
rende homenaxe no seu reperto-
rio a Antonio Machín, actúa este
sábado 6, no Pub + que 2.

MONFORTE DE LEMOS
¬MÚSICA. Coro Campus Ste-
llae + Os Menestreis de
1500 . Dentro do Ciclo Espazos
sonoros, actuación destas forma-
cións, este venres 5, ás 20:30, na
igrexa Sta María da Régoa.

NARÓN
¬TEATRO. Ados@dos. Nesta co-
media do grupo Uroc Teatro
dous habitantes deses impersoais
chalets adosados falan do divino
e o humano, da actualidade e
mesmo do teatro. O sábado 6, ás
20:00, no Pazo da Cultura

NOIA
¬TEATRO. No coment:Obra.
Unha obra do grupo Producións
Excéntricas, marca baixo a que
viaxan Quico Cadaval ou os
compoñentes de Mofa e Befa. O
sábado 6, ás 22:00, no Teatro-Coli-
seo Noela.

OURENSE
¬ACTOS. Homenaxe a Ale-
xandre Bóveda. No aniversa-
rio do seu nacemento, terá lugar
unha ofrenda floral e charla,
fronte a súa casa natal na rúa Ba-
rreira, este xoves 4, ás 12:00. O
venres 5, ás 20:00, conferencia e
recital da Coral de Ruada, no Au-
ditorio Municipal. 
¬ CINE. Camiño á perdición.
O realizador Sam Mendes ( Ame-

¬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 pano-
rama da plástica actual en Galiza a
través de creadores e obras liga-
dos á arte galega contemporá-
nea. No Museo provincial.
¬EXPO. Galicia até 1975. Se-
gunda mostra do proxecto exposi-
tivo Miradas. Unha revisión dos fon-
dos da Colección Caixa Galicia, coa
que se perciben as principais viraxes
da plástica galega ao longo de máis
dun século de historia, desde o XIX
ata 1975. Até o 7 de xuño, no Centro
Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Tea . O grupo madri-
leño ten un dos mellores directos
do rock español. Poderemos
aprecialo este xoves 4 , ás 23:00,
no Club Clavicémbalo.  
Voces Da Rádio, o grupo vocá-
lico portugués, de novo en xira
polo noso país, vai estar o venres
5, ás 00.00.
E o sábado 6, ás 00:00,  un grupo
lucense que fai unha música de
funky, soul, jazz e o que lles bote ,
todo con moita enerxía: Cats  &
Monkeys.

MELIDE
¬MÚSICA. Microguagua. For-
mación de reggae multiétnica e
internacional, formada en Barce-
lona, e que vai tocar a noite deste
venres 5, ás 01:00, no Pub Gatos.

MOAÑA
¬MÚSICA. JamilaCastillo. Esta
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Dos menos,con Alterio e Sacristán, represéntase en Ourense en Vigo. Avindeira semana visitará outras cidades galegas.

Unha escena da obra No coment: Obra, que se representa o sábado en Noia.

O catalán Josep María Pou di-
rixe e interpreta a obra Os mo-
zos de Gistoria, unha obra que
se sitúa nun College inglés, e
que podemos ver esta semana
en Ourense.
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Corea do Sur, 2007, VOSE, 40'). Ta-
mén se proxecta unha entrevista
a  Farocki por Ramiro Ledo (15').O
mércores 10 , ás 22:00 horas, en-
trada de balde, no centro social A
Xentalla do Pichel.
¬ CINE. Cortina esgazada.
Este filme de Hitchcock, tan des-
mesuradamente anticomunista
como perfecta reloxería do sus-
pense, supuxo un dos hits de
Newman, en plena madurez xa
nos anos 60. O martes 9, ás 18:00 e
20:30, en V.O.S.E., na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬EXPO.Exposicións de pin-
tura. Reseña de varias exposi-
cións 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 ar-

tista lucense, até o 12 de xuño, na
Galería trinta.
Se o vello Atila volvese ás illas,
mostra do pontevedrés Juan Ri-
vas, até o 14 dexuño, na galería Es-
pacio 48.
¬EXPO. En todas as partes. Un
proxecto vertebrado mediante a
aparición de distintas representa-
cións do desexo e das diversas sub-
xectividades que se enfrontan á
norma e ao poder patriarcal. Até o
20 de setembro, no CGAC.
¬EXPO. Colección étnica.  A
colección nace do interese antro-
polóxico 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 Sendón e o docu-
mental 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 Comunica-
ción, coa colaboración de diversas
institucións, e baixo a dirección do
cineasta Xan Leira, presenta unha
exposición gráfica e audiovisual so-
bre a represión lingüística desatada
en Galicia a partir do levantamento
militar do ano 1936. Na Fundación
Torrente Ballester.
¬EXPO. Tarsila do Amaral.
Mostra da pintura vangardista e
fondamente brasileira desta pin-
tora, un

GUIEIRO.51.

OZA DOS RÍOS
¬TEATRO. As Aventuras de Po-
lichinela e a Galiña Negra.
Espectáculo de monicreques,
pola compañía Danthea Teatro,
o venres 5, ás 12:30, na Biblioteca
do Ceip Oza. 

RODEIRO
¬TEATRO. Lume  .  Espectáculo
de monicreques para os máis no-
vos, do grupo Teatro Babaluva
S.l. Este venres 5,ás 13:00, no Cen-
tro Sociocultural Luis Seoane . 

RODEIRO
¬TEATRO. Máxico circus ca-
baré.  Show de maxia a cargo do
mago Cayetano Lledó. Este ven-
res 5, ás 18:00, no Auditorio do
Centro Cultural Municipal.

SADA
¬TEATRO. Bar.  Espectáculo do
dúo cómico, coñecido polas súas
aparicións no Luar, San&san. O
domingo 7, ás 20:00, na Casa da
Cultura Pintor Lloréns.

SANTIAGO
¬CINE.Curtas  e estrea de
Jairo Iglesias. Retrospectiva
do cineasta compostelán Jairo
Iglesias, unha das firmes prome-
sas do cinema galego. Proxecta-
ranse 1936. Ribadeo, Cores e a es-
trea absoluta de Campás.O venres
5, ás 21:00, no Teatro Principal.
¬CINE. Adiamento. Proxección
do filme do realizador checo-ale-
mán Harun Farocki (Alemaña /

ANOSATERRA
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A Feira Internacional do Medio

Ambiente, a Enerxía e a Soste-

nibilidade, Ambinergia, abre as

súas portas no recinto feiral de

Exponor, no Porto, dende este

xoves 4 ao sábado 6, con expo-

sicións relacionadas coas ener-

xías ecolóxicas, no amplo recin-

to da cidade portuguesa.

Quere saber máis?                                       anosaterra.com

O grupo Yllana volta a Galiza para representar en Santiago Brokers, aceda comedia sobre o mundo das finanzas.

Prosegue o ciclo de Paul Newman.
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referente da arte sudamericana do
século XX. Até o 31 de xullo, na Sede
da Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Swing Session
Quintet. Esta formación ofrece
un repertorio clásico de standars
de Jazz vocal con novos matices
de cantantes comoFrank Sinatra,
Nat in Cole... Este xoves 2, ás 22:00,
na Casa das Crechas.
O domingo 7, ás 22:00, estará a
cantante cubana de boleros Ja-
mila Castillo.
O luns 8, ás 22:30, concerto do mú-
sico hindú residente en Vigo, Vikas
Tripathi e o violinista tamén indio
Sukhdev Mishra.
E o martes 8, actuación dos vete-
ranos do folk galego, Ophiusa,
ás 22:30.
¬MÚSICA. Lonely Drifter Karen
Desde que hai case un ano saise o
primeiro disco Lonely Drifter Karen
non deixou de tocar en directo por
toda Europa. No ciclo Ciclo Espazos
Sonoros 2009, este venres 5, ás
20:30, naIgrexa da Universidade.
¬MÚSICA. Snatch. Unha banda de
recente creación que ofrece temas
propios e pezas populares da mú-
sica norteamericana. O venres 5, ás
22:00, na Xentalla do Pichel.

¬MÚSICA.Malandrómeda.  Noite
de hip-hop en galego, con este
grupo santiagués. O sábado 6, ás
21.30, na Sala NASA.
¬MÚSICA. Josele Santiago. O ex-
líder de Los Enemigos interpretará
pezas dos tres discos que leva saca-
dos en solitario. O sábado 6, ás 22:00,
na Sala Capitol.
¬MÚSICA. Sojazz. Jazz tradicional
desde perspectivas actuais, por este
afianzado grupo galego. O mércores
10, ás 22:45, na Borriquita de Belém.
¬MÚSICA. Festival de música
folc. Concerto promovido pola
Asoc. Pena Maiorde Marrozos. O do-
mingo 7, ás 18:00, no Teatro Principal.
¬MÚSICA. Festival vibracional
TPS. Concerto da peculiar Orques-
tra de Música Espontánea de Gali-
cia, máis coñecida como OMEGA,
unha formación un tanto atípica. O
domingo 7, ás 22.00, no Salón Teatro. 
¬TEATRO. Gala de entrega de
Premios Buero de Teatro Jo-
ven.Premio promovido polo Minis-
terio de Cultura. A súa relevancia foi
en aumento dende que ergueu o
pano en 2003, acadando na última
edición unha participación de preto
de 200 grupos. Este xoves 5, ás 19:30,
no Teatro principal.

¬TEATRO. O soño de Fernand
Léger. A compañía Btita&cia
ofrece un happening na rúa inspi-
rado nun cadro do pintor Fernand
Léger , con personaxes da obra pola
rúa. O domingo 7, ás 12:00, naPraza
do Toural.
¬TEATRO. Brokers. O exitoso

grupo teatral  madrileño Yllanapre-
senta esta sátira do mundo dos ne-
gocios e os pelotazos, tan de actuali-
dade nestes tempos de crise. O mar-
tes 9 e mércores 10, ás 21:00, no
Teatro Principal.

SANXENXO
¬EXPO. Nómades. Até  o 26 de xu-
llo permanece aberta na Sede Náu-
tica Caixa Galiciaesta mostra que re-
colle o último traballo fotográfico de
Manuel Valcárcel, un percorrido en
imaxes xunto a últimas comunidades
nómadas do planeta.

SARRIA
¬MÚSICA. Los Mecánicos. Dosis
de bo pop clásico, consistente en
versións da música popular inglesa,
estadounidense, galega e española
dos anos 60. O venres 5, ás 00:30, na
Sala Planeta.

SILLEDA
¬MÚSICA. X Encontros de mú-
sica tradicional en Carbo-
eiro. A clásica cita musical e festiva
nas beiras do Deza vai ter lugar este
sábado, dende as 13:00 (informa-
ción aparte), nos arredores do  Mos-
teiro de Carboeiro.

SOBER
¬TEATRO. Abraiantes sonos.Ma-
xia a cargo do Ilusionista Pedro
Volta.  O sábado 6, ás 19:00, no Audi-
torio do Centro Sociocultural . 

VIGO
¬ CINE. A gata sobre o tellado
de Cinc. Adaptación da obra de
Tennesee Williams realizada por Ri-
chard Brooks en 1958, con un Paul
Newman e Liz Taylor pletóricos.
Proxéctase este martes 8, ás 18:00,
en V. dobrada, e 20:30 en V.O.S., na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Abisal.Mostra de xoias ins-
piradas nos océanos. Até o 21 de
xuño, noMuseo do Mar.
¬EXPO. Santiago Sierra. Sierra
(Madrid, 1966) é un dos artistas
máis interesantes da escena inter-
nacional. O seu traballo, vinculado
a estruturas sociais ou políticas,
pretende cuestionar as relacións de
poder establecidas no ámbito artís-
tico e no social. Até o 27 de setem-
bro, no Marco, Museo de Arte con-
temporánea.
¬EXPO. Do neoclasicismo...Co
título Do Neoclasicismo ao Natura-
lismo na arte galega. Colección do
Museo de Pontevedra, a mostra,
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O restaurado mosteiro de Car-
boeiro e os seus arredores aco-
llen un novo encontro musical,
que se vai celebrar este sábado
neste singular paraxe do conce-
llo de Silleda.

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

Poderán participar neste concurso todas
aquelas persoas interesadas maiores de de-
zaseis anos, mediante a presentación dun ou
varios traballos de creación literaria e carác-
ter inédito.

A lingua utilizada poderá ser tanto o galego
como o castelán.

Presentación das obras:
Os relatos terán esencia literaria.
As obras presentadas para a presente edición

deberán tratar o tema da corresponsabilidade.
Cada autora ou autor deberá presentar as

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

As obras presentaranse no rexistro xeral
do Excmo. Concello de Pontedeume, sito na
rúa Real nº 13 , 15600 Pontedeume (A Co-
ruña). Ou por calquera outra das vías previs-

tas na Lei 30/1992 de réximen xurídico das
administracións públicas e de procede-
mento administrativo común.

Cada un dos traballos presentarase por cua-
druplicado nun sobre grande pechado. Neste
sobre farase constar "PARA O CERTAME DE
RELATOS BREVES POLA IGUALDADE DE
XÉNERO", pero non poderá figurar o nome nin
ningunha outra referencia á autora ou autor do
mesmo. Dentro deste sobre grande incluirase
outro sobre pequeno, tamén pechado, que le-
vará escrito por fóra o título do relato ou o lema
da autora ou autor. Dentro deste sobre pequeno
figurarán os datos persoais e de contacto da ou
do participante: nome e apelidos, enderezo, te-
léfono, fotocopia do DNI e declaración xurada de
que a obra é persoal, orixinal e inédita.

O prazo de presentación dos relatos para a
presente convocatoría rematará o vindeiro luns
15 de setembro do ano 2009 ás 14:00 h.

IX Certame Provincial de Bandas de
Música “Deputación de Pontevedra”
A Deputación de Pontevedra no seu afán de
colaborar co desenvolvemento e a actividade
das bandas de música da nosa provincia con-
voca o IX Certame Provincial de Bandas de Mú-
sica "Deputación de Pontevedra" que terá lugar
os días 2,3 e 4 de outubro no Pazo da Cultura de
Pontevedra.

Límitase o número de bandas de música par-
ticipantes e o seu número de músicos, se-
gundo as distintas categorías:

Sección especial: 4 bandas participantes de
81 a 115 músicos.

Sección primeira: 6 bandas participantes de

61 a 80 músicos.
Sección segunda: 6 bandas particpantes de

46 a 60 músicos.
Sección terceira: 10 bandas participantes de

45 músicos.
As bandas en concepto de participación terán

dereito a percibir os seguintes emolumentos:
Sección especial: 3.800 euros. Sección pri-

meira: 3.200 euros. Sección segunda: 2.600 eu-
ros. Sección terceira: 2.000 euros.

A Fundación Caixa Galicia concederalles ás
bandas de música que obteñan a máxima pun-
tuación os seguintes premios:

Sección especial: 4.200 euros e 2.100 eu-
ros aos primeiro e segundo premios res-
pectivamente.

Sección primeira: 3.500 euros e 1.800 euros.
Sección segunda: 3.000 euros e 1.400 euros.
Sección terceira: 2.500 euros e 1.200 euros.

A Federación Galega de Bandas de Música
Populares, concederá os seguintes premios

á terceira banda clasificada de cada unha
das seccións:

Sección especial: 600 euros. Sección primeira:
500 euros. Sección segunda: 400 euros. Sección
terceira: 300 euros.

Musical Pontevedra concederalles cheques
por valor instrumental ás bandas de música
que obteñan o 1º premio, por importe de:

Sección especial: 1.500 euros. Sección pri-
meira: 1.200 euros. Sección segunda: 1.050 eu-
ros. Sección terceira: 900 euros.

O prazo de inscrición será de 30 días naturais
a partir do seguinte ó da publicación das pre-
sentes bases no Boletín Oficial da Provincia .

I Premio de Ensaio 
Xohana Torres 2009
Convocado pola Concellaría de Benestar Social e
Muller do Concello de Santiago de Compostela .
O traballo consistirá na defensa dun punto de
vista persoal e subxectivo sobre un tema (huma-
nístico, científico, filosófico, social, cultural, etcé-
tera), sen ou con aparato documental.

Obras inéditas e non premiadas antes.
O contido da obra será referido áMuller ga-

lega, o seu mundo e vivencias. As obras debe-
rán presentarse en canto á estrutura, coa se-
guinte orde: Introdución, ( tema e o obxectivo
do ensaio), desenvolvemento, conclusións e
blibliografía. As obras deberán ser redactadas
en lingua galega e escritas en formato DIN A4
por unha soa cara.

O premio estará dotado coa cantidade de
3000 euros para o único traballo premiado e
será indivisibel.O prazo de presentación dos
traballos finaliza o 31 de decembrode 2009.

¬ CONVOCATORIAS

O ilusionista Pedro Voltapresenta o es-

pectáculo Abraiantes Sonos, en Sober.

A escritora Xohana Torres.
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poderá disfrutar o venres 5 e sábado
6, ás 22:00, e sdomingo 7, ás 21:00,
no Teatro Ensalle.
¬TEATRO. Iñaki Urrutia .  Actua-
ción deste cómico que forma parte
do espectáculo da Paramount Co-
medy. O sábado 6, ás 00:00, entra-
das a 10 e 12 euros, no Cafe-Teatro
O'Bosque, rúa Bolivia 10.
¬TEATRO. Por diante... e por
detrás.  O grupo Máscara Produ-
ción leva a escena este espectáculo,
o sábado 6, ás 20:00, no na AVCD-
CSCR Beade.
¬TEATRO. Dos menos.Unha obra
protagonizada por Héctor Alterio e
José Sacristán, seguindo un éxito
teatral francés. Dous homes coinci-
den nun hospital tras dunha amarga
nova para ambos. O mércores 10, ás
20:30, no Centro Cultural Caixanova.

VIMIANZO
¬TEATRO. O Parrulo Feo. A
compañía Tres Globos leva este
espectáculo de monicreques para
nenos, este venres 5,ás 18:30, na
Casa da Cultura. 

rreiro. Os dous irmáns vigueses,
puntos de referencia no pop espa-
ñol, actúan este xoves 4, ás 22:00,
entradas a 20 euros, na Sala Mondo.
E o venres 5, ás 22:00, entradas a
10 e 12 euros, actuación de El

Chojin + El Pillo Astuto.
¬MÚSICA. Niño y Pistola . Con-
certo para este venres 5, ás 22:00, na
sala El Ensanche. 
¬MÚSICA.6PM. Actuación este
venres 5, ás 23:30, en La Iguana
Club.
¬MÚSICA. ISGA Collective + Lo-
nely Drifter Karen. Dupla ac-
tuación enmarcada dentro do ciclo
Espazos Sonoros. O sábado 6, ás
22.00, no Museo do Mar.
¬MÚSICA. Felix Arias & Luz de
Gas. Actuación do guitarrista e
cantante coruñés acompañado da
banda Luz de Gas. O sábado 6, ás
23:00, naSala Contrabajo.
¬MÚSICA. Blood or Whiskey .
Concerto para este sábado 6, ás
22:00, naSala Breogain.
¬MÚSICA. Tanghana’s Show. O
grupo vigués formado hai 4 anos
presenta os seus novos temas este
sábado 6, ás 00:00, na sala La Iguana
Club.
¬TEATRO. El cielo en mi bolsi-
llo.  Espectáculo de baile da com-
pañía Provisional Danza, que se

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 Cul-
tural Caixanova.
¬EXPO. Tesouros de papel: li-
bros, xogos e xoguetes. Colec-
ción Quim Corominas. Mostra
de todo tipo de xoguetes antigos fei-
tos con papel, até 1930. Até o 14 de
xuño , no Centro Caixa Galicia.
¬EXPO. Scriptorium Verbu-
miense. Mostra do laborioso pro-
ceso de creación dun códice, e  a im-
portancia que tivo Galiza neste
campo. Até o 30 de  xuño, no museo
Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Naturnova. A pretensión
deste espazo para a educación me-
dioambiental é tratar de axudar a
concienciar á sociedade da impor-
tancia do mantemento do en-
torno, enfocando esta actividade
principalmente cara os sectores de
poboación máis novos. No Centro
Social Caixanova.
¬EXPO. Tempo imaxinario.
Unha mostra de Haya Blanco, Caro-

lina Caluori, María Castellanos e
Olalla Cortizas, todas elas licencia-
das en Belas Artes pola Universi-
dade de Vigo. Até o 31 de xullo, na
Casa da Xuventude.
¬EXPO. Puntos de encontro
II/ Meeting Points. Acolle a ex-
posición Rúa Palma, nº 9, 2º’, pro-
posta de Manuel Eirís para este
proxecto, que estará aberto até o
21 de xuño. No MARCO, Museo de
Arte Contemporánea.
¬MÚSICA.Ectoplasma. Banda de
rock “orquestado” que usa guita-
rras, baixos e sintetizadores mestu-
rados con violíns e trompetas. Ac-
túan este xoves 4,ás 22:00,na Fá-
brica de Chocolate.
O vindeiro mércores 10, ás 22:30,
concerto de Sonny Vincent ,
veterano músico do punk britá-
nico, que xa comezou a súa an-
daina nos anos 70.
¬MÚSICA. Michel González
Band. Jazz latinoamericano con
esta banda nacida en Boston. Este
xoves 4, ás 21:30, en La Galeríajazz .
¬MÚSICA. Iván e Amaro Fe-
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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. 
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O veterano punk británico
Sonny Vincent estará en Vigo,
na sala Fábrica de Chocolate, o
vindeiro mércores 10.

�  Vendo piso en Vigo: Dúas habi-
tacións, salón/cociña, con calefac-
ción e dobre ventanal. Zona García
Barbón. Aparcamento pri-
vado.130.000 Prezo Fixo. Teléfono:
667083719. Chamar de 20 a 22 :00

�  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 (ini-
ciación e avanzado) nos Centros So-
cioculturais Cidade Vella e Aurelio
Aguirre en Santiago. Información
Tel: 664 387 133 /981 93 82 63

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

�  Aluguer de apartamento en
Lira (Carnota), Portocubelo. A carón
da praia. Para catro persoas. Terraza,

vistas ao mar e ao cabo Fisterra. De
xuño a setembro, de 500 a 600 eu-
ros/quincena, segundo época.
981 76 11 44 / 666 84 39 97

�  Alugo piso 3 hab. 2 baños, exte-
rior. Amoblado, moi bó estado. San-
tiago de Comp. Tel: 679236 477 

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

� Castelao. Compro libro "Sem-
pre en Galiza" (Akal Editor), edi-
cións entre 1981-1993, galego ou
español. Tamén agradezo informa-
ción sobre as edicións menciona-
das. Desprázome.  
Apartado de Correos 660 (Vigo) ou
moxado@gmail.com

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

� Rapaz de 26 anosgustaríalle co-
ñecer a rapaza de esquerda e nacio-
nalista de entre 18 a 30 anos para
amizade ou algo máis. 666730096.
�Alúgase casa en Ribadeo, amo-

blada, meses de xullo, agosto e se-
tembro.  Tel. 676 727 518.

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

� Vendo Buxus Suffruticosa.  En
terra: 30 ou mais cm. , 15-20 diáme-
tro, 4 anosm, 2500 unidades. Prezo:
1 €. En maceta de 1 litro: 15 cm. ,500
unidades. Prezo: 0.50 € . Tamén  bu-
xus semprevirens e camelias. En Les-
tedo, Boqueixón.  Tlf: 690 020503

� Regálase can de 20 meses, por
non poder atendelo (agarimoso.xu-
geton), a persoa con tempo para es-
tar con el, ou con finca na que poida
xogar. Tlf :653160903. Soko( Baiona)

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

� Vendo saxofón alto Yamaha
YAS275, perfecto estado. Inclue ma-
letín con interior acolchado. O mo-
tivo da venta é que vou mercar ou-

tro, o estado é perfecto. O prezo son
700 € (negociables). Tel: 675.223.59.
Mail:  rubentroitinho@hotmail.com

�  Vendo Seat 600. Tel: 610 205 247

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

� Vendo Guitarra Electrica Fer-
nandes, 24 trastes, 2 pastillas Hum-
buckers, mastro palorosa, cor azul
"Oceanburst", impecable estado.
525 €. David , Tel: 610 63 38 82.

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

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

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

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

� Ofrécese moza para coidado de
anciáns e nenos ou limpeza de cal-

quera  tipo polas mañás ou por ho-
ras e festivos. En Santiago e co-
marca.  686924339.

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

�  Véndese Peugeot 106vermello
con 38.000 Km. , cinco portas e gaso-
lina. 2.500 euros. Tel.: 655 546 479.

� Quero traballaren artes gráficas.
Experiencia en informática e foto-
grafía e fotocomposición. 
Tel.:  620 88 19 35.

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

�  Home das Rias Baixas que vive
en Compostela, busca muller entre
30/40 anos, sensible, con inquedan-
zas culturais, galeguista, e sobre
todo boa persoa, con ganas de ami-
zade ou o que poida xurdir. Correo:
riasbaixas2007@yahoo.es

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

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com 

¬ ANUNCIOS DE BALDE

O grupo Niño y Pistola.
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EN CARTEL.

Os mundos de Coraline
Dirixe: Henry Selick.
Animación. EE UU, 2009

Ao igual que Alan Moore e Frank
Miller, o nome do británico Neil
Gaiman comeza a ser familiar
para o espectador cinematográ-
fico despois de anos condenado
ao culto minoritario entre os lec-
tores de banda deseñada. Algo
máis novo ca os outros dous, pó-
dese considerar como o seu su-
cesor na ardua loita polo recoñe-
cemento dos valores literarios
nas viñetas anglosaxoas, espe-
cialmente nos universos super-
heroicos e fantasiosos. No
mundo do cine aínda ninguén
se atreveu a meterlle man aos
seus complexos mundos oníri-
cos ( para cando un Sandman ci-
nematográfico). Cousa ben dis-
tinta acontece coa súa obra
como novelista. Xa lle adaptaron
Starduste el mesmo escribiu no-
vos guións para o Beowulf de
Robert Zemeckis e o Mirror-
mask do seu amigo Dav Mc-
Kean. O pioneiro da animación
3D, Henry Selick, outrora cola-
borador de Tim Burton na indis-
pensábel Pesadelo antes de Na-
dal, ponse aquí aos mandos da
novela máis coñecida de Gai-
man, unha fábula adolescente
sobre os riscos de obter o que se
desexa, que narra os apuros
dunha moderna Alicia que dá
coa vella teima fantástica dos
mundos paralelos e dos dop-
pelgängerque agroman a través
de obxectos cotiáns, neste caso
un vulgar muro que oculta a
porta de entrada ao espello
dunha realidade paralela, apa-
rentemente, mellorada. 

guerras entre humanos e má-
quinas. Dirixe o figureiro McG,
culpábel dos nefastos Anxos de
Charlie, cousa a priori treme-
bunda. Mais semella que, desta
volta, non foi el o que dominou
de cabo a rabo a fita. Aínda que
non está acreditado, seica entre
os reescribidores do guión fi-
gura o sempre seguro Paul No
val de ElahHaggis. Ambientada
no escuro futuro entrevisto nas
entregas anteriores, Christian
Bale encarna o mesiánico John
Connor xa adulto, o rapaz cha-
mado a salvar a humanidade da
pérfida intelixencia artifical que
domina as máquinas. Os segui-
dores da saga estarán impacien-
tes por ver en todo o seu esplen-
dor postapocalíptico as batallas
definitivas entre os rebeldes de
Connor e os robots asasinos de
Skynet que servían como pró-
logo á primeira entrega, hai xa
uns 25 anos.

Still Walking
(Aruitemo Aruitemo)
Dirixe: Hirokazu Koreeda.
Intérpretes: Yoshio Harada,
Kirin Kiki.
Drama. Xapón, 2008 

A obra do vello Yasujiro Ozu se-
mella máis de actualdiade ca
nunca. Despois das citas eviden-
tes en clave posmoderna do úl-
timo filme de Doris Dorrei –Cer-
deiras en flor– agora é o director
de Niguén sabee Hanao que rei-
vindica o legado do mestre cun
sinxelo retrato familiar que se
constrúe con pequenos e revela-
dores momentos da vida cotiá.
Foi a gran derrotada do último

Xosé Valiñas

Festival de Donostia, onde a
Cuncha de Ouro foi, finalmente,
para outro drama familiar de re-
muda xeracional e ritmo pregui-
ceiro, a Caixa de Pandorade Ye-
sim Ustaoglu.

Terminator Salvation
Dirixe: McG.
Intérpretes: Christian Bale,
Sam Worthington.
Ciencia ficción. EE UU, 2009

Coa incógnita de se haberá unha
terceira tempada das televisivas
Crónicas de Sarah Connor e co
arrepío aínda latexante da espe-
luznante Terminator III, volve á
pantalla grande a franquía das

Imaxe d’Os mundos de Coraline.

Fotograma de Coco, da rebeldía á lenda de Chanel. CHANTAL THOMINE-DESMAZURES

Fotograma de Still walking.

Yoann Arthus-Bernard, director de Home.

Home
Dirixe: Yann Arthus-Bertrand.
Documental. Francia, 2009

Os afeccioandos á postal foto-
gráfica estilo National Geograp-
hic están de noraboa. O fotó-
grafo francés Yann Arthus-Ber-
trand –se o nome non lles di
nada saiban que é o autor da fa-
mosa foto aérea dun bosque
con forma de corazón na illa de
Nova Caledonia, portada dun
dos seus populares libros de vis-
tas aéreas– cambia a foto fixa
pola imaxe en movemento para
levar ás pantallas, canto máis
grandes mellor, as belas, e nada
instantáneas, secuencias toma-
das pola súa cámara sobrevo-
ando os ceos dos seis continen-
tes coa idea de concienciar o es-
pectador sobre a necesidade de
preservar a riqueza ambiental
do noso planeta. Estréase en
todo o mundo este venres coin-
cidindo co Día Mundial do Me-
dio Ambiente. Non engaiola,
como os poéticos collagesglo-
bais de Godgrey Reggio, pero
ninguén lle pode negar a súa es-
pectacularidade.

Coco, da rebeldía
á lenda de Chanel
Dirixe: Anne Fontaine.
Intérpretes: Audrey Tautou,
Benoît Poelvoorde.
Drama. Francia, 2009

A espilida Audrey Tautou inter-
preta a “Coco” Chanel neste
biopic que se centra nos anos
de formación da mítica deseña-
dora e perfumista. Filla de ven-
dedor ambulante, orfa de facto
aos doce anos e criada na máis
estrita pobreza, a peripecia vital
e empresarial emprendida a
partir deses anos convertería o
seu nome no sinónimo por ex-
celencia do luxo e da sofistica-
ción. Chsistopher Hampton,
guionista d'As amizades peri-

gosase director de Harring-
ton, entre outras, botou

unha man no libreto. �

Dúas imaxes de

Terminator

Salvation.
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

O M-Tel Masters é un prestixioso torneo que se celebra todos os anos en Sofia e
nesta ocasión reuniu do 11 ao 24 de maio a seis dos mellores xogadores do mundo
entre os que estiveron Topalov e Carlsen. Este torneo é especialmente competitivo
pois os empates acordados están prohibidos e hai que loitar pola vitoria até o final
ou ata que os árbitros decreten as táboas. O vencedor foi o xogador español Alexei
Shirov. Shirov naceu en Riga, Letonia, en 1972, pero en 1996 nacionalizouse español
e actualmente reside en Tarragona. Ocupa o posto 13 no ranking mundial e posúe
un estilo especialmente táctico e combinativo de gran beleza. É considerado por
moitos o último gran romántico dun taboleiro cada vez máis preso do estilo com-
puterizado do cálculo exacto da máquina

Topalov, Veselin 2740
Shirov, Alexei 2710

Linares 15th (10) 04.03.1998. D85: De-
fensa Grunfeld.

A xogada 47 de negras desta partida, dis-
putada en Linares entre Topalov e Shirov,
é considerada como unha das máis bri-
llantes e sorprendentes da historia do xa-
drez 1 d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5
Cxd5 5.e4 Cxc3 6.bxc3 Ag7 7.Ab5+ c6
8.Aa4 0-0 9.Ce2 Cd7 10.0-0 e5 11.f3 De7

12.Ae3 Td8! 13.Dc2?! [13.Dc1 Cb6
14.Ab3] 13…Cb6 14.Ab3 Ae6 15.Tad1
Cc4! 16.Ac1 b5! 17.f4! exd4 18.Cxd4 Ag4
19.Tde1 Dc5 20.Rh1 a5 21.h3? [21.a4!
bxa4 22.Aa2=] 21…Ad7 22.a4 bxa4
23.Aa2 Ae8! 24.e5 Cb6 25.f5 Cd5
26.Ad2?! [26.Tf3!?][26.f6!?] 26…Cb4!
27.Dxa4 Cxa2 28.Dxa2 Axe5 29.fxg6
hxg6 30.Ag5 Td5! 31.Te3 Dd6 32.De2
Ad7 33.c4 Axd4 34.cxd5 Axe3 35.Dxe3
Te8! 36.Dc3 Dxd5 37.Ah6 Te5 38.Tf3
Dc5 39.Da1 Af5 40.Te3 f6 41.Txe5 Dxe5

42.Da2+ Dd5! 43.Dxd5+ cxd5 44.Ad2
a4 45.Ac3 Rf7 46.h4 Re6 47.Rg1 a van-
taxe de dous peóns é moi dificil de mate-
rializar neste caso debido aos bispos de
distinta cor Diagrama 47…Ah3!!
48.gxh3 Rf5 49.Rf2 Re4 50.Axf6 d4
51.Ae7 Rd3! 52.Ac5 Rc4 53.Ae7 Rb3 e a
coroación é imparábel 0-1.

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

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Observaron, divisaron. Calcar sobre algo ou alguén co pé. 2-

Difícil de contar, por extraordinario. 3- Seguridade Social. Xun-

tanza, conxunto de cousas ou persoas. Manganeso. 4- Con 1.

Oferta pública de accións. Dez veces cen. 5- Poñer frente, opo-

ñer. A primeira. Vestido feminino típico da India. 6- Fenómeno

fonético que tanto se dá, coas súas variantes, na Ría de Arousa

como no Río da Prata. Atrevido, valente. 7- A antiga Persia. Sím-

bolo químico do xofre. Cortiza dunha árbore, especialmente

cando está seca e vella. 8- Concedes, regalas. Desprázaste cara

un lugar. Etcétera. 9- Dúas primeiras letras. Cambiar de “....” é

mudar de residencia, de ambiente. Nese lugar. 10-Home pouco

afortunado, ou noutro senso, de conducta despreciable. 11-

Nome de muller. Local da antiga Grecia destinado a audicións

musicais, usado despóis para locais modernos de similar uso.

Verticais:

1- Calidade do que é pegañento e espeso. 2- Que non se pode

mellorar (terminación -bel). 3- Nota musical.  Da nosa propie-

dade. Símbolo do Selenio.  4- As Nacións Unidas esas. Nada ou

case nada. Axencia Galega de Noticias. 5- Forma prefixada de

orixe grega que se emprega na formación de palabras co signi-

ficado de “moi cativo”. Osíxeno. Aire musical do norte portu-

gués. 6- Madeira que se colocaba debaixo das tellas para ter

conta delas, antes de que houbera uralitas, claro. Nome propio

de muller. 7- Parte de diante dun barco. Símbolo da área. Enxoi-

to. 8-Equivalente escocés do nome “John”. Del ou dela. Ao revés,

falas, comunicas. 9- Símbolo do Antimonio. Título que se lles dá

ás abadesas, superioras e, en certas ordes, a outras relixiosas. Ao

revés, enxebre vila e porto guipuscoano, tan pequeno coma o

seu nome.10- Alto tribunal ou consello da Armada. 11- Execu-

ción, acción de levar algo a termo.

Shirov, lume no taboleiro.

SOLUCIONS

Crucigrama

Horizontais:

1-Viron.Pisar.2-Inenarrable.3-SS.Unión.Ma.4-
Cun.OPA.Mil.5-Opor.A.Sari.6-Seseo.Audaz.7-
Irán.S.Arna.8-Das.Vas.Etc.9-IAb.Aires.Aí.10-Des-
graciado.11-Elena.Odeón
Verticais:

1-Viscosidade.2-Insuperábel.3-Re.Nosas.Se.4-
ONU.Ren.AGN.5-Nano.O.Vira.6-Ripa.Sara.7-
Proa.A.Sara.8-Ian.Súa.Sid.9-b.Madre.Ae.10-
Almirantado.11-Realización.

Autodefinido

Horizontais:

Paleografía/Aval.Reseco/Sim.Canados/Alerón.L

er/Xene.Xear.B/Estará.Reto/I.Atesoirar/Rural.SA.

Ra/Avó.Everest/Senario.OOO.
Verticais:

Pasaxeiras/Avilés.Uve/Lamentaron/El.Reata.A/O

.Co.Reler/Granxas.VI/Ren.E.Óseo/Asalariar/Fede-

rer.Eo/Icor.Tarso/Aos.Borato.

AUTODEFINIDO
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Alberte Rivero
Aínda que a cetrería naceu cos
Escitas hai moitos séculos, a súa
utilidade variou moito. O papel
da caza, tan primordial na Idade
Media, é na actualidade secun-
dario. No verán, o traballo para
Falcóns Galicía multiplícase, as
exhibicións cetreiras forman
parte habitual das festas medie-
vais. Tamén realizan cursos de
aprendizaxe, que inclúen os
máis pequenos e actividades
novas coma espantar as gaivo-
tas dos campos de golf. 
AAffeecccciióónn  qquuee  ddeerriivvoouu  eenn  ttrraa--
bbaalllloo??
Foi nun principio unha afec-
ción pero, hai uns oito anos,
nunha festa medieval, vin a
uns valencianos traballando
con falcóns e pensei que eu ta-
mén o podía facer. A partir daí,
o meu socio e máis eu decidi-
mos crear a empresa.
AAnntteess  aass  eexxhhiibbiicciióónnss  eerraann  rreeaaiiss,,
aaggoorraa  ssoonn  ssiimmuullaaddaass??
Temos feito exhibición reais de
caza en Rodeiro, pero ao pú-
blico gustalle máis con re-
clamo e é o mesmo de didác-
tico, por enriba non hai sangue
polo medio. Por exemplo, as
escapadas con gabián non son
moi vistosas por que é moi difí-
cil de seguir visualmente no es-
pazo. Pode facer máis de dous-
centos quilómetros detrás

Belén Regueira

M aio xa vai aló, co seu bra-
seiro, os seus xogos florais

e as súas cerimonias de autoafir-
mación cultural e lingüística,
este ano máis concorridas.
Desde logo, a multitudinaria
manifestación do 17 serviu para
mellorar a estima colectiva e
para facer unha demostración
de forza ante certas ameazas ca-
níbales, pero de pouco vale se
non se recupera o liderado do
discurso, se non se renovan as
mensaxes que precisan de algo
máis que chapa e pintura.

Porque esta partida de tute
non só se xoga en San Caetano.
Xógase nos colexios e nos bares,
nos xantares de familia e nos fo-
tologs, e non sería bo que sem-
pre trunfasen bastos, salvo que
compartamos a incomprensíbel
idea de que "canto peor, mellor"
ou que a única preocupación
sexa cantarlle as 40 a Feixóo. O
galego será o que a sociedade
queira e esixa, e máis que esen-
cialismos, o que cómpren son
argumentos.

O tecido social que volveu
agromar nas rúas o día 17 non
pode aparecer só ante a inmi-
nencia dos desastres, nun xogo
pasivo-agresivo que parecería
indicar que á contra se vive me-
llor. Tampouco a Mesa pode
chamar pola xente só para en-
cher a Quintana o día da roma-
ría. E sobre todo, o 17 manifestá-
ronse moit@s, pero deberían ser
máis, poderían ser máis.

Esta Mesa, maior ca a de Ra-
món Piñeiro, necesita ampliar o
número de comensais, e a súa
diversidade, e eliminar o menú
nacionalpopular obrigatorio.

Urxe actualizar o mobiliario,
aínda que sexa o mental. Xun-
tos, máis fortes. Xa o cantaba
Xoán Pardo, patriota galego. �

MESAS
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Xan Carballa

Agora tócalle ás Balears. A
expedición mediática
da ultradereita madri-

leña, desembarca cos seus co-
ñecidos mantras de imposi-
ción-liberticidio-defensa del
castellano, para vencer a escura

alianza dos socialistas e os na-
cionalistas, outrora en Galiza
agora nas Balears. Até alí, como
en Compostela, viaxaron coa

nutrida panoplia de asocia-
cións que interveñen nestes
aconteceres do España-se-
rompe, coa que buscan repar-
tirse beneficios Mayor Oreja e
Rosa Díez.  Pero as contas da
asistencia en Palma non res-
ponden ao esforzo mobiliza-

dor. Desta volta falaron dunha
“marea de manifestantes”, de-
ron unha cifra de 15.000 pero
publicaron unha fotografía na
que se vía o comezo e o final e
apenas pasaban dos 1.500. Se-
mellan enganados de illas e pa-
recen os últimos de Filipinas.�

1.362
anosaterra

BALEARS 
OU FILIPINAS

A cetrería, unha afección milenaria, representa neste momento o modo de vida de Daniel Piñeiro.
A súa empresa, Falcóns Galicia,realiza exhibicións con aves rapaces nas moitas festas históricas que existen
por Galiza e, tamén, se adica ao control de aves invasoras en aeroportos e outros lugares,
onde pombas e gaivotas se converteron nun estorbo perigoso. 

8 400021 303104

01362

dunha presa, polo que perde
moito o espectáculo.
CCoommbbaatteenn  aass  pprraaggaass  ddee  aavveess??
Máis que matalas, procuramos
que as gaivotas e as pombas
non volvan sempre ao mesmo
sitio. Se ven unha ave de presa
xa se lle poñen as plumas de
punta, téñenlle un medo atá-
vico aos falcóns e se o facemos
de maneira regular liberamos os
lugares destas aves, que en
grupo son unha praga. 
TTrraabbaallllaann  eenn  aaeerrooppoorrttooss  ee

ccaammppooss  ddee  ggoollff..
Nos aeroportos polos riscos que
poidan causarlle á aviación. Es-
tiven hai pouco no de Lanza-
rote. Na mesma illa tamén tra-
ballamos nun campo de golf,
por que había  moitos  coellos
que facían buratos. Neste caso
tamén serven os falcón e as
aguias, pero nos campos de golf
o problema é, ás veces, coas gai-
votas que escapan coas pelotas
por que as confunden con ovos,
a parte de poñer todo perdido
cos excrementos.
AAss  aavveess  rraappaacceess  ssoonn  ffiieeiiss  oouu  ppóó--
ddeellllee  aa  ssúúaa  ffaacceettaa  aanniimmaall??
As troqueladas, que son as que

nacen en cautividade ven os hu-
manos coma se fosen da
mesma especie, teñen máis
apego. Ao insemninalos mes-
mo chegan a copular na man.
De todas maneiras son animais
primarios e non fan nada por
unha caricia, só por unha re-
compensa e se ven unha presa
mudan totalmente, hai que ter
sempre un ollo alerta.  
ÉÉ  uunn  ttrraabbaalllloo  ddee  mmooiittaa  ccoonnss--
ttaanncciiaa??
Son horas e horas, facemos
todo tipo de adestramentos
con reclamos e tamén con pa-
paventos para aprenderlles a
subir até a trescentos metros.�

Daniel Piñeiro, empresario de cetrería
‘Usamos falcóns nos campos de golf,
porque as gaivotas marchan coas pelotas’

’’Máis que esencialismos,
o que  cómpre
son argumentos” 
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