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O Decreto do galego pode estar
en vigor só dous anos
Non se poñerá en marcha até
o curso 2010-2011, dous anos antes
das seguintes eleccións autonómicas.
O PP de Feixóo deberá gobernar
nun período de grande inestabilidade,
marcado pola crise. 5

MARIÑA CENTRAL, UN NOVO
LIBRO DAS COMARCAS DE GALIZA

CON ESTE NÚMERO Á VENDA

Xesús Vázquez,
conselleiro
de Educación,
cúrase en saúde
afirmando que
o novo Decreto
terá vixencia
‘durante dezaseis anos
polo menos’.
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ELECCIÓNS EUROPEAS

Feixóo xa prepara a reconquista das

GALIZA.
¬O NOVO GOBERNO

A nova caída do BNG nas urbes permitiríalle
aos conservadores recuperar a maioría
absoluta en Santiago, Lugo e Ourense
Manuel Vilas

Teresa Táboas (BNG):
‘O dos buratos do anterior
goberno é unha trola’ >7
¬SANIDADE
Feixóo e a conselleira Farjas
reiteran discrepancias >8-9

ECONOMÍA.
¬CONVENIO DO METAL
Traballadores da provincia
de Pontevedra reorientan a
loita contra a crise >19

CULTURA.

¬NOVELA POLICIAL

Domingos Villar, embaixador
literario de Galicia co seu
detectiva Caldas >24-25
¬ENTREVISTA
A filla do pintor surrealista
Eugenio Granell fala
das cartas do pai >39
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Días de euforia no Partido Popular de Galicia. O 50,6 por
cento dos votos na nosa comunidade é o mellor resultado da
formación nunhas europeas
dende 1994 e sitúa a Alberto
Núñez Feixóo preto das marcas de Manuel Fraga. E o que é
máis importante, a suba das
porcentaxes en todas as cidades ábrelles aos conservadores
as portas para recuperar por
maioría absoluta moitos gobernos municipais.
A xornada despois das europeas Núñez Feixóo apresurouse a presumir de que “estamos
en disposición, extrapolando
os resultados, de asegurar que
nunhas municipais conseguiríamos tres maiorías absolutas
en Lugo, Ourense e Santiago”.
No resto das cidades cree que
“quedaríamos ás portas da
maioría absoluta por uns
cuantos votos”.
Simple propaganda ou hai
algo de certo detrás das palabras de Feixóo? Extrapolar resultados das europeas ás próximas eleccións locais dista
moito de ser rigoroso. Primeiro, porque quedan case dous
anos para os comicios locais,
na primavera de 2001, e segundo porque o PP sacou tallada este domingo do impacto da crise e da recente vitoria
nas galegas. Con todo, é certo
que en Compostela, Ourense
e Lugo os votos do PPdeG foron máis que a suma de PSOE
e BNG. Especialmente delicado parece o futuro do bipartito en Santiago, pois socialistas
e nacionalistas están a máis de
2.500 votos dos conservadores, despois de que o BNG cae-

se máis de cinco puntos dende as últimas europeas na capital de Galicia.
De onde provén a suba de
tres puntos dos conservadores
respecto as autonómicas? A explicación máis simple é o gran
aumento da abstención, trece
puntos máis o domingo que
nas galegas. Ademais, o reparto do poder na Xunta deseñado por Núñez Feixóo –que
marxina o “sector da boina” de
Ourense e Lugo– non desanimou os concelleiros e simpatizantes que traballan os domingos electorais como disciplinados taxistas. Na provincia de
Ourense os conservadores superan o 55%. Foron os máis votados en 79 dos 89 concellos.
Con todo, o principal motivo
da nova suba da porcentaxe do
PPdeG é que nin PSOE nin Bloque lograron mobilizar a gran
parte do seu electorado. Así, os
socialistas baixaron dous puntos dende as anteriores europeas, en parte prexudicados polas
máis de 14.000 papeletas logradas por Unión Progreso y Democracia (UPyD).

CHAN ELECTORAL E VELOCIDADE DE
CRUCEIRO SOCIALISTA. O líder do
PSdeG, Manuel Vázquez, tenta
convencer a opinión pública

RESULTADOS ELECCIÓNS EUROPEAS EN GALIZA
2009

2004

Abstención . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,72%
Votos nulos . . . . . . . . . 7.363 . . . . 0,67%
Votos en branco . . . 12.462 . . . . 1,14%
Candidaturas

Votos

%

PP . . . . . . . . . . . . . . . . 551.806
PSOE . . . . . . . . . . . . . 372.866
BNG . . . . . . . . . . . . . . 102.326
EU-IU . . . . . . . . . . . . . . 14.700
UPyD . . . . . . . . . . . . . . . 14.019
LV-GVE . . . . . . . . . . . . . . 4.400
II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.373

. . . . 50,69
. . . . 34,25
. . . . . 9,40
. . . . . 1,35
. . . . . 1,29
. . . . . 0,40
. . . . . 0,31

’’

Nin PSOE nin BNG
foron capaces de mobilizar
o seu electorado”

de que o 34,2% dos votos das
europeas constitúe o “chan
electoral” do seu partido. Vázquez cualificou os resultados
de “agridoces”. No lado negativo, a caída de dous puntos respecto os comicios de 2004. No
positivo, leves subidas nas cidades de Ferrol, Ourense e
Santiago.
“Iniciamos velocidade de
cruceiro”, animou o líder do

55,70%
0,39%
0,67%
Votos

%

549.073 . . . . 47,72
416.573 . . . . 36,20
141.756 . . . . 12,32
17.626 . . . . . 1,53

PSdeG á militancia socialista,
convencido de que o seu partido pode aspirar ao 40% dos sufraxios, dabondo para “gobernar en solitario” na Xunta e nos
municipios.
Na súa avaliación, Vázquez
tamén tivo tempo de facer
máis sangue nas feridas abertas do BNG. O líder dos socialistas galegos vinculou a caída
dos nacionalistas por debaixo
do 10% “coa fórmula de solución” dos problemas internos
do Bloque tras a derrota das
autonómicas, en referencia a
Asemblea Nacional que elixiu a
Guillerme Vázquez como sucesor de Anxo Quintana.

OS NACIONALISTAS BAIXAN. O BNG
deixouse este domingo case
40.000 votos e tres puntos
porcentuais respecto a >>>

Só tres galegos en Estrasburgo
Até a chegada de Ana Miranda, en Estrasburgo haberá só
tres galegos. Todos eles recuncan na Eurocámara. Polo PSdeG o peso caerá no ex-candidato a Xunta Antolín Sánchez
Presedo, número once da
candidatura estatal. Polo PP,

estará Carme Fraga, que ía de
número sete, e Francisco Millán Mon, número once. Un
Millán Mon que en toda a pasada lexislatura no Parlamento Europeo só presentou dúas
iniciativas relacionadas directamente con Galicia. Malia ser

de Pontevedra, a práctica totalidade do traballo de Millán foi
sobre política internacional,
especialmente mocións críticas das relacións da UE cos
gobernos de esquerdas en Latinoamérica, particularmente
Cuba e Bolivia.G
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PEPE CARREIRO

MEDO

A

ista das cidades

X. MARRA

A escasa participación, sobre todo de xente nova, fíxose patente nalgunhas mesas. Abaixo, Antolín Sánchez Presedo (PSOE),
Ana Miranda (BNG) e Carme Fraga (PP).
X.C. / P. VILABARROS / A.G.N.

>>> hai cinco anos. Na noite
electoral do Hotel Compostela de Santiago os militantes do
BNG transmitían a resigna-

ción propia dos seareiros do
último clasificado da Liga tras
apañar unha goleada no
Camp Nou.

editorial

Unha derrota previsíbel pero non por iso menos grave. E é
que os nacionalistas sitúanse
nunha porcentaxe de voto

(9,4% dos sufraxios en Galicia)
que non recordaban dende
1993.
Con todo, a fronte esfórzase en minimizar o alcance dos
danos e non fai autocrítica algunha cara fóra. “Estamos
moderadamente satisfeitos
porque cumprimos o noso
obxectivo”, avalía o voceiro
nacional, Guillerme Vázquez,
quen levou o peso da campaña nos medios por diante da
cabeza de cartel, Ana Miranda. O líder nacionalista tenta
destacar que Miranda ocupará un escano en Estrasburgo
durante ano e medio. Malia
perder 40.000 papeletas respecto as pasadas europeas, o
Bloque contribuíu de abondo
para que Europa dos Pobos
(EdP) –a coalición na que participaba canda ERC, Aralar, Os
Verdes e EA– lograse un escano. Outro dato positivo para o
BNG é que EdP logrou mellores porcentaxes en Galicia que
en Euskadi e Cataluña.
A cuarta formación máis votada no país é Esquerda Unida,
con máis de 14.000 votos que
contribuíron a que os comunistas manteñan os seus dous
eurodeputados no conxunto
do Estado. UPyD, o partido antinacionalista de Rosa Díez,
dispútalle moi de preto a Esquerda Unida a condición de
cuarta forza –que xa conquistou nas autonómicas. Quédanse fóra do Europarlamento Los
Verdes, con 4.000 votos en Galicia e Iniciativa Internacionalista, con 3.300. A candidatura
na que participaba Xosé Luís
Méndez Ferrín –aprobada polo Tribunal Constitucional tras
o polémico veto do Supremo
por supostos lazos con ETA–
colleita menos sufraxios dos
que sumaron nas autonómicas os dous partidos independentistas (Frente Popular Galega e Nós UP) que pediron o
apoio a esta coalición.G

crise produce medo e
angustia, e o medo e a
angustia tradúcense, case
sempre, en voto conservador. O votante trata de volver
atrás, de conxelar o tempo,
de retornar idealmente aos
momentos anteriores á crise, aínda que non fosen de
todo bos. E arrímase, nun
acto case reflexo, aos partidos que se asocian, por un
atavismo natural, co diñeiro.
Velaí Valencia, co paro máis
alto do Estado e cun presidente investigado polos xuíces, que se inclina aos pés do
PP. É un voto idealista.
Mais sempre é perigoso
aferrarse a un proxecto ao
que lle pode quedar só a casca. Porque esta crise non é
como a de 1992-93, logo da
caída do Muro de Berlín. Esta
é de sentido contrario, é unha
crise do capitalismo financeiro e especulativo. A solución
non pode vir –non está vindo– dos desregulamentos,
dos contratos lixo e das privatizacións, como sucedeu
despois da debacle dos países socialistas. Agora son os
partidos conservadores os
que piden nacionalizacións e
políticas keynesianas. O que
está en crise é o modelo de
Esperanza Aguirre, Feixóo e
Camps. Mais, o individuo,
antes de dar un paso arriscado, prefire aferrarse á nostalxia, por ver se con ela vai salvando os móbeis. Despois de
1991 naceron os nostálxicos
do vello socialismo. Agora están a xermolar os nostálxicos
de sentido contrario. O tempo non será amábel con eles,
aínda que de momento poida parecelo.
En Galiza, hai unha mensaxe específica para o BNG.
Logo da derrota do 1 de marzo e dun proceso congresual
no que os nacionalistas mostraron ante a sociedade unha
importante división, non podía agardar moito máis. A
imaxe externa é a dun BNG
no taller de reparacións,
mentres que internamente
están aínda vivas as feridas. O
BNG deberá pechar o proceso de competición interna se
quere que a sociedade se fixe
nel á hora de votar. G

anosaterra
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María Obelleiro

ASEMANA
ONDE TRABALLOU HERNÁNDEZ

O PP CAMBIARÁ O REPARTO
EÓLICO A PROL DE PUENTES
A Xunta pretende cambiar os
resultados do concurso para
favorecer a Puentegasa, sociedade participada pola construtora Puentes y Calzada e por
Engasa. Así o insinuou o portavoz parlamentar do BNG de
Industria, Henrique Vieitez. O
nacionalista non citou explicitamente o proxecto, pero salientou que a inmediata beneficiada de calquera cambio do
reparto sería a primeira suplente, Puentegasa. Puentes y
Calzada, construtora na que
traballou o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, sairía reforzada
do reparto que planea o PP.
Tamén sacaría proveito Engasa, sociedade presidida por Benito Fernández, ex director xeral de Urbanismo co PP, e na
que tamén se atopan propietarios de minicentrais adxudicadas polos conservadores.G

ACUSÁRAO DE MALOS TRATOS

QUINTANA DENUNCIA
A BALTAR POR CALUMNIAS
Anxo Quintana, ex vicepresidente da Xunta e ex portavoz nacional do BNG, e a nai dos seus fillos, Cristina Cid, presentaron
unha querela criminal contra o
presidente da Deputación de
Ourense, Xosé Luís Baltar por calumnias con publicidade. Este
delito pode supor penas de 15 a
24 meses de cadea. Durante a
campaña electoral das autonómicas, Baltar pediu nun mitin a
dimisión de Emilio Pérez Touriño “por ter como vicepresidente
e á fronte do departamento de
Igualdade alguén que é o primeiro en incumprir”. O presidente
da Deputación de Ourense insinuaba así que Quintana cometera un delito de malos tratos.G

Plenario do parlamento europeo de Estrasburgo.

Un grupo de aeroxeneradores.

de contratación da Deputación
“son funcionarios como marca a
lei”, aínda que “a maioría deles
son familiares de membros destacados do PP”. Ademais, asegurou que a Deputación de Ourense conta con “excesivo persoal”,
uns “1.000 traballadores”, dos
que, segundo indicou, ao redor
de 600 son funcionarios e outros
400, contratados. Fernández denunciou que Baltar fai uso partidista dos postos temporais.G
CÁLCULOS DO PSOE

A XUNTA PERIFÉRICA CUSTARÁ
UN MILLÓN ADICIONAL
O Grupo Parlamentario do PSdeG denunciou que a Administración periférica da Xunta poderá incluír até 55 persoas –a pesar
da anunciada redución de 52 a
cinco altos cargos territoriais– e

LUCY NICHOLSON / REUTERS

calculou que o mantemento destes empregados poderá supor
“un millón de euros adicional só
en gastos de persoal”. O deputado Xosé Manuel Laxe detallou
que a nova estrutura periférica
contará con cinco “superdelegados” e un xefe territorial por consellaría e delegación –“coas mesmas funcións” que os anteriores
delegados provinciais–, así como
con persoal de gabinete –até un
máximo de dúas persoas, segundo asegurou a secretaria xeral da
Consellaría de Presidencia. Ademais, denunciou que os postos
de xefes territoriais serán ocupados por “destacados cargos políticos” do PP. O socialista interpretou a “pretendida austeridade”
de Feixóo como “unha operación de maquillaxe para ocultar a
improvisación e os déficits da súa
xestión”.G

VINCENT KESSLER / REUTERS

ACTIVIDADE NA EUROCÁMARA

A OPOSICIÓN FALA DE CENSURA

A MILLÁN MON IMPÓRTALLE
MÁIS CUBA QUE GALIZA

A XUNTA XUSTIFICA A RETIRADA
DUN PROGRAMA DA TVG

O popular Francisco Millán
Mon foi o eurodeputado galego
que menos iniciativas parlamentares levou ao Parlamento
Europeo durante a pasada lexislatura. Ademais, só unha das súas interpelacións tivo relación
directa con Galiza, fronte ás numerosas que presentou para
desgastar o réxime político cubano. Na última etapa en Bruxelas, Millán Mon e Carme Fraga,
eurodeputada do PP, non fixeron nin unha soa pregunta respecto á lingua. Cataláns, vascos
e Izquierda Unida teñen amosado máis interese polo idioma
que os populares. Así, Willy Meyer (IU) citou o galego na súa defensa do ensino en linguas maternas; Ignasi Guardans (CiU)
preguntou pola exclusión das
tres linguas cooficiais dun programa de ensino para erasmus:
e Josu Ortuondo (PNV) reclamou que se puidese falar en galego, catalán e euskera na Eurocámara. En toda a lexislatura pasada, e ante a ausencia do BNG,
o único galego que presentou
iniciativas a prol de mellorar a situación da lingua na UE foi o socialista Antolín S. Presedo.G

A Dirección da CRTVG, recentemente nomeada por Alberte
Núñez Feixóo, retirou da grella
un documental sobre as vacas
tolas. Feixóo asegurou que “un
sindicato agrario” pedira que
non se emitira. Xóvenes Agricultores, o colectivo do rural
próximo ao PP, desmentiu oficialmente que realizara tal petición. O líder popular xustificou
a retirada por mor da “crise”
que viven os gandeiros, o mesmo argumento empregado pola dirección da TVG. A oposición non tardou en reaccionar
ante o que cualifican de “censura”. A deputada do BNG Ana
Pontón lamentou que Feixóo
“recupere as prácticas que se
daban con frecuencia no ente
público durante as etapas de
maiorías absolutas do PP”. O
deputado socialista Xosé Luís
Méndez Romeu concluíu que a
retirada deste documental do
programa “evidencia que chegou a censura e a manipulación
ao ente público”. Para tratar de
remendar o erro, e logo de que
vídeo circulase pola internet, a
TVG decidiu emitir o programa
unha semana despois.G

CONTRATACIÓNS DE PERSOAL

O PSOE DENUNCIA USO ILEGAL
NA DEPUTACIÓN DE OURENSE
O grupo provincial do PSdeG na
Deputación de Ourense anunciou que vai solicitar a apertura
dunha comisión de investigación sobre a contratación de 74
persoas “que formaron parte
das listas do PP nas eleccións
municipais de 2007” na institución provincial. Eladio Fernández, responsábel provincial do
PSOE engadiu que nos tribunais

Xosé Luís Baltar, presidente da Deputación de Ourense.

AGN

Carátula do programa da TVG censurado.

>>>
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O trabalinguas de Xesús Vázquez
A ambigüidade da enquisa aos pais
sobre o idioma no ensino anticipa un novo
decreto que desregulará a presenza
do galego nas escolas
H. Vixande

Cando o curso xa remata, a
Consellaría de Educación vai
realizar unha enquisa entre
330.000 pais para definir o idioma do ensino. Mais a ambigüidade das preguntas, a dificultade dos conceptos empregados
e a indefinición sobre que fará a
Administración co resultado
anticipan que a Xunta desregulará o uso do galego para que só
estea presente nas escolas nas
que non o desexen expresamente. O novo texto podería ter
unha vixencia de só dous anos.
O conselleiro de Educación
Xesús Vázquez anunciou unha
enquisa entre os 330.000 pais
dos alumnos que cursan estudos nos 1.490 centros de ensino
non universitario de toda Galiza
“sobre a utilización das linguas”
na educación. A Administración indicou que pretende “coñecer a opinión das familias sobre as preferencias lingüísticas”
e “redefinir o marco normativo
para garantir a plena competencia nas dúas linguas oficiais”. O cuestionario enviarase
aos colexios entre o 8 e o 13 de
xuño, os pais responderán antes do 19 de xuño e os datos procesaranse “nun tempo estimado de 5 a 10 días, para facelos
públicos posteriormente”.
En realidade, trátase de catro enquisas distintas, unha
para cada un dos treitos educativos: Infantil, Primaria, Secundaria e Formación Profesional,
aínda que son moi semellantes
entre si. Cada un dos cuestionarios consta de catro preguntas, unha delas dedicada á posibilidade de impartir materias
en inglés e as outras tres sobre
o idioma das clases, os libros de
texto e os exames.

DIFÍCIL COMPRENSIÓN. Aínda que
na sociolingüística non son habituais os cuestionarios de só
catro preguntas, un dos problemas da enquisa é que permite dar respostas contraditorias e, por exemplo, optar por
un idioma nas clases e outro
distinto nos libros de texto. A
CIG-Ensino ademais criticou
que non se incluíse a posibilidade dos pais optaren a elixir

>>>

’’

Entodasaspreguntas
se ofrecen opcións plurais
e non excluíntes,
redundando no carácter
aberto e integrador
da consulta”
[Xesús Vázquez]
Conselleiro de Educación.

’’

AConsellaríanonaclarou
se o resultado da enquisa ten
valor vinculante para a
redacción do novo decreto”

O conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, presenta o cuestionario aos medios de comunicación.

un ensino exclusivamente en
galego, exceptuando as materias de inglés e castelán. A Consellaría explicou que “en todas
as preguntas se ofrecen opcións plurais e non excluíntes,
redundando no carácter aberto e integrador da consulta”.
A terminoloxía empregada
tamén pode resultar un inconveniente nunha enquisa que se
dirixe a un universo tan amplo,
330.000 persoas de todos os extractos sociais, algúns deles
pouco afeitos á prosa da administración educativa. Aínda que
aclara algúns significados a pé
de páxina, formula as preguntas
incorporando conceptos como
“materias troncais”, “lingua inicial” ou “materiais didácticos”,
o que dá lugar a un texto que
non todos os pais poderán descifrar. En calquera caso, o risco
de erro de comprensión queda
minimizado pola voluntariedade e confidencialidade das respostas dadas á enquisa.
A Consellaría non aclarou o
valor que lle outorgará á enquisa
na redacción da nova regulación do idioma que derrogará o
decreto 124/07 de galego no ensino. Porén, a Administración
indicou que o cuestionario “posibilita que as familias de

330.000 escolares decidan en liberdade”. A menos que a Xunta
pretenda consultar anualmente
aos pais de alumnos que se incorporen ao ensino ou a aqueles
que modifiquen a súa opinión
inicial, o conselleiro Xesús Vázquez pareceu desdecirse respecto á liberdade de elección de
idioma ao afirmar que desexa
un novo decreto cunha vixencia
de “16 anos”. Galicia Bilingüe reclamou o carácter “vinculante”
da consulta, pero de ser unha
enquisa formulada nunha soa
ocasión e de obrigado cumpri-

mento, implicaría que só contaría a opinión dos que na actualidade teñen fillos en idade escolar, hipotecando os dereitos das
futuras xeracións.

O IDIOMA, SOMETIDO AO AZAR. A nebulosa coa que se presentan a
enquisa e o decreto que regulará o idioma no ensino apunta á
desregulación e a que o galego
quede sometido ao azar. Se as
preguntas poden resultar ambiguas, o valor relativo que lle
confire a Xunta ao cuestionario
evoca a política lingüística que

JESSICA BARCALA / A.G.N.

desenvolveu Manuel Fraga
durante 16 anos e que provocou un descenso dos falantes.
Se o novo decreto segue a liña
trazada polas preguntas que
lles fixo aos pais, a Consellaría
redactará un texto no que cada
comunidade educativa elixirá
o idioma vehicular do ensino.
O uso do galego dependerá
entón da voluntariedade das
direccións, o profesorado e os
pais, e sempre subordinado a
que ningunha organización
denuncie “a imposición do
idioma”.G

Un decreto para dous anos?
A pesar de que o conselleiro de
Educación prognosticoulle ao
novo decreto do idioma no
ensino unha vixencia de 16
anos, a realidade podería recortala até unicamente dous
cursos. O decreto 124/07 continuará en vigor durante o ano
que vén porque o novo non
está redactado na actualidade.
A Consellaría comprometeuse
a que o texto alternativo estea
preparado a finais de 2009, co
que non poderá implantalo
até o curso 2009/2010. Nese

momento, ao Goberno quedaranlle dous anos de mandato, ao cabo dos que terá
que someterse ao escrutinio
do electorado. Aínda que espere repetir, esas son unhas
contas que xa botou o bipartito. A crise tampouco favorece,
polo demais, a durabilidade
dos gobernos.
Co novo decreto, a Consellaría tamén proclamou a intención de “consensualo”,
aínda que non aclarou o significado que lle dá ao termo. O

decreto actualmente en vigor
contou cun amplo consenso
que inicialmente incluía ao
PP, aínda que tras a súa publicación decidiu desmarcarse.
En calquera caso, o procedemento para a súa aprobación
obriga a debatelo nos foros do
ensino no que participan sindicatos e organizacións de
pais –que maioritariamente se
expresaron a prol da continuidade do actual decreto–, así
como a sometelo á consideración do Consello Consultivo.G
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DOUS CAMIÑOS
PARA O BNG
Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

L

ogo da desfeita da Europeas, colocándose de novo
por debaixo do 10% en apoio
electoral e perdendo sobre todo
nas cidades, o BNG ten diante
de si dous camiños. O primeiro
é perseverar na senda da “satisfacción moderada” da que fala
a UPG ao valorar os resultados.
Seguir empeñándose en buscar
votantes e país onde nin hai, nin
se lles agarda. Enrocarse na
análise Sartriana na que inferno
son os outros e todo é culpa do
bipartidismo, de Pepe Blanco,
da dereita caciquil, dos medios
de comunicación ou dos galegos, que non saben ver o bo aínda cando llo pos diante.
O segundo é asumir a crúa realidade de que o nacionalismo
en Galicia aínda está en proceso
de construción. Fai tempo que
non medra nin progresa porque non sabe dotarse das ferramentas que fagan posible esa
evolución: uns cadros renovados e preparados, unha organización competitiva, un liderazgo forte e non hipotecado, un
discurso pegado ás demandas e
necesidades da sociedade que
pretende gobernar e unha oferta de políticas públicas que garantan a eficiencia, a calidade e
o valor social da acción pública.
Para empezar a andar nesta dirección de xeito crible, semella
inescusable a saída da sala de
mandos de Paco Rodríguez e
todo canto representa o a posta
en marcha dunha profunda renovación da oferta a presentar
nas vindeiras municipais.
O primeiro camiño leva, a
curto prazo, á irrelevancia electoral e política. O segundo leva,
a longo prazo, a competir pola
maioría. De aquí ás vindeiras
eleccións galegas é o tempo que
lle queda ao nacionalismo para
elixir o que queira e máis lle
conveña.G

’’

Un dos camiños do BNG
é asumir a crúa realidade
de que o nacionalismo
aínda está
en construción”
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Só catro xornalistas no consello da CRTVG
Só haberá catro xornalistas entre a ducia
de membros do consello de administración
da Compañía de Radio Televisión de Galicia
X.C.

O parlamento acordou a renovación de 2 dos 6 representantes cos que conta o PPdeG
neste órgano, de 3 dos ca4tro
do PSdeG e os 2 que corresponden ao BNG. Deste xeito, a
renovación da dirección do
ente público alcanzará máis
dun 58% respecto da lexislatura anterior.
No caso do PPdeG, repiten
no cargo a xornalista Ana Peón,
o ex presidente provincial do
PP en Lugo Xosé Luís Iravedra
e o ex alcalde de Verín Xoán
Manuel Ximénez Morán. Ademais, incorpóranse a profesora
da Facultade de Ciencias Empresariais da Universidade de
Santiago de Compostela María
Bastida, o ex director da TVG
Arturo Maneiro e o que foi xefe
de gabinete da Consellaría de
Xustiza durante o último Executivo de Manuel Fraga, o avogado Hixinio Meixide.
Pola súa banda, os socialistas galegos manteñen como

conselleiro o sindicalista da
UGT Xoán Carlos Araúxo; ao
tempo que introducen os xornalistas Carlos Rodríguez –foi
xefe de gabinete da Consellaría
de Medio Ambiente con Manuel Vázquez– e Roberto Cid
–o anterior director de informativos da TVG– e á licenciada
en Dereito Adriana Fernández,
cun “marcado perfil xurídico
para temas laborais”.
Os nacionalistas apostarán
polos responsábeis de Organización e Acción Municipal da
formación frontista, Monserrat
Prado e Manuel Antelo, respectivamente. A primeira traballa como funcionaria na sanidade pública, mentres que o
segundo ten praza como profesor de instituto.

TELEVISIÓN ESPAÑOLA. Ao respecto do consello de Televisión Española en Galiza, configurarán
o órgano de dirección o xornalista Fernando Rodríguez
Méndez, o doutor en Bioloxía

A xornalista Ana Peón, sentada a carón de Arturo Maneiro, é felicitada pola súa
A.G.N.
reelección no Consello de Administración da CRTVG .

Anxo Currás Fernández, o licenciado en Xeografía e Historia Anxo Sicart Ximénez, o técnico de banca Xoán Méndez,
os licenciados en Ciencias da
Información Xosé Miguel
Alonso Bóo e Luís de la Matta
Cantó e o licenciado en Empresariais e traballador de banca Agustín Reguera Ocampo.
Pola súa banda, os socialistas proporán os xornalistas Xo-

sé Ramón Carballo Rodríguez
e Esperanza González Martín,
e Xoán Xosé Quintáns Paredes
e María Palomi Rodríguez Castiñeira. Finalmente, os nacionalistas levarán o decano da
Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade
de Santiago de Compostela,
Miguel Túñez e á ex membro
do consello da CRTVG, Cecilia
Pérez Orxe.G

tivos onde a maioría dos rapaces sexan galegofalantes aumente o número de materias
en castelán para capacitalos por
igual nesta lingua.
Se este razoamento é así de
sinxelo e evidente ¿cal é o problema? ¿Onde está o famoso
conflito lingüístico no ensino?
¿Por que todas estas medidas
para reducir a xa escasa presenza real do galego no ensino?

O único que se nos ocorre
pensar a moitos cidadáns de
a pé é que, se cadra, as persoas que na actualidade teñen
responsabilidades políticas
na Consellaría de Educación
tamén consideran o galego
unha lingua inferior ao castelán e non lles importa en absoluto que se sigan perdendo
falantes.G

CARTAS
CO GALEGO,
AS COUSAS CLARAS
Con respecto á lingua galega hai
unha realidade incontestable
baseada nos resultados de todos
os estudos oficiais: nos últimos
vinte anos o número de persoas
que saben falar galego diminuíu
dunha maneira asombrosa.
A causa principal desta perda
de falantes está na antiga idea,
que persiste hoxe en día en
moitos galegos e galegas, de que
o galego é unha lingua inferior ó
castelán. Cando as persoas que
pensan así teñen un fillo procuran falarlle unicamente en castelán. Isto segue sucedendo con
moita frecuencia con pais e nais
que son galegofalantes.
Ademais das campañas encamiñadas a concienciar estas
persoas sobre a igualdade de
todas as linguas, a escola debe
xogar un papel fundamental á
hora de frear esta perda de falantes e de devolverlleaoó galego a mesma categoría que ten
o castelán. O obxectivo que
marca a lei é que, ao rematar os
estudos obrigatorios, os rapa-

ces e rapazas deben dominar
por igual as dúas linguas oficiais: galego e castelán.
Este obxectivo de aprender
dúas ou máis linguas na escola
cúmprese en multitude de países de todo o mundo. Cantos
máis idiomas saiba unha persoa, máis posibilidades terá para desenvolverse en todos os
campos. No caso de Galicia é
máis fácil de conseguir por se
tratar de dúas linguas con moitas semellanzas.
Todos os estudos realizados
por organismos oficiais mostran neste aspecto que ao rematar o ensino obrigatorio a maioría dos mozos e mozas galegos
non logran dominar por igual as
dúas linguas.
Ante esta realidade e, co fin de
cumprir os obxectivos marcados pola lei, é lóxico que naqueles centros educativos onde a
maioría dos rapaces sexan castelanfalantes aumente o número de materias que se imparten
en galego para capacitalos tamén nesta lingua.
Por outra banda tamén é lóxico que naqueles centros educa-

XOSÉ LOIS
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Teresa Táboas, coordinadora da Executiva do BNG

‘A Xunta só ten un guión común:
atacar en cada área’
H. Vixande

Teresa Táboas (México 1961) foi
conselleira de Vivenda no Goberno bipartito e na actualidade
exerce de Coordinadora Executiva do BNG, segundo cargo de
máxima importancia nesa forza. Nesta entrevista analiza o resultado electoral, aborda os primeiros días da xestión do novo
Goberno e responde as críticas
formuladas por Feixóo respecto
o seu labor á fronte de Vivenda.
Que valoración fai do resultado
das eleccións europeas?
O BNG xa perdera o seu deputado en Bruxelas hai cinco anos.
Agora, a coalición na que participamos permítenos termos voz
propia e escano no Parlamento
europeo durante ano e medio.
De todos os xeitos, cuantitativamente non é un resultado positivo. Temos que continuar a reflexión que se iniciou tras a derrota
electoral do 1 de marzo e buscar
as causas, xa que algunhas dependen da nosa vontade.
Pensa que os pasos dados re sultan suficientes?
Tivemos unha asemblea extraordinaria e, en ano e medio, teremos unha ordinaria. Hai un
cambio de ciclo en toda Europa
que lle deu a vitoria á dereita.
Tamén houbo moita abstención na esquerda, moi escéptica
ante esta construción europea.
Ten que ver coa crise e coa

mensaxe da esquerda, que non
chega á sociedade. Hai que preguntarse por que o voto da mocidade vai para o PP.
En Galiza, ademais, o PP alcanzou algo máis do 50% dos votos.
Iso amosa ese cambio de ciclo.
O discurso do PP, non o seu programa, porque non o ten, chega
á xente nova, a esa idade de rebeldía porque hai un fío condutor que está roto, por iso se consolida o voto maioritario ao PP.
Con todo, as cidades continúan a ser maioritariamente progresistas.
O resultado non se pode trasladar. Hai euroescepticismo en todo o continente. Nas cidades
tampouco conseguimos achegar a nosa mensaxe, algo que lle
resultou máis doado ao PSOE. O
1 de marzo non gañou o PP, fomos nós os que perdemos
apoios. Tamén é certo que a xente de esquerdas é máis crítica,
por iso os casos de corrupción,
que son moitos na dereita, non
se reflicten nos resultados do PP.
Agora ten un papel relevante no
BNG. Considera que a renovación lle permite ao Bloque encetar o futuro con solvencia?
Os procesos de renovación levan tempo. Hai que analizar en
profundidade que é o país, porque Galiza é un país, unha nación e, non embargante, non se
expresa mediante o voto. Esa é

unha responsabilidade nosa.
Iso pode parecer retórica.
Precisamos respostas, pero tamén é certo que cando lle preguntamos a moitos cidadáns,
existe ese coñecemento de país
e hai a conciencia de que só
desde esa identidade e características que nos son propias,
sen un rexeitamento do outro,
é posíbel afrontar os problemas. A cuestión é que despois
iso non se traduce en votos.

’’

Feixóoconcibeogoberno
como algo persoal”

’’

OPresidentediquehai
buratos, pero colle os cartos
para unha bolsa coa que
repartir discrecionalmente”

VALORACIÓN DO GOBERNO.
Que valoración fai dos primeiros días do Goberno?
Non está a gobernar, todo é unha continuación da campaña
electoral, na que amosou que
non ten programa. O seu é a improvisación e dicir que hai buratos económicos. Pero ao tempo, colle todos os cartos que pode e méteos nunha bolsa para
repartir con discrecionalidade
desde a presidencia. Tamén
desmonta iniciativas importantes do bipartito, sobre todo as
do BNG, confiando nese libremercado sen control que nos levou á crise, improvisando ante
un modelo fracasado.
Refírese en exclusiva a Feixóo?
É que entende o goberno como
algo persoal, non coma unha
equipa. Impón un modelo de liderado no que o resto do execu-

’’

OPPconfíanese
libremercado sen control
que nos levou á crise”

tivo son actores secundarios
dando bandazos, aos que o presidente retruca segundo lle interesa. Non hai unha idea preconcibida de Goberno.

BURATOS EN VIVENDA.
O conselleiro Agustín Hernández afirmou que hai un desfase
de 40 millóns que deixou vostede na Consellaría de Vivenda.
Aínda que non haxa Goberno, si
hai un guión común: atacar en
cada área. Hernández di que
hai un burato de 40 millóns no

Instituto Galego da Vivenda e o
Solo, demostrando ignorancia
sobre o que implican os investimentos dun organismo autónomo. Eses investimentos, por
exemplo, en doce millóns de
metros cadrados de solo industrial, non se perden, están pendentes da súa venda e nese momento retornarán ao Instituto.
Di que faltan cartos mais, ao día
seguinte Feixóo colleu 27 millóns do Instituto para encher
esa bolsa de diñeiro que o presidente vai repartir como lle pete.
Tamén afirma que gastou máis
en publicidade que en finan ciar as vivendas de aluguer.
Outra trola. Fan unha comparativa dos gastos de aluguer
anuais con todas as liñas de
axudas en catro anos. Vivenda
conta con moitas liñas de axuda e precisan darse a coñecer.
Con todo, en Vivenda investíronse 9 millóns anuais en financiar aluguer.
O conselleiro anunciou que vai
reformar as Normas do Hábitat e o Plano Sectorial de Solo
Residencial.
Son dous inimigos sinalados.
Os promotores reducen o beneficio se teñen que mellorar
as condicións das vivendas e
non queren. Respecto ao Plano
de Solo Residencial, implicaba
planificar e combater a especulación. En Vivenda déramos
pasos de xigante e teñen que
desfacer o camiño.
Tamén hai peticións para que se
deteña a construción da vivenda
de protección oficial para darlle
saída ás vivendas sen vender.
Nós negociáramos que as vivendas sen vender se puidesen
clasificar como protexidas, pero a menor prezo. Iso é o que
non queren, non se decatan de
que a maioría das vivendas sen
vender son segunda residencia
en zonas nas que non hai moita demanda, pero non en Vigo
ou Coruña, tan necesitadas.
É certo que se detivo a construción dunha residencia de estudantes na Coruña?
Fomos os primeiros do Estado
que planeamos unha residencia
pública para estudantes no
campus de Elviña, na Coruña.
Son 600 prazas e un investimento de 23 millóns. Houbo un concurso de ideas, modificamos o
plan da Coruña, comezamos as
expropiacións e sacamos a concurso a construción, pero non tivemos tempo a adxudicar. O PP
vai renunciar a fallar o concurso.
Se proxectamos esa residencia
foi porque os estudantes estaban a vivir en infravivendas alugadas na zona de Elviña, nunhas
condicións pésimas que agora
terán que seguir a soportar.G
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Feixóo e Farjas disenten sobre o modelo sanita
A conselleira insinuou un modelo
á carta, mentres o presidente opta
por volver á xestión que impuxo Fraga
H. Vixande

A nova conselleira de Sanidade,
Pilar Farjas, detivo os planos do
Goberno bipartito para homologar co resto do Estado o sistema sanitario galego e asegurou
que nin existen auténticos proxectos nin consignación orzamentaria para modernizar o
Sergas. Os datos, con todo, desmenten a Farjas e sinalan unha
urxencia na ampliación e integración da rede hospitalaria
para evitar caer nos riscos da
fragmentación do sistema e a
súa perda de calidade.
Aínda que Lugo tamén presenta carencias importantes
–o bipartito deulle pulo a un
novo hospital que o PP xa prevera nesa cidade– é na provincia de Pontevedra onde as necesidades son máis apremiantes. Iso impulsou á anterior
conselleira, María Xosé Rubio
(PSOE), a concibir a ampliación do hospital de Pontevedra e a creación doutro en Vigo, a cidade que presenta
maiores insuficiencias.
Tras a vitoria do PP nas
eleccións do primeiro de marzo, a nova conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, asegurou
que o proxecto do hospital vigués só é un bosquexo que carece de consignación orzamentaria, xa que na Consellaría só hai programados 25 millóns de euros para este centro.
Tras suxerir Farjas que procurará investimento privado e
corrixila posteriormente o presidente Alberte Núñez Feixóo,
a posición do goberno insinúa
que o centro terá que agardar.
Con todo, fontes da sanidade aseguraron que os datos indican que o hospital vigués é
moito máis que o que afirma
Farjas. Bosquexo elaborárao
Xosé Manuel González (PP),
predecesor da socialista María
Xosé Rubio. Nos seus tres anos
e medio de mandato, Rubio
dedicouse a darlle forma ao
proxecto e a sortear unha a unha todas as dificultades administrativas que trae consigo a
construción dun hospital de
1.400 camas para prestar aten-

’’

Feixóocorrixiuapromesa
da conselleira de permitir
elixir hospital aos que
levasen dous meses en lista
de espera para operarse”

’’

Farjasasegurouqueía
procurar investimento
privado e o presidente
desmentiuna”

ción a un área sanitaria de
600.000 persoas, segundo as
estimacións do Instituto Galego de Estatística para 2017.
No marco dun modelo de
goberno que se configura á
carta segundo os desexos da ci-

O presidente da Xunta, Alberte Núñez Feixóo, e a conselleira de Sanidade Pilar Farjas.

dadanía, Pilar Farjas prometeu
que todos os que leven máis de
2 meses a agardar por unha
operación e aqueles que esperaron xa 45 días por unha proba diagnóstica poderán escoller o hospital no que os interveñen, mesmo se desexan facelo fóra da Comunidade autónoma. De inmediato, Feixóo
corrixiu a Farjas e deixou en
nada o seu ofrecemento. Con

independencia da imposibilidade económica de levar
adiante esta iniciativa, o compromiso da conselleira e posterior desmentido do presidente revela que o Goberno
podería emprender unha política sanitaria de continuidade
coa que desenvolveron os sucesivos executivos presididos
por Manuel Fraga. Durante 16
anos, o PP ensaiou e rematou

A.G.N.

por desbotar un modelo que
introduciu a competencia
dentro da xestión da saúde e
privatizou algunhas das súas
áreas. Comprobado que implicaba a fragmentación do sistema e o descenso da calidade
sen implicar aforros importantes, o mesmo Fraga retornou a
unha rede basicamente pública, mais non acometeu a súa
modernización.G

O que omite a conselleira sobre o novo hospital de Vigo
Segundo informaron fontes
do sector, a consellaría que dirixiu a socialista María Xosé
Rubio redactou un plano funcional para un novo hospital
vigués que ordenase toda a
área sanitaria, nun modelo de
integración que garantía a
continuidade e a calidade da
prestación sanitaria dos pacientes desde enfermaren até
recibiren a alta. Posteriormente, someteuse a concurso público a elaboración do proxecto construtivo, no que participaron 17 arquitectos de todo o
mundo e do que resultou gañador un estudo francés. Hoxe, o proxecto está redactado.
Tamén existe unha reserva de
250.000 metros de chan nunha parroquia de Beade-Valadares e xestionouse a través
dun plano sectorial de incidencia supramunicipal para
evitar o baleiro legal que supuña a suspensión do ordenamento urbanístico vigués. E se
non hai máis que 25 millóns
na Consellaría para executar

O centro sanitario ocupará 250.000 m2 na parroquia de Beade.

’’

ASociedadePública
de Investimentos
ten consignados
299 millóns para o novo
hospital vigués”

as obras –eses cartos apartáronse para pagar as expropiacións e o comezo dos traballos

a finais de 2009–, é porque o financiamento ía corresponderlle á Sociedade Pública de
Investimentos. A intervención
da SPI aseguraba o cumprimento do “Acordo básico pola
sanidade en Vigo”, que recolle
o financiamento e a xestión
pública do centro, e procuraba
aforrarlle o esforzo económico
ao Sergas nun contexto no que
o endebedamento das Administracións públicas está moi
limitado polas disposicións do

Tratado de Maastricht. Por outra banda, o conselleiro da Presidencia do bipartito, Xosé
Luís Méndez Romeu, certificou a aprobación dun convenio no que a SPI destina 299
millóns ao hospital vigués e
outros 120 ao de Pontevedra.
Só quedaba pendente o comezo das expropiacións e someter a concurso as obras. O
goberno de Pérez Touriño
preferiu deixar a decisión para
despois das eleccións.G
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o sanitario

’’
A EXPERIENCIA GALEGA
Ceferino Díaz

As
interferencias
de Povisa
Vigo representa un caso
atípico na xestión sanitaria
galega pero tamén un modelo que o Partido Popular
quixo estender. A existencia do hospital privado Povisa e a súa integración
parcial no sistema público
levou a un comportamento que cualificou de “parasitario” Manuel Martín, o
portavoz da Asociación
Galega para a Defensa da
Sanidade Pública.
Existe un nexo de unión
entre Povisa e a nova Consellaría de Sanidade. A nova
xerente do Sergas, Rocío
Mosquera, exercía, até agora, como xerente do Hospital Nosa Señora da Esperanza, en Santiago e pertencente a Povisa. Precisamente a política deste centro amosa a dirección na
que o grupo se orienta e que
consiste no asinamento de
concertos coa sanidade pública, como xa ensaiou na
cidade de Vigo co Policlínico Vigo, S.A., Povisa.
En realidade, en Vigo
poucas son as voces que se
atreven a reclamar o fin do
concerto con Povisa, aínda
que sindicatos, partidos,
empresarios e Sergas asinaron no seu día o “Acordo
básico pola sanidade de Vigo” que avoga por restrinxilo para reducir de 140.000 a
90.000 persoas a poboación adscrita a este centro.
Os riscos non só están en
que parasite o Sergas e provoque un descenso na calidade do servizo, senón
nunha eventual quebra como aconteceu en 1991, a
consecuencia da cal se fixo
cargo do hospital o seu actual propietario.
Porén, Farjas tamén insinuou que podería reducir
até algo menos de mil camas as 1.400 previstas no
cuarto hospital vigués. Isto
lle permitiría a Povisa seguir a xestionar as 400 camas que ten contratadas
na actualidade co Sergas.G

GALIZA.9.
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pós o 7 de xuño todo vai segundo o previsto. Na UE a dereita
reafirma a súa maioría, Zapatero segue presidente cos mesmos apoios, Raxoi reafírmase como aspirante e Feixóo non acusa
o desgaste das súas “improvisacións”. Hai algunhas lecturas máis.
A dereita europea aguanta e dende os gobernos combate a crise coas políticas expansivas de gasto público da esquerda. Mentres, a extrema dereita avanza e os verdes volven. Son estes feitos
que lle deben facer reflexionar á esquerda que, coa excepción de
España, está quedando sen espazo (véxase Italia, Francia, Alemaña e Reino Unido) por non actualizarse.
En España o PP avanza lentamente, mais aquí o seu triunfo
non indica un cambio de tendencia e si un aviso a ter en conta
nun contexto de crise económica. A ter en conta tamén a campaña. O PP, coa experiencia de Galicia, repetiu estratexia: non entrar
na corrupción propia, alarmar coa crise e o malgasto dos outros
–antes coches, agora avións– e falar o mínimo posíbel de Europa.
Os socialistas, outrora acusados de non responder, esta vez fixémolo, pero con pouco éxito. Falamos, en xeral, dunha campaña

confusa e escura que nos ensina que na confusión a esquerda retrae o voto e a dereita non. O resultado de Madrid e Valencia é un
bo indicador.
En Galicia, todos contentos. O BNG terá eurodiputada nun
terzo do mandato, os socialistas melloramos as porcentaxes das
autonómicas e o PP gaña en termos absolutos. Mais tamén aquí
existe outra lectura que non apetece tanto recoñecer: os populares aumentan votos e porcentaxes respecto ás anteriores europeas superando o 50% dos sufraxios. A esquerda debe reflexionar
tamén aquí. É preocupante que gañen as eleccións os que menos cren en Europa. G

’’

Na confusión a esquerda
retrae o voto e a dereita non”
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A LIMPEZA DA COSTA

A praia de Ladeira, no concello de Baiona e [á dereita] dous aspectos de praia América, en Nigrán.

As bandeiras azuis das praias, ‘unha tom
Ecoloxistas e biólogos cuestionan o baremo utilizado para a concesión
das bandeiras azuis. Xulgan que o organismo privado ADEAC,
encargado de otorgalas, usa criterios políticos, e incluso sospeitan
que económicos, que pouco terían que ver coa idoneidade dos areais.
A repercusión mediática forza tamén a moitos concellos a optar a esta
distinción, aínda que recoñecen que se os medios de comunicación
non sobrevalorasen o galardón, nunca optarían a el

’’

Nonopodíacrer,aunlado
do río do Burgo a xente
bañábase con bandeira
azul, ao outro, a praia estaba
pechada por sucia
e contaminada”
[Antonio Pérez Cribeiro]
Xefe de Bioloxía
do Aquarium Finisterrae.

Alberte Rivero

Especialmente duro co otorgamento de bandeiras azuis é
o xefe de bioloxía do Aquarium
Finisterrae, Antonio Pérez Cribeiro que califica de “tomadura de pelo” a concesión das
mesmas e pon coma exemplo
as praias de Oza, bandeira
azul, e ao seu carón, tan só separada polo río do Burgo, Santa Cristina.
Os dous areais teñen os
mesmos servizos, iso si pertencen a concellos diferentes,
xa que mentras que no da Coruña a bandeira azul é intrinseca á praia, en Oleiros non
existen tal distinción. O paradoxo foi aínda maior no ano
2005 xa que, segundo Pérez
Cribeiro, o mesmo día que se
pechou ao baño Santa Cristina, estaba ondeando a bandeira azul en Oza. “Non o podía crer, a praia estaba pechada ao baño na zona do concello de Oleiros porque había, e

era verdade, moito lixo e lodo
sobre a auga, pero curiosamente, do outro lado do río,
coa mesma suciedade e contaminación, estabase xente
bañando nunha praia con
bandeira azul”.

A esixencia da bandeira
azul obriga a introducir moitos
servizos nas praias. As que teñan moito movemento dunar
teñen que introducir paseos
de madeira. Para Pérez Cribeiro, o caso máis chamativo é o

da Froixeira en Valdoviño.
“Para acceder á bandeira azul
encherona de paseos de ma-

deira que impiden o movemento das dunas. Convertiron
unha fermosa praia nun montón de obstáculos”.
Este biólogo coruñés vai
máis ala e pregúntase que entidade privada outorga as bandeiras e como poden ter os
mesmos criterios para unha
praia do mediterráneo, coma
para unha do cantábrico e avoga por que sexa a propia Xunta
a que, en base a uns criterios
previos, conceda as distincions
de calidade. “Sería o máis normal e as distincións terían carácter público e non privado,
non estarían sometidas a criter. Ademáis non ten nada >>>

Qué é ADEAC?
Preséntase coma unha organización sen ánimo lucro, vencellada á conservación da natureza, que loita pola conservación
do entorno e encamiña cara
ela todos os seus esforzos. Ten
organizacións adscritas en vinteseis países europeos e a presidencia da mesma está, desta
volta, en Dinamarca. Este ano
cumpre vintesete anos de vida,
rexistrouse no oitenta e dous
en Holanda e, segundo os seus
estatutos, está á marxe de crenzas religiosas ou motivacións

políticas. A maiores da entrega
das bandeiras azuis, promociona ecoescolas e desenvolve
un traballo de xóvenes reporteiros en torno a natureza.
Algunhas organizacións
ecoloxistas sospeitan, en
cambio, que a fundación naceu a carón do sector turístico que, directa ou indirectamente, a financian. Os ecoloxistas explican así que o que
máis prime a bandeira azul
sexa que unha praia seña
destino turístico.

’’

Oconcello,detodooEstado,
con máis galardóns, é
Sanxenxo, cun total de 13”

Este ano en Galiza concedéronse un total de cento vinte e catro bandeiras azuis, dezanove máis que o pasado
ano. O concello de todo o Estado Español con máis galar-

dóns é Sanxenxo, cun total de
trece. Entre os novos areais
con bandeira azul atópanse
praias de Rianxo, Muros, A
Guarda ou, por exemplo, A
Barbeira en Baiona.
O número de praias que logran o distintivo vai directamente relacionado coa a importancia que se lle dá ao galardón. Noutras comunidades do
Estado Español, cun turismo
de praia moi superior ao galego, os concellos non lle conceden a mesma importancia.G
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Aotercarácterprivado,as
distincións están sometidas
a criterios comerciais”

’’

QUÉROTE
VERMELLA
Xosé Manuel Sarille

M

’’

EnValdoviño,
para conseguir a bandeira
azul tiveron que encher
a praia de obstáculos
e paseos que impiden
o movemento das dunas”

’’

Nonseentendequeservan
os mesmos criterios que no
Mediterráneo e piden que
seña a Xunta a que decida”

nha tomadura de pelo’?
>>> que ver unha praia atlántica, cantábrica ou a que esta
preto dunha cidade na ría coa
que está en mar aberto”. As dúbidas sobre o otorgamento das
bandeiras por parte de ADEAC
son enormes.

DESCONTENTO DOS MUNICIPIOS. O
areal de Praia América ten a
distinción dende o ano noventa, este ano é unha das tres
que, no concello de Nigrán,

logrou tal distinción, non embargante o concelleiro de medio ambiente Xoán Hermida
pon en dúbida ese valor: “É
que para as praias urbanas
pode ser moi importante, pero a verdade é que as de mar
aberto e as máis naturais énchense de obxectos que desvirtúan a propia praia”. Este
ano no areal nicrariense só se
autorizará unha fogueira no
San Xoán, tamén se estuda a

retirada da escola de vela, pero, como recoñece o propio
edil, ten que ver máis coa conservación natural da zona que
coas esixencias da entidade
privada encargada de conceder as bandeiras.
Máis duro cos criterios de
concesión das bandeiras azuis
é o rexidor de Cedeira, Xosé
Luís Vergara. Este ano, novamente, o areal máis coñecido
da localidade coruñesa, A Ma-

dalena, quedou sen a distinción. Fontes municipais aseguran non saber por que, un
ano tras outro, non lle é concedida. Esta circunstancia levou,
o pasado ano, o rexidor a ver
na decisión criterios políticos e
non ambientais. “Se fixésemos
unha rampla de formigón, en
vez de madeira, igual non nola
daban. A intención do concello é non presentarse máis a
estes galardóns”.G

Críticas dos ecoloxistas

‘Unha praia natural dificilmente terá distintivo azul’
“Unha praia natural dificilmente será un areal con bandeira azul”. Desta premisa
parte Fins Eirexas, responsábel de ADEGA, para criticar os
baremos establecidos para a
concesión das bandeiras.
ADEGA asegura que o organismo privado encargado de
concedelas está apoiado economicamente por unha empresa turística e tamén polos
concellos, polo que os criterios de valoración refírense
máis a urbanidade da praia
que calquera outro. Por iso,
sempre segundo a asociación
ecoloxista, hai praias con
bandeira azul cun urbanismo
agresivo, turismo descontro-

lado ou destrución de dunas.
Por esta razón, dende o ano
noventa e nove, a Unión Europea deixou de financiar esta entidade privada, dado
“que a súa actividade se converteu nunha actividade enganosa afastada dos criterios
da UE”.
ADEGA cita como exemplo
da dubidosa obxetividade dos
criterios de bandeira azul, a
praia da Corna, no Caramiñal,
onde o galardón comparte
protagonismo coas augas fecais que van ao areal.
Segundo os ecoloxistas,
para obter a bandeira azul
non se contemplan criterios
coma a limitación ou supre-

’’

‘NapraiadaCorna,
no Caramiñal, a bandeira
comparte protagonismo
coas augas fecais que van ao
areal’, sinala ADEGA”

’’

Avaloraciónrefíresemáis
a urbanidade da praia que
a calquera outro criterio”

sión da limpeza mecanizada,
limitación de ruídos e prohibición de embarcacións de

motor ou a millor calidade da
educación ambiental.
As praias con bandeira azul
precisan, para someterse aos
criterios do galardón, ter unha
ampla información a través
de paneis e cartazes que, en
moitos casos, son totalmente
innecesarios, segundo a agrupación ecoloxista, así coma
innumerábeis pasarelas de
madeira que, incluso en lugares coma Corrubedo, tiveron
que ser retiradas ao ver o dano
que provocaban os turistas
nas dunas. Contodo, noutros
lugares con areais dunares
non foron retiradas e séguense instalando para poder optar á bandeira azul.G

oitos historiadores e filósofos afirman que a
única conquista social irreversíbel do século XX é a feminista. A aquelas persoas da esquerda que recibimos tarde
esta nova corrente, seméllanos un paradoxo. Nas organizacións nacionalistas galegas
de corte leninista foi unha incorporación que se produciu
nos anos 80, con fortes resistencias, porque ao comezo
viuse como novidade innecesaria, importada por grupos
de obediencia política española. Se todos estabamos pola
igualdade, cal era a razón para
que as mulleres tivesen que
seguir un camiño, o do feminismo, en solitario? O machismo, a sociedade patriarcal, eran só unha consecuencia máis da loita de clases, como a explotación dos vellos,
por exemplo.
Gardando as distancias
por mor da dimensión de cada cousa, a memoria histórica, a cancelación para sempre
do intolerábel esquecemento
dos mártires da Guerra Civil,
está a facerse realidade desde
hai oito ou nove anos. Hai un
decenio, moitos non contabamos con esta catarse, escasa aínda pero imprescindíbel
para todo o corpo social, polo
que se ten dito, porque os asasinados non poden flotar como espantallos sen tempo
polos camiños.
Quérote vermella, o fermosísimo poemario de Claudio
Rodríguez Fer, a inmensa elexía a todas as mulleres galegas
vilipendiadas e asasinadas
polo fascismo, das que soubemos até agora, fíxose verso
por tres razóns. Porque fomos
quen de lembrar e afirmar
tanto amor á liberdade, porque a muller existe finalmente
na Historia e porque Claudio
é un alento enorme e fondo
da alma de todos nós. G

’’

Osasasinadosnonpoden
flotar como espantallos
sen tempo
polos camiños”
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ENPOLEIROALLEO

CONCIENCIA
CÍVICA EN CRISE

AS INOCENTES FOTOS
DE SILVIO
Un dez para El País por publicar
as fotos do presidente de Italia,
Silvio Berlusconi, no seu retiro
en Cerdeña, moi acompañado
el. Trátase dun traballo do reporteiro gráfico Antonio Zapaddu. De “inocentes” cualificounas Il Cavaliere, aínda que
acto seguido anunciou unha
demanda. Tamén respondeu a
través de El Mundo, propiedade do mesmo grupo que posúe o Corriere della Sera. “Non
teño ningún medo, trátase de
fotos inocentes, non hai ningún
escándalo. O que hai é unha
violación da privacidade e unha
agresión escandalosa”, recolleron en El Mundo. Así mesmo,
explican que un xornalista de
Radio anch’io lembroulle que
recollen fotos de mulleres e homes espidos. “Pero vostede
cando se ducha, faino con chaqueta e gravata?”, respondeu o
presidente. A información de El
Mundo tamén recollía que as
sondaxes de opinión dábanlle a
vitoria a Berlusconi nas eleccións europeas. Polo menos,
nalgo tiñan razón.G

OS 51 ESCOLTAS
DE AZNAR
Despois de que o ministro de
Fomento, Xosé Blanco, denunciase que o ex presidente José
María Aznar conta con 51 escoltas, Público informa de que
“esta cifra inclúe labores de escolta, vixilancia estática e de
contravixilancia”. O xornal non
aclara que significan nin que
implican esas actividades, pero
nun artigo de opinión Manuel
Rico titula: “51 vixilantes parécenme poucos para Aznar”. O
columnista asegura que “estes
socialistas están cheos de rancor. Como se atreven a comparar os 51 vixilantes que necesita
Aznar con esa tendencia ao
luxo dun Zapatero que vive no
Falcón? É verdade que Aznar
viaxa moito, come ben e alóxase en hoteis de luxo. E os escoltas, claro, teñen que estar
perto. Por iso se chaman escoltas. Mais Aznar faino por España. Aznar e España sempre
van unidos. Neste caso, cobra
el e paga España. A cambio, Aznar non ten unha mala palabra
para o seu país. Aló onde vai,
desfaise en eloxios cara España
e os españois”. Conclúe afirmando que “se os cidadáns fosen agradecidos, a un presi-

María Xosé Queizán

O

Dúas das imaxes obtidas na mansión de Silvio Berlusconi, a quen podemos ver abaixo.

dente coma el, tan altruísta, tan
español, púñanlle 101 escoltas.
Como mínimo”.G

FEIXÓO, REALIZADOR
DE TELEVISIÓN
María M. Val comenta en Xornal de Galicia a explicación que
deu Feixóo á censura dun programa da Televisión de Galicia
sobre a crise das vacas tolas, que
se saldara coa destitución da actual conselleira de Sanidade, Pilar Farjas. “Non tivo pudor en
explicar el mesmo [Feixóo] a
toma de decisión do medio público, que, ante todo e sobre
todo, debe intentar manter a independencia, informativa e de
xestión. E xa se sabe, ademais
de ser honrado, hai que parecelo. Neste caso, que fose o presidente o que se sentise na
obriga de xustificar que pasou
coa Caixa Negra choca cos prin-

’’

Oquenonseconsola
é porque non ten
Executiva Federal”
[Ignacio Escolar]
Xornalista.

cipios de ‘pluralidade e neutralidade, sinais de identidade da
TVG’, que con tanto acerto lembraron Feixóo e o novo director
xeral da CRTVG, Afonso Sán chez Izquierdo, hai apenas
unha semana”. Tamén fala dun
“segundo desatino” do presidente “ao recoñecer que a televisión parou a emisión do documental a petición dun sindicato agrario”.G

O BISTÉ
DO CONSELLEIRO
XESÚS VÁZQUEZ
“O conflito do idioma en Galiza
é comparábel a cando un vai
ao restaurante, pide bisté, o camareiro ponlle enriba da mesa
un filete duro e un o come sen
protestar”. A frase, seica verídica, corresponde ao conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, e recóllena Faro de Vigo e
La Opinión de A Coruña, nun
texto asinado por Irene Bascoi.
Ao parecer, Vázquez expresouse así nunha reunión con
dirixentes do sindicato STEG e
estes contáronllo á xornalista.
A reflexión non quedou aí, senón que o conselleiro engadiu:
“Pois o mesmo pasa co galego:
hai pais indignados aos que
non lles gusta que os seus fillos
estuden neste idioma, pero

logo non trasladan as súas críticas á dirección dos centros”.
Non se sabe se é que está molesto porque os pais non bailan
ao son que lles marcan ou se é
un anuncio de bicarbonato!G

OS ABUSOS
DA OCUPACIÓN
DE PALESTINA
Unha reportaxe de Eugenio
García Gascón en Público faise
eco do informe dunha organización de Israel que “fai un cru
retrato dos abusos do Exército
en Cisxordania”. O documento
“céntrase nunha operación
que consistiu en ocupar a localidade de Haras, na zona Occidental de Cisxordania, e converter a súa escola nun centro
de detención o 26 e 27 de
marzo”. “Moitos reservistas
participaron na operación e o
celebraban insultando os palestinos, humillándoos, tirándolles do pelo e das orellas, con
patadas e labazadas”, conta un
soldado. Nos rexistros das casas non apareceron armas,
pero un militar explicou que
“os soldados convertémonos
en ladróns. Un levouse 20 shekels (3,6 euros), outros ían polas casas vendo que podían
roubar”. Para que falen de
Guantánamo!G

s resultados das eleccións europeas son desalentadores, peor aínda, desastrosos. As dúas terceiras
partes do parlamento europeo serán de extrema dereita.
Non só gaña a dereita, senón a
extrema dereita en cinco países, así como os euroescépticos, os postmodernos europeos. Esta actitude branda é a
gañadora absoluta, reflectida
na abstención masiva, o 43%
das persoas chamadas a votar.
A abstención pódese interpretar como desilusión, como
pasotismo ou como crise de
conciencia cívica. Este individualismo abstencionista aféctalle, din, maioritariamente á
esquerda, co cal, digo eu,
deixa de ser esquerda. Cando
atravesamos unha crise promovida polo abuso do capitalismo, en lugar de castigar ese
poder especulador, castigan
os gobernos que intentan paliar a crise con intervencións
estatais e procuran manter as
axudas ás clases máis desfavorecidas. Só así se comprende a paz social que se
mantén no medio desta tremenda crise. Isto debería animar a votar esquerda. Pola
contra votan a dereita que significa o poder do capital privado e o despido libre. Non
ten sentido. Ademais, a ética
anda polo chan. Unha campaña de insultos, de improperios e chulerías deulle excelentes resultados á dereita española, pero ademais obteñen os mellores resultados
naquelas autonomías, como
Madrid ou Valencia, onde se
evidencian graves casos de
corrupción. En lugar de minguarlles votos, diríase que son
premiados. Pero nisto, o máis
galardoado é Silvio Berlusconi. Panorama patético. E
mentres, os exquisitos de “esquerda”, facéndose os mexeriqueiros, abstéñense das
prácticas cívicas e críticas. G

’’

Esteindividualismo
abstencionista aféctalle,
din,
maioritariamente
á esquerda”
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Benigno Moure, da gloria á prisión MALAS
’’ NOTICIAS
Xosé Ramón Pousa

O crego ourensán, cabeza visíbel da Fundación San
Rosendo, deberá ingresar no cárcere antes
do 16 de xuño por quedar con 600.000 euros
dunha muller internada nunha das súas residencias
H. Vixande

O Tribunal Supremo vén de
confirmar a condena contra o
presidente da Fundación San
Rosendo, Benigno Moure, por
quedarse con 600.000 euros
propiedade dunha muller internada nunha das súas residencias. O fallo, sen apelación
posíbel, implica o ingreso en
prisión do crego antes do 16 de
xuño, mais non representa o
fin da Fundación máis poderosa de Ourense e segunda
empregadora da provincia.
Anos oitenta, Ourense, o
crego Benigno Moure (Arnoia,
1932), sobre as pedras de Cáritas
Diocesana, edifica un imperio
orientado á atención social sobre todo de pensionistas. Madrid, cinco de maio de 2009, o
Tribunal Supremo confirma
unha sentenza da Audiencia de
Ourense que condena a Moure
a cinco anos de cárcere por quedarse con 600.000 euros dunha
muller internada nun dos seus
xeriátricos. Que aconteceu entre
aqueles primeiros pasos hai
máis de 20 anos e a actualidade?
O tránsito da gloria á prisión
de Moure produciuse a través
dunha senda inzada de denuncias de irregularidades que ben
poucos quixeron escoitar. A
principios dos noventa, o sindicalista da CIG Etelvino Blanco
puña o acento no trato prestado
aos anciáns internados das residencias de Cáritas que xestionaba Moure. Crecido, o crego
presentouse ante o xulgado e
conseguiu unha condena de
cinco meses de cárcere contra
Blanco por falsas acusacións.
Posteriormente, o bispo da diocese, Xosé Diéguez Reboredo,
facéndose eco das irregularidades que sinalara Blanco, paráballe os pés a Moure e botábao
de Cáritas.
A expulsión non o achicou.
Moure constituíu en 1992 a
Fundación San Rosendo, quedou coas residencias de Cáritas
nunha operación sen aclarar e
continuou co mesmo labor. Os
anos de traballo na diocese proporcionáranlle prestixio e unha
rede de centros que medrou sen
moito control amparada pola
urxencia das necesidades dos
anciáns da provincia. A partir de

O

’’

SóEtelvinoBlanco(CIG),
o bispo Xosé Diéguez
Reboredo e o sobriño de
María Vázquez se lle
interpuxeron no camiño”

’’

AFundaciónSanRosendo
é a segunda maior empresa
de Ourense, só por detrás
de Coren, e conta con 48
residencias en toda Galiza”

’’

DeputacióneXunta
entregáronlle os cartos,
en lugar de crear unha rede
de xeriátricos públicos,
sometidos a control
democrático”

aí, todo foi coser e cantar até que
tropezou co sobriño e único
herdeiro de María Vázquez, con
cuxos cartos se quedou o crego a
través dunha manobra na que
tamén participou un notario.
Arredor de Moure, ademais,
pululaba unha lexión de técnicos que elaboraba proxectos e
xestionaba centros baixo o amparo dunha sotana discreta,
pouco dada ao luxo e con traza
de benfeitora social. Xa libre do
control da Igrexa, a Fundación
San Rosendo proseguiu a súa
expansión e situouse por detrás de Coren na clasificación
de entidades privadas que
máis empregos crean en toda a
provincia. As súas actividades
diversificáronse e hoxe conta
con negocios de hostalaría,
con balnearios recreativos –tamén dispón de balnearios asistenciais– e mesmo cun catamarán turístico no río Arnoia.
Toda unha trama empresarial
pouco relacionada coa asistencia social, pero non só iso.

Benigno Moure.

ADMINISTRACIÓN CÓMPLICE. A Deputación e a Xunta mimaron a
esta institución e concedéronlle
numerosas axudas sen necesidade de moitas explicacións.
Durante anos entregábanlle os
cartos en lugar de crear unha
rede de xeriátricos públicos sometidos ao control democrático. Polas 28 residencias que
posúe en Ourense e os 48 de
toda Galiza, desfilan notarios
que facilitan o voto dos residentes en cada proceso electoral. Os
traballadores teñen denunciado
coa boca pequena os sistemas
clientelares que padecen anciáns e empregados, pero case
ninguén ousa levantar a voz.
Quen coñecen a Benigno
Moure saben que con el non desaparece a Fundación que constituíu. A sentenza que o leva ao
cárcere tamén o inhabilita para

dirixir institucións como a que
creou. O crego non é un xestor
especialmente eficaz, nin un relacións públicas, nin sequera un
político hábil, pero sabe moi
ben cal é o seu papel de cabeza
visíbel que non debe sobresaír
en exceso e transmitiulles aos
seus esa capacidade. A partir de
agora, todo seguirá como está a
menos que a xustiza decida investigar a fondo as súas actividades. Unha condena por quedarse cos cartos dunha residente tal vez debería acender as
alarmas. Algunhas denuncias
previas xa apuntaban prácticas
desta e doutra natureza. Quizais
non saian á luz novas irregularidades, pero é posíbel que serva
para que mellore o trato recibido polos anciáns e para que
sexa libre o voto dos seus traballadores e máis dos internados.G

xornalismo tradicional
atravesa horas baixas.
Anúncianse procesos de concentración, os plans de axuste
están poñendo milleiros de
xornalistas na rúa e a precariedade laboral xeneralízase
de xeito preocupante até apagar o altofalante social. Os
grandes medios, tradicionais
defensores da independencia
informativa, apenas se atreven a testificar contra os seus
mecenas políticos ou financeiros, e os medios públicos,
incluídos os galegos, agachan
a cabeza ante un poder absoluto, que nin sequera ten modelo alternativo na oposición
máis radical. Veremos estes
días, novamente, como poder e oposición elevan aos altares dos organismos de control aos máis rancios funcionarios de partido, fronte aos
especialistas que propugna a
lei e que serían un estorbo
para un sistema que se retroalimenta así mesmo. O opinión pública e o seu dereito á
información semellan o de
menos.
A Federación Internacional de Periodistas (FIP) vén
de dicir que “nunca en tan
pouco tempo, se sufriu unha
redución dos niveis de pluralismo e unha perda tan rápida da substancia mesma da
democracia: as liberdades de
información e expresión”.
Tampouco era para estar
contentos co modelo mediático en crise, que precisa
grandes cambios para superar esa imaxe negativa, depresiva, amarelista e tendenciosa
que transmite. O primeiro sería adaptarse aos novos paradigmas da sociedade da comunicación, apostando por
un xornalismo máis construtivo que lles dea lugar tamén
ás boas noticias, deixando de
lado vellos hábitos que levan
a interpretacións erróneas da
realidade. Fanse necesarias
novas formas de informar e
novos horizontes para abarcar outro tipo de historias. G

’’

O primeiro sería
adaptarse aos novos
paradigmas da
sociedade da
comunicación”
Residencia da Fundación San Rosendo en Entrimo.
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O TS de Xustiza do País Vasco suspendeu preventivamente o contido
dos artigos dos decretos de Educación Infantil e Bacharelato que estabelecen o éuscaro como principal lingua vehicular no ensino en Euskadi. A Plataforma pola Liberdade de Elección Lingüística recorrera ambos os dous decretos
que aprobara o anterior Goberno vasco a finais da pasada lexislatura, cando o
Departamento de Educación estaba nas mans de EA. O auto non se pronunciou sobre o fondo do recurso, os contidos dos decretos que estabelecen o éuscaro como lingua preeminente no ensino, segundo informou a plataforma.G

ELECCIONS EUROPEAS

Ávila, Ourense e Palencia
as provincias máis europeístas
A participación electoral apenas chegou
ao 46%, practicamente idéntica ao 2004
X.C.

Un percorrido polas circunscricións electorais, desdebuxadas por seren as continentais
eleccións de distrito único estatal, amosan índices de parti-

cipación desiguais. Desde o
38% escaso de Barcelona, acaso o símbolo de cidade máis
cosmopolita do Estado, até o
57,79% de Ávila, cunha preocupación polos asuntos euro-

peos até agora descoñecida.
De feito un rápido percorrido pola anatomía da abstención en España, sinala a a Burgos, Cantabria, Cáceres, Segovia e Ourense, entre as poucas
demarcacións provinciais onde
a participación pasa do 52%.
As únicas excepcións nesta
materia, entre as máis poboadas, están en Valencia (55,56%) e

Valladolid (54,56%). No caso da
Comunidade Valenciana, visto
que en Castellón tamén se chegou ao 52,7%, é claro que a militancia do PP se viu galvanizada á
defensiva polos, aínda irresoltos,
casos Fabra e Gürtel, que como
en Madrid a espionaxe, non se
viron reflectidas no electorado.
O mapa de participación tamén debuxa un esquema de

indiferenza aos asuntos da
construción europea, pois é en
provincias pouco poboadas e
cunha maior capacidade de
control da mobilización electoral onde se produciron as excepcións de participación. O
PP volveu demostrar que ten
mellor maquinaria organizativa, e máis motivada, á hora de
convencer electores.G

Zapatero co candidato socialista José F. López Aguilar.

JUAN MEDINA / REUTERS

UPyD recolle os votos
máis centralistas do PSOE
Rosa Díez, á luz dos resultados do
7 de xuño, estará pensando en
pedir que todas as eleccións sexan con circunscrición única. Os
seus resultados son magros, por
máis que insista en dicir, dunha
banda que é boicoteada polos
medios de comunicación, e pola
outra que é a “alternativa aos
grandes partidos”. Convertida case nun fenómeno madrileño, foi
na capital de España onde acadou
o 34,6% dos seus votos totais e un
6,85% dos votantes madrileños.
No conxunto do Estado pasa
do 3% dos votos en Valladolid
(5,16), Guadalajara (4,85), Burgos
(4,62), Asturias (4,22), Segovia

(3,87), Ceuta (3,8), Avila (3,38), Salamanca (3,33), Melilla (3,30), Cantabria (3,26), Sevilla (3,24)ou Huesca
(3,05%). En Biscaia, a circunscrición natural de Rosa Díez quedouse nuns mínimos 5.988 votos,
un 1,48% dos votantes.
Os casos de Madrid e Valladolid son un problema para o PSOE,
a quen semella tirarlle toda posibilidade a medio prazo de converterse en primeira forza. Rosa
Díez, ex candidata á secretaria xeral, sería quen de representar o
voto máis xenuinamente españolista do PSOE, liderado que outrora tentaron simbolizar José
Bono ou Francisco Vázquez.G
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Andalucía aproba a Lei que regula o dereito á morte digna. O Consello de
Goberno da Xunta de Andalucía aprobou o proxecto de Lei de Dereitos e Garantías da Dignidade das Persoas no Proceso da Morte. Trátase dunha norma
que será remitida ao Parlamento para a súa aprobación definitiva e que regula o
exercicio dos dereitos do paciente durante a última etapa da vida para asegurar
a súa autonomía e o respecto á súa vontade e dignidade, así como os deberes
dos profesionais encargados da atención, e as funcións das institucións e centros sanitarios. Na foto o galego Ramón Sampedro que reclamou o seu dereito a morrer con dignidade G
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ISTO MÓVESE
Dani Álvarez

O PP resiste nos seus feudos
pero segue lonxe da Moncloa
O triunfo electoral
dos populares é
escaso de máis para
poñer en crise o
Goberno Zapatero

O PP gañou as eleccións europeas cunha vantaxe de dous deputados e un 3,7% de vantaxe
sobre o PSOE. O resultado supón a segunda vitoria electoral
dos populares en tres meses e o
primeiro fracaso socialista a nivel estatal desde a chegada ao
poder de José Luis Rodríguez
Zapatero.
Os datos son máis relevantes
na análise dos resultados obtidos polo PP naqueles ámbitos
nos que a xustiza investiga actitudes dos seus dirixentes: Valencia e Madrid.
As sospeitas de corrupción
sobre o presidente da Generalitat valenciana, Francisco
Camps, e o presidente da Deputación de Castelló, Carlos Fabra,
non se notaron nas urnas. Se hai
momentos nos que os votantes
reaxen a estes datos con ánimo
de castigo outras veces optan
pola defensa dunhas siglas que
consideran abafada polos rivais.
O PP conseguiu mobilizar esa
parte da sociedade valenciana
que medrou e prosperou nos
anos bos da construción e industrias relacionadas (móbeis,
cerámica...) e que nestes tempos
de crise consideraría unha traizón abandonar os responsábeis
da medra.
O PSOE non aparece no
asunto das denuncias a Camps
como unha alternativa (en Valencia este partido segue en
“construción”, incapaz de superar a autodestrución que sufriu
no tempo de Joan Lerma) senón
como unha forza ilexitimamente interesada no desgaste dun
modelo que repartiu moito di-

MANUEL LÓPEZ FIGUEROA / REUTERS

César Lorenzo Gil

O presidente do PP, Mariano Raxoi [esquerda] e o cabeza de lista para as europeas, Jaime Mayor Oreja.

ñeiro en Levante. A cifra de paro, que supera o 20%, atribúese
con máis claridade á Moncloa
que ao Palau da Generalitat.
En Madrid danse dous factores idénticos: os socialistas
seguen buscándose a si mesmos como alternativa a unha
Esperanza Aguirre moi dotada
para equilibrar o liberalismo
económico co populismo de
‘lei e orde’ nun contexto no que
a mestura entre paro e inmigración engade un extra de tensión social. Ademais, todo ese
desgaste polo aumento do desemprego recíbeo Zapatero. A
corrupción descuberta no PP
madrileño atinxe de momento
cargos medios do partido; ningún dos líderes se viu afectado
polas acusacións.
O PSOE AGUANTA. O temido voto
de castigo contra Zapatero non
se produciu no grao esperado.
O PSOE recibe o golpe pero
aguanta. Ben sexa polas medidas anticrise do último mes ben
sexa pola fortaleza do carisma
do presidente, os socialistas
manteñen as expectativas de recuperaren a hexemonía de cara
aos comicios do 2012. Os analis-

’’

Os analistas políticos
coinciden en afirmar
que o PSOE actual
é experto en encaixar
malas noticias”

tas políticos coinciden en afirmar que o PSOE actual é experto
en encaixar malas noticias e que
o acoso popular que os persegue desde o 2004 sempre está a
piques de mordelos pero sempre acaba trabando no ar.
O futuro de Zapatero como
presidente depende arestora de
dous factores. Por unha banda,
se a crise se agrava acabará por
haber moitos parados sen dereito a subsidio e moitos traballadores indefinidos despedidos,
co aumento da crispación que
iso suporía. Pola outra, o PSOE
precisa recompoñer os apoios
nacionalistas nun intre no que o
PP volve ser “atractivo” para certos sectores cataláns e vascos.
MÍSILES A RAXOI. A resistencia de

Zapatero considérase, por unha parte do PP e en especial
desde algúns medios de comunicación da dereita, como consecuencia da falta de garantías
do liderado de Mariano Raxoi.
O director de El Mundo advertira de que se o PP non lograba
unha vantaxe sobre o PSOE de
cinco escanos o 7 de xuño non
habería maneira de consolidar
o líder popular como aspirante
a presidente do goberno. Os
ataques teñen menos forza
nestas datas porque o candidato a Europa, Jaime Mayor Oreja, pertence á liña supostamente máis afastada de Raxoi.
Raxoi quere neutralizar eses
mísiles achegándose a CiU e ao
PNV. O acordo cos nacionalistas cataláns podería ser factíbel
se o PP renunciase ao recurso
constitucional ao Estatuto catalán pero parece moi difícil que a
forza abertzale admita dialogar
neste momento.
Até as municipais do 2011
non haberá citas electorais, de
cumprirse a axenda ordinaria, o
que obriga a que Raxoi busque
xeitos de manter o desgaste ao
goberno a través da presión
parlamentaria.G

D

in que as eleccións europeas non serven para facer lecturas internas de país pero sei ben que nas sedes centrais dos partidos non o ven así.
En Euskadi, todos deben tirar
conclusións. Tres meses despois das autonómicas da mudanza en Ajuria Enea algúns
síntomas teñen xa diagnose.
Por exemplo, o PNV gañou de
novo en votos e pode consolarse pensando que segue sendo o
único partido que racha o bipartidismo que está a esgazar a
democracia española. Pero o
PNV voltou á xeira pre-Ibarretxe, a das municipais do 2007 e
as Xerais do 2008, cando o PSE
se lle achegaba, gañándolle en
Álava e Guipúscoa. O equipo de
Iñigo Urkullu debe buscar un
substituto para o anterior lehendakari porque co seu equipo non se bastará para retomar
o poder. A non ser que pretenda
roubarlle a noiva a Patxi López e
asociarse ao PP. A estas alturas
un xa viu de todo.
Os socialistas poden tirar fogos: pactan coa dereita e aínda
por riba os seus votantes agradécenllo deixándoos a un só
punto porcentual do PNV. Definitivamente, a revisión xeral
que precisa a esquerda en Europa debería comezar aquí. O
PP estaba satisfeito. Foron terceiros en Euskadi, e de milagre
non caeron ao cuarto posto. Á
Iniciativa Internacionalista (II)
faltáronlle mil votos para superalos. E iso que o candidato é
vasco (Jaime Mayor Oreja). Este xamais foi profeta na súa terra. Andoni Basagoiti, así e todo, sorría.
Os da esquerda abertzale
puideron contarse á fin. 115.000
votos en Euskadi e –atención–
máis de 20.000 en Navarra onde
rexorden con forza. Os que suman no resto do Estado non lles
dan para estar en Estrasburgo,
pero si para dicirlle á ETA que,
tras o verán, hai que comezar de
novo sen eles. A ver se desta vez
é verdade.G

’’

Os votos da esquerda
abertzale puideron
contarse á fin”
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O DISCURSO
LATEXOS

DE OBAMA

X.L. Franco Grande

O

Unha nova política
para os países musulmáns
Unha muller palestina camiña ao carón do muro de Cisxordania á altura de Al Ram, o 8 de xuño.

Serán as palabras do presidente dos EE UU
en Exipto o prólogo a un cambio real no xeito
de actuar de Occidente no Islam?
Ramón Lugrís
membro do Consello Reitor do IGADI
(www.igadi.org)

O discurso do presidente Barack Obama na Universidade
de Cairo abre unha nova era
nas relacións dos EE UU co
mundo árabe e musulmán e
–polo menos iso pretende–
con Israel. Unha nova era que,
nos comentarios da prensa internacional, preséntase pouco
menos que como “unha última oportunidade” de levar
adiante o tantas veces malogrado “proceso de paz”.
A última oportunidade é tamén o título dun interesante libro de David Gardner , que por
moitos anos foi o especialista do
Financial Times en temas do
Oriente Medio. Last chance.
Middle East in the balance é un
estudo serio e duro do rol que
desempeña Occidente naquela
rexión e critica acedamente o
apoio “sen principios” que os
países occidentais –e moi particularmente os EE UU e Gran
Bretaña– lle prestan a réximes
autocráticos. E non só apoio senón tamén indulxencia e mesmo participación na corrupción
que practican eses réximes.
Escribe Gardner que os países árabes e todo Oriente Medio
teñen que saír do “pozo de autocracia” en que viven porque, de

’’

Gardnerestimaquehai
unha certa esperanza no
que el chama ‘democracia
musulmá’, que sería algo así
como a democracia cristiá
occidental”

’’

AcreacióndoEstadode
Israel foi un dos erros máis
colosais da historia
imperial británica”

non ser así, os seus pobos están
condenados a unha vida de desesperación, humillación e carraxe “engadindo leña ao inmenso incendio declarado na
que xa é a rexión máis combustíbel do mundo”. Recoñece que
lles corresponde aos pobos da
rexión tratar de saír do pozo polas súas mans, “pero o menos
que poden esperar é que Occidente non lles pise os dedos”.
O libro está estruturado a través de entrevistas con figuras
importantes daqueles países:
Hosni Mubarak de Exipto e o
defunto Hussein de Xordania
(dous países que Gardner cualifica de “Estados centrados na

seguridade nacional”), o ex presidente Musharraf do Pakistán,
Rafiq al-Hariri do Líbano, entrevistado pouco antes de ser asasinado, o primeiro ministro turco
Recep Tayyip Erdogan, e tamén
príncipes da familia saudita e
xuristas xiítas do Iraq.
O capítulo dedicado ao fenómeno de Osama Ben Laden é
dos máis interesantes. O “benladenismo”, pensa Gardner, é unha herexía wahabita, violenta e
romántica, mesturada de nihilismo occidental e un certo e informe espírito feixista. Herexía que,
por moito que non poida derrubar a monarquía da Casa de
Saud, si pode facer que a familia
reinante se peche aínda máis no
extremismo relixioso que non
permita o desenvolvemento
dunha clase media reformista.
O que Europa e os EE UU teñen que facer é deixar de
apoiar déspotas árabes e adoptar un nesgo propicio cara aos
defensores da democracia. “Se
para iso hai que aceptar gobernos islamistas de Rabat a Islamabad, que así sexa”, porque
Gardner estima que hai unha
certa esperanza no que el chama “democracia musulmá,
que sería algo así como a democracia cristiá occidental. Un
elemento sería o partido AKP
(Xustiza e Desenvolvemento)
de Erdogan en Turquía. Ao
Irán ofreceríaselle un “grande
arranxo no que Occidente recoñecese o seu dereito á seguridade a cambio de limitar a
súa combatividade en política
estranxeira.

BAZ RATNER /REUTERS

O PROBLEMA DE ISRAEL. E Israel? Aí
é onde entraría o novo espírito
que representa Obama (que
Gardner non cita), para tratar de
convencer ese país de que por
propio interese debe aceptar a
existencia dun Estado palestino.
“Calesquera que teñan sido
as loucuras e atrocidades que
cometeron... os árabes están
pagando os pecados de Europa”, dixo nunha entrevista en
2004 Amos Elon , un dos máis
importantes intelectuais de Israel, que faleceu hai poucos días aos 83 anos. Elon, atacado
por dereitas e esquerdas de Israel, estaba decepcionado polo
camiño que Israel segue desde
hai moios anos, e cando falaba
dos pecados de Europa referíase principalmente aos pecados
orixinais cometidos a partir de
1917, ano da Declaración Balfour na que se lle prometía “unha patria” ao pobo xudeu en terras que eran propiedade doutro pobo. Unha promesa “claramente inmoral” –en palabras
de David Cesarani, profesor de
Historia na Universidade de
Oxford e grande autoridade en
temas de Israel, nun recente libro– porque os xudeus representaban daquela menos do 10
por cento da poboación de Palestina. Foi, alén diso, un dos
erros máis colosais da historia
imperial británica, pois o conflito que provocou entre os movementos de reivindicación
nacional palestino e xudeu aínda está por resolver.
Porque, no fondo, o problema é Israel. G

discurso que pronunciou Barack Obama na
Universidade de Cairo, en
Exipto, o 4 de xuño sen dúbida
que é unha boa peza literaria,
dunha altura como non se
lembra dende os días de John
F. Kennedy. Pero, xa se sabe,
unha cousa son os discursos e
outra o feitos. E outra as esixencias que pesan sobre os
políticos.
Sobre Israel e Palestina hai
cousas novas: recoñecemento
dos dous Estados, rexeitamento dos asentamentos ilegais,
forzar a Israel para que modifique a súa política de agresividade, forzar o diálogo entre
unha e outra parte... Non é unha novidade total pero albíscase un cambio visto o que levamos visto deica agora.
No tocante ao Iraq e Afganistán pode que o máis importante que dixo foi que os EE
UU non van quedar neses países. Pero non dixo o que sen
dúbida sería moi importante:
que vai pasar coas megabases
alí construídas ou en construción. Porque irse e seguir con
elas equivalería a quedar.
Sentímolo, pero entre tanta
retórica, aínda sendo boa, non
vemos ningunha renuncia ao
esencial: a saída ao mar en Afganistán, por razóns de transporte
enerxético, é para moitos a mellor xustificación da guerra actual neste país, que colmaría os
intereses dos EE UU nesa parte
do mundo. Esa guerra vai seguir. E aínda a maior escala.
O discurso, dende logo, é
rompedor co pasado, procura
unha imaxe nova da superpotencia, sinala camiños políticos. Pero a política é procurar
equilibrios para intereses contrapostos. Intereses tan grandes e vixentes que nos fan dubidar dos contidos de tan fermoso discurso. Seremos uns
mal pensados. G

’’

Entretantaretórica,
aínda sendo boa, non
vemos ningunha
renuncia
ao esencial”
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A dereita gaña as eleccións europeas
da crise neoliberal
Os partidos de centro dereita conseguen
de novo a hexemonía no parlamento europeo.
A crise golpea a socialdemocracia mentres
que os verdes reforzan a súa posición e a
ultradereita non aumentará a súa influencia
César Lorenzo Gil

O portugués José Manuel
Durão Barroso volverá ser, con
case total seguridade, presidente da Comisión Europea. O
novo parlamento de Bruxelas e
Estrasburgo acáelles aos seus
criterios políticos. O Partido
Popular Europeo consegue
unha cómoda maioría simple
(264 escanos), moi por riba dos
socialistas (162 deputados),
cos que polo xeral forman unha alianza que sobarda os límites da maioría absoluta (en total hai 736 deputados) e garante a estabilidade na maioría de
temas que se debaten.
Aqueles partidos de tendencia conservadora ou neoliberal non sofren, na maioría
dos casos, un castigo dos votantes a pesar da fonda crise
económica. No leste dáse algunha excepción, como o
triunfo dos euroescépticos en
Lituania ou a debacle da dereita en Chequia.
Na práctica maioría dos
países europeos, os comicios
do 7 de xuño léronse en clave
interna e as consecuencias
das votacións poderían influír
no devir político dalgúns deles, sobre todo Gran Bretaña e
Italia.
En Londres, un día despois
de que os laboristas que amparan o primeiro ministro
Gordon Brown colleitasen un
15% dos votos e se convertesen, polo tanto, na terceira forza do país, o seu líder gañou
unha fundamental votación
no parlamento e salvaba a cabeza, polo momentaneamente. A socialdemocracia británica teme que a crise das facturas privadas pagas con diñeiro
público desemboque nunhas
eleccións para as que son favoritos os conservadores.
En Italia Silvio Berlusconi
retrocede un 5% os seus
apoios electorais, no medio da
lea dos escándalos sexuais do
primeiro ministro. A fragmentación da oposición e o trasvase de parte dese voto a outras
opcións de dereitas (a Lega

Unha parella observa o escrutinio
electoral o 7 de xuño fronte
a unha pantalla xigante
en Bruxelas.

’’

AalianzaentreaCDU
e Os Verdes en Hamburgo
é unha unión
sen precedentes
na historia de Alemaña”

FRANÇOIS LENOIR / REUTERS

Norte) fan difícil un cambio
próximo.
Pola contra, os gobernos de
Francia e Alemaña saen reforzados da convocatoria. Tanto
Nicolas Sarkozy como Angela
Merkel sálvanse nun intre de
forte crise. Quen se afunde é a
socialdemocracia franco-alemá, que lle cede protagonismo
a outras opcións de esquerda.
Os verdes son o único grupo “con tradición” no parlamento que aumenta a súa porcentaxe de voto, pasando do
5,5 ao 7,1%. O grupo VerdesALE, no que se integrará Ana
Miranda como eurodeputada
do BNG convértese na cuarta
forza do parlamento, con 52
deputados.
Esta formación tivo especial avance en Francia onde logrou 14 escanos, os mesmos
que obtiveron os socialistas.
Tamén en Alemaña os ecoloxistas reviven.
Malia os temores das enquisas previas, a ultradereita
non será influente na nova cámara. Nalgúns países consegue aumentar a representación, como por exemplo en
Austria ou en Gran Bretaña,
onde o Partido Nacional Británico conseguiu dous escanos e
o 6% dos votos.
Como cada cinco anos, algunhas siglas danlle colorido á
cámara. Nesta ocasión o convidado máis fotografado ha ser
o representante do Partido Pirata sueco, representante dos
que defenden a libre descarga
de contidos culturais pola rede. A súa candidatura viuse favorecida pola polémica co
portal The Pirate Bay. G
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Os atentados contra
intereses occidentais aumentaron
nos últimos
días en Pakistán, que Patrulla do exérvive unha cito paquistaní.
auténtica
ofensiva dos grupos máis vinculados ao movemento talibán. Arestora, a tensión procedente da guerra de Afganistán mantén os dous países en
alerta máxima e a violencia,
lonxe de remitir, aumenta. A
situación provocou o incremento da presión dos aliados
e o abandono das esperanzas
dunha negociación.

REUTERS

AUMENTO DA VIOLENCIA
EN ASIA

IGREXA / IRLANDA

O PAPA PEDIRÁ PERDÓN
POLOS ABUSOS
Protesta indíxena en Yurimaguas (Perú).

ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL / REUTERS

O goberno de Lima reprime con violencia
unha protesta en contra dunha nova lei
que permite a explotación estranxeira
dos recursos da selva
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

Tres dispares titulares de cabeceiras de referencia dan conta
da mesma traxedia acontecida a
pasada fin de semana na Amazonia peruana: “Máis de 50 indios mortos” (Página 12). “Matanza de policías nunha protesta indíxena”(El País). Feroz desaloxo de indíxenas (Clarín).
As matemáticas non atinan
co número de mortos que, na
alborada do día 5 de xuño, foron masacrados na Curva do
Demo, na que pereceron inmolados polas balas do exército. Durmían sobre o asfalto da
estrada Belaúnde Terry, que
bloqueaban dende hai semanas en protesta polos decretos
lexislativos sobre a Amazonia
que consideran lesivos para os
seus intereses.
Milleiros de indíxenas, deitados ao carón de paus e lanzas,
espertaron ao son dos proxectís

lanzados polas forzas da orde
dende helicópteros, ou dende
outeiros nos que tiñan franco o
disparo sobre a multitude. A
decisión de desbloquear a ruta
cortada dende hai dez días por
2.500 nativos representantes de
65 etnias amazónicas, e restabelecer o tránsito a calquera
prezo, estaba tomada. Os indíxenas, awaiun-wampis, fuxiron
sen poder recoller a parte dos
feridos ou mortos que agora
forman parte do descoñecido
número dos desaparecidos, xa
que o goberno peruano tan só
recoñece tres mortos civís.
Pola contra, o Ministerio do
Interior subliña o linchamento
de nove policías na estación de
bombeo de petróleo en Imazita, en Bagua, ao norte de Perú.
Foron executados por unha
turba de indíxenas enfurecidos
coa carnizaría na infernal Curva do Demo.
No comunicado oficial, co
que o presidente se dirixiu á na-

O presidente do Perú,
Alán García, afirma ser
vítima dunha agresión
subversiva contra a
democracia”

’’

Para os nativos esta lei
nin respecta a identidade
cultural nin a propiedade
da terra”

ción, Alán García afirma ser vítima dunha agresión subversiva
coidadosamente preparada
contra a democracia e o Perú,
que podería ter recibido apoio
externo. Unha conspiración con
fórmulas salvaxes e extremistas.
Dende hai dous meses,
350.000 indios da Amazonía pedían a derrogación dos nove decretos lexislativos que lles daban
cobertura legal ao Tratado de Libre Comercio cos EE UU. O paquete de leis con redacción aparentemente conservacionista,
acordes co concepto de sostibilidade , contén parágrafos onde se

afirma que por razóns de interese nacional, o goberno podería
autorizar explotacións de transnacionais (petrolíferas, forestais,
cultivos intensivos, mineiras...).
DECRETO INCONSTITUCIONAL. Hai uns
días a Comisión Constitucional
do Congreso declaraba inconstitucional o Decreto Lexislativo
1090, Lei Forestal e da Fauna
Silvestre (coñecida popularmente como a Lei da Selva). O
goberno negouse a levar a pleno a derrogación. Para os nativos esta lei nin respecta a identidade cultural nin a propiedade
da terra nin o mandato constitucional de consulta previa aos
pobos indíxenas sobre asuntos
que atinxan a Amazonía, tamén
recollido no Convenio 169 da
OIT asinado por Perú.
A indignación polo masacre
expresado polo Foro Permanente para as Cuestións Indíxenas das Nacións Unidas debe
ser acompañada por unha comisión internacional que determine responsabilidades. Dende Europa estamos nas mellores condicións para cooperar
coa erradicación da impunidade, coa distancia, co Estado de
dereito e coa pluralidade democrática.G

VIOLENCIA / IEMEN

TENSIÓNS SECESIONISTAS
O Iemen vive momentos de gran
tensión política. O goberno de
unidade de
Sana, lidera- Manifestación
do por Alí a n t i g o b e r n a Abdulá Sa- mental no sur do
leh, mantén Iemen.
unha guerra
encuberta con grupos rebeldes xiítas do norte e con ataques constantes de grupos
secesionistas do sur. O Iemen
estivo dividido entre dous países durante varios séculos,
até a reunificación, xa nos
tempos da independencia,
no 1981. Saleh goberna cun
sistema na práctica unipartidista desde o 1978.G

K. A. ALí AL MAHDI / REUTERS

Rebelión indíxena
na Amazonia peruana
’’

O Papa, Bieito XVI, afirmou
sentirse moi doído polas revelacións do Informe Ryan,
que pormenoriza os abusos a
menores de sacerdotes e
monxas de 18 ordes relixiosas
católicas de Irlanda ao longo
do século XX. Segundo explicou o máximo representante
do Vaticano na illa británica,
Diarmuid Martin, Bieito XVI
acabará por pedir perdón por
estes abusos, que incluían
torturas, escravismo e abuso
sexual. A xustiza irlandesa,
autora do texto, prevé que as
indemnizacións que deberá
pagar a Igrexa superen os
1.000 millóns de euros.
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Os sindicatos acordan un plan de baixas incentivadas en Citroën.
300 traballadores de máis de 58 anos poderán acollerse voluntariamente a este programa, que inclúe indemnizacións variábeis segundo a
idade. A empresa comprométese á creación de polo menos 90 postos
de traballo fixos este ano. SIT, UGT e CCOO apoiaron a medida, mentres
que a CIG valoraraa a próxima semana.G
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NEGOCIACIÓN DO CONVENIO EN PONTEVEDRA

A folga do metal comeza a dar resultados
Logo dos enfrontamentos do 3 e 4 de xuño,
patronal e sindicatos comezan a achegar
posturas. Os primeiros postergan
mobilizacións e a segunda xa non reclama
a conxelación salarial

Xurxo González

Algúns empresarios do sector
do metal de Pontevedra, no
que se inclúe o naval, cifran as
perdas causadas pola folga das
últimas semanas en setenta
millóns de euros. Os sindicatos
retrucaron, na convocatoria
dunha manifestación cidadá
que percorreu na noitiña do 9
de xuño as rúas de Vigo, que
con ese diñeiro poderían pagar
durante seis anos os aumentos
que reclaman.
Ambas partes acusáronse
de intransixencia, pero as xornadas de folga na provincia
produciron algúns avances significativos na negociación do
convenio colectivo. Cando as
mobilizacións dos traballadores comezaron a primeiros de
maio, a patronal apostaba pola
conxelación do salarios, tomando como argumento a
crise económica global. Os traballadores, representados polos sindicatos maioritarios no
sector, CIG, CCOO e UGT, fixaron as súas posicións iniciais na
petición dun aumento do 6%
para o próximo ano.
ENFRONTAMENTOS EN VIGO E CESIÓN
POR PARTE DA PATRONAL. Ao peche
desta edición, a mesa de negociación do convenio estaba
reunida para concretar algúns
avances. O día 8 de xuño os sindicatos acordaron postergar a
folga xeral indefinida convocada para o 10, “como mostra
de boa vontade para avanzar”.
A patronal ofrece agora un convenio por dous anos, con incrementos do 2% no primeiro e do
IPC máis 0,5% para o seguinte.
Os sindicatos consideran esta
propostas como unha base
para o diálogo, pero non desconvocaron as mobilizacións
para o 11 e 12 de xuño.
Obreiros presentes nas folgas

afirman que “os aumentos que
procuramos lograr para este
ano xa os perdemos nas mobilizacións, pero queremos manter
un convenio xusto”. As centrais
sindicais insisten en que non
poden admitir aumentos na
temporalidade ou conxelación
salarial nun momento no que
os estaleiros teñen carga de traballo para varios anos e os problemas do resto do sector non
están motivados por salarios excesivos ou baixa produtividade.
XORNALISTAS FERIDOS E POLICÍA ERRÁTICA. A semana anterior, do 1 ao
7 de xuño, caracterizouse pola
dureza dos enfrontamentos. O
mércores os antidisturbios cargaron contra os piquetes que
cortaban o tráfico na Praza de
América. As testemuñas afirman que non houbo provocación previa por parte dos traballadores. A resposta dos operarios tivo lugar o xoves, cando
volveron cortar o tráfico en varios puntos da cidade e se rexistraron enfrontamentos cos antidisturbios. Ese día houbo varias
ducias de feridos entre os obreiros. Tamén sufriron danos dous
xornalistas, un dos cales foi alcanzado por un petardo nunha
perna. Aínda que foi hospitalizado con queimaduras, foi dado
de alta aos poucos días.
O Sindicato de Xornalistas
criticou a actitude de parte dos
operarios do metal. Nun comunicado indicou que “os manifestantes que atacaron deliberadamente os informadores
son poucos. A maioría respecta
o noso labor, pero sempre hai
algún incontrolado”. O Sindicato de Xornalistas afirmou tamén que os seus afiliados presentes nas mobilizacións consideran que a policía “actuou
de xeito errático e mesmo provocativo”.G
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A patronal ofrece agora
un convenio por dous
anos, con incrementos
do 2%no primeiro
e do IPC máis 0,5%
para o seguinte”

’’

O Sindicato de Xornalistas
criticou a actitude
de manifestantes
incontrolados e a da
policía, que cualificou
de provocativa”

’’

Os sindicatos non admiten
a conxelación salarial
nun momento
no que os estaleiros teñen
carga de traballo
para varios anos”
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REGULACIÓN LABORAL
Manuel Cao

N

on existe un sistema de preferencias en clave europea senón unha mestura de percepcións diversas
segundo as características dos gobernos e a problemática
económica e social de cada país. Salvo no Reino Unido
apenas hai posicións que cuestionen a pertenza á UE e
aínda que o nivel de participación é moi baixo latexan tendencias significativas quizais extrapolábeis.
Existe unha asimetría entre a importancia das decisións europeas e a percepción dos cidadáns na que inflúen os episodios nacionais. A dereita aséntase en grupos
de poboación instalados e de maior idade que manteñen
conviccións firmes non cambiantes. É o grao de abstención o que marca decisivamente os resultados. Destaca o
avance das posicións defensivas diante dos inmigrantes
debido á contradición dos valores e ao aumento do desemprego. Algúns grupos de extrema dereita levan ao límite as súas posicións pero seguen sendo marxinais, en
parte debido a que os grupos maioritarios aceptan algúns
dos seus postulados.
Estamos diante da volta dos nacionalismos de Estado
debido a que as burocracias estatais ven minado o seu poder máis pola globalización que pola UE, dando lugar a
discursos oportunistas de afirmación das esencias patrias
con gran rendemento político-electoral e mínima relevancia á hora de deseñar e implementar as políticas públicas. O PP enarbora un discurso nacionalista con éxito asegurado ao conectar co franquismo sociolóxico pero é moi
estimábel o apoio aos partidos máis ligados á tradición
democrática que resistiron ben o embate do populismo
españolista. Os nacionalistas das comunidades autónomas históricas resistiron ben salvo en Galicia onde o mapa
político camiña cara ao modelo valenciano ante a falta de
arxila no espazo nacionalista.
As decisións económicas da UE derivan da existencia
do euro e das políticas comúns en vigor onde as estratexias de mercado avanzan pero mantendo unha forte intervención pública nos países líderes. Este modelo social
non está en cuestión pois responde ás características da
construción do Estado de Benestar en cada país. A áncora
do euro lexitima per se a UE e é o seu principal referente
na economía global pero a política monetaria é por natureza opaca e nunca motivará os electores. O Banco Central Europeo, órgano pouco coñecido para o gran público,
é o que máis inflúe nas dinámicas socioeconómicas e é
xestionado por técnicos independentes co obxectivo de
manter a estabilidade na área euro e o seu traballo non se
verá afectado polas recentes eleccións.
O novo Parlamento deberá decidir sobre o orzamento
que remata en 2013 e a vitoria da dereita pode tratar de
reducilo e reforzar as políticas de mercado polo que as
perspectivas de renovación dos fondos comunitarios dos
que Galicia e España se beneficiaron ampliamente son
moi sombrías. En calquera caso, a evolución da crise económica e financeira actual será a determinante dos futuros orzamentos e liñas de actuación das políticas públicas europeas.G

’’

A ultradereita segue a ser
marxinal en parte porque
os partidos maioritarios
aceptan algúns dos seus
postulados”

Operarios dunha industria de procesamento de carne de porco en Dinamarca.

BOB STRONG / REUTERS

Despido libre
pero sen máis impostos
Economistas e empresarios poñen como
modelo países onde as indemnizacións aos
traballadores son baixas, pero obvian que a
presión fiscal é moito máis alta que en España
Xurxo González

A reforma do mercado de traballo entrou con forza no debate
político español. A primeiros de
maio eran cen economistas de
tendencias liberal os que avogaban por rebaixar o custo do despedimento improcedente (de
45 a 20 días por ano traballado),
limitar a negociación colectiva e
eliminar o control xudicial dos
despedimentos.
Para responder a esta proposta, UGT e CCOO presentarán na terceira semana de xuño
unha declaración (O traballo,
fundamento dun crecemento
económico sostíbel) que incide
na necesidade dun cambio de
modelo produtivo e de aumentar a flexibilidade no interior das
empresas. Os sindicatos afirman que xa contan co apoio de
varios centos de expertos e profesores universitarios.
A discusión parte de que a lexislación española estabelece
unha das indemnizacións por
despido máis xeneresas para o
traballador. Os que reclaman
unha modificación á baixa, encabezados por Xerardo Díaz Ferrán, presidente da gran patro-

’’

Dinamarca ten un dos
despidos máis baratos
da UE, pero impostos
moi elevados para garantir
a protección social
dos traballadores”

nal española (CEOE), argumentan que os custos do despido
para os empresarios no resto de
Europa son menores.
TAXAS E PROTECCIÓN SOCIAL ELEVADA.
Un dos exemplos máis citados é
o de Dinamarca. O empresario
ten que pagar só algo menos de
6.000 euros por despido improcedente, sen importar o tempo
que o traballador leve na empresa. Trátase do chamado
“triángulo dourado danés” que
combina un despido moi barato,
grandes investimentos en formación continua e elevada protección social pública. A clave do
sistema é que a presión fiscal é
moi elevada, en torno ao 59% (en
España supón o 40%) e o seu

modelo económico baséase na
alta tecnoloxía (un dos seus estandartes é Vestas, líder en produción de xeradores eólicos).
Outro sistema que se emprega como modelo a seguir é o
de Austria. A partir de 2003 as
empresas non pagan indemnizacións cando despiden, senón
que ingresan periodicamente
fondos nunha conta personalizada para cada traballador (o
1,53% do soldo). O asalariado
non perde o acumulado se cambia voluntariamente de traballo.
Os fondos invístense en mercados financeiros (aínda que en
teoría garántese as achegas).
ESPAÑA,TAMÉNEXEMPLODE“FLEXIGURIDADE”.Nos últimos anos os debates sobre o mercado laboral nas
institucións da UE pivotan sobre
un neoloxismo: a flexiguridade,
resultante da fusión entre flexibilidade e seguridade para o empregado. O caso danés e austríaco son dous dos exemplos citados pola Comisión, pero tamén a
última reforma laboral española.
O Goberno de Zapatero, sindicatos estatais e patronal pactaron en 2006 modificacións na regulación. O obxectivo do acordo
consiste en reducir as taxas de
temporalidade, ao limitar os
contratos temporais encadeados, e rebaixar a indemnización
a 33 días por ano traballado para
moitos contratos indefinidos.G
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Traballadores de Alfageme critican a xestión da conserveira. O comité de empresa, apoiado por CIG e UGT, afirma que compañía non ten
liquidez para desenvolver a produción diaria. Os empregados culpan o
Consello de Administración, controlado por un grupo inmobiliario que
mercou a empresa en 2006. O comité anunciou mobilizacións se non se
corrixe a xestión.G
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A Xunta ofrece traballadores baratos
a investidores estranxeiros
A sección dedicada a Galicia na páxina web
gobernamental “Invista en España” non cita
o sector do metal nin o agroindustrial, pero si
as telecomunicacións ou a enerxía eólica
Xurxo González

“Galiza ofrece unha elevada
produtividade e capacitación
da man de obra, así como un
dos mellores custes laborais de
España, moi por debaixo da
media estatal, o que posibilita
que Galiza sexa referencia de
competitividade nalgúns sectores tales como automoción,
téxtil, etc.”. Non se trata dalgún
comentario malintencionado
dun analista estranxeiro criticando a falta de perspectiva
dos galegos para aproveitar a
súa capacidade de traballo, senón un texto publicado pola
Xunta nunha páxina do Goberno central que pretende
atraer empresas estranxeiras.
Esta imaxe da nosa sociedade (formada e produtiva
pero que se conforma con menor salario que o resto das comunidades) redondéase con
outras afirmacións que debuxan, ben unha idea falsa, ben
un panorama preocupante
para os traballadores. “Aspectos característicos do carácter
galego serían, en opinión da
Xunta, “a formación, a disposición ao traballo, a baixa conflitividade laboral e a identificación coa empresa”. Esta información foi actualizada o pasado 4 de xuño.
A estratexia para atraer investimentos difire entre as comunidades cun nivel de renda
similar ao galego. Se Andalucía
incide tamén nos baixos salarios, Estremadura prefire salientar a formación dos seus cidadáns e no baixo custe da vivenda. Catalunya resalta a capacidade para “atraer talento”
e Euskadi a “alta cualificación e
o sistema tributario propio”.

SEN CAMBIO DE MODELO Á VISTA. A
globalización dos investimentos
está na orixe da aplicación da

’’

Aspectos característicos
do carácter galego serían,
en opinión da Xunta,
a formación, a disposición
ao traballo, a baixa
conflitividade laboral
e a identificación
coa empresa”

’’

A administración galega
destaca a calidade
da man de obra
bilingüe, na meira
de parte proveniente
dos descendentes
de galegos
que emigraron”

mercadotecnia á atracción de
investimento estranxeiro. Moitos Estados teñen as súas propias axencias destinadas á promoción das virtudes do tecido
económico para o estabelecemento de multinacionais. En
2006, o Goberno central creou
con este obxectivo o portal Invest in Spain (“Invista en España”, en inglés). Polo momento os argumentos para seducir os executivos foráneos non
inciden no anunciado “cambio
de modelo económico”.
Para o conxunto do Estado,
o Goberno considera que “os
salarios inferiores á media da
UE-15, UE-25 e UE-27” constitúen un dos piares dun “entorno empresarial competitivo”. A información complétaa cunha táboa que resume os
datos de Eurostat, na que se re-

PACO VILABARROS

?

UERE SABER MÁIS?
www.investinspain.org

vela que, en 2007, España tiña
un salario medio de en torno
aos 16 euros por hora, mentres
que a media da UE-25 (que inclúe os países do leste de Europa) supera os 21 euros e a
UE-15, que se limita aos países
máis desenvolvidos, é superior
aos 25 euros por hora.

de fondos públicos pode
representar até o 30 por
cento da cantidade necesaria para estabelecer o
negocio. Os incentivos
“supoñen para os empresarios importantes aforros en custes laborais”.
Este “competitivo entorno
empresarial”
complétase cun nivel de
taxas inferior á media da
UE, mesmo se se contan os países do Leste, moitos dos cales estabeleceron impostos de sociedades (que gravan os beneficios
empresariais) moi reducidos.
En concreto, en 2007 a presión
fiscal de España supuña pouco
máis do 40 por cento do PIB,
cando a media comunitaria era
o 45 por cento. Mesmo algún
país do Leste, como a República
Checa, estabelece un nivel de
impostos maior e Polonia está
moi pouco por debaixo de España neste sentido.

XENEROSAS AXUDAS E POUCOS IMPOSTOS. O Goberno ofrécelles ta-

GALIZA OFRECE ENERXÍA EÓLICA. No

mén ás multinacionais “xenerosos incentivos ao investimento”. En Galiza esta achega

apartado “rexións” detállanse
as peculiaridades de cada comunidade, elaborada por ca-

dansúa administración autonómica. En Galiza, os sectores
destacados son o da “enerxía e
medio ambiente” e o das telecomunicacións. Segundo a
Xunta, o crecemento do primeiro sector “está sendo impulsado pola enerxía eólica e
por unha incipiente produción
ligada á preservación ambiental. Existen amplas oportunidades de investimento en ambas fontes enerxéticas”. Esta
información foi actualizada o
12 de maio.
En canto ás telecomunicacións, a administración galega
destaca a calidade da “man de
obra bilingüe, na súa meirande
parte proveniente dos descendentes de galegos que emigraron a outros países de Europa”.
Tamén hai “facilidade para
atopar persoal bilingüe español/portugués”.
Non hai referencia a máis
sectores. Outras comunidades si citan outros que tradicionalmente se teñen considerado estratéxicos para Galiza, como o agroindustrial ou
o do metal e naval.G
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Lolo Penas, quinto na Copa de Europa de 10.000 metros. O atleta galego Lolo Penas clasificouse en quinta posición na Copa de Europa de
10.000 metros, disputada na localidade portuguesa de Ribeira Brava. Este
posto, xunto a vitoria de José Luis Martínez, foron decisivos para que a selección española de atletismo acadase a medalla de bronce na clasificación por equipos.G

BALANZO DA LIGA

Europa canea o Deportivo
O equipo coruñés, cunha campaña
aceptábel, acusa a falta dun home gol
Antonio Cendán

A campaña ligueira que vén de
rematar non pasará á historia
do Deportivo da Coruña, malia
que quedou a un paso de estar
nas competicións europeas. O
cadro herculino tivo un comezo
irregular no que lle custou moito encontrar o camiño do gol,
circunstancia que acusaría ao
longo de todo o Campionato.
Baste lembrar que en dez dos
primeiros partidos da campaña
recentemente rematada, tan só
fixo nove goles, tres deles nun
mesmo encontro, a máis de pasar outros catro partidos sen atinar coa portería contraria. Tamén é certo que a liña defensiva
foi das máis eficaces e o seu porteiro Aranzubía, foi o cuarto
menos batido da Liga.
A metade do torneo da regularidade, o Coruña parecía que
remontaba o voo encandeando
varias vitorias, alternadas con
empates que lle permitiron estar entre os primeiros clasificados, case sempre da quinta á sétima praza, posición esta na
que remataría o Campionato.
Ao igual que os restantes equipos da máxima categoría o Depor fixo a súa liga. A medida que
Barcelona e Madrid tomaban
distancias cos os outros potenciais competidores, o combinado galego metíase na loita da
tranquilidade, na que están os
equipos que non van ter problemas para manter a categoría, pero no que a súa máxima
aspiración é a de conseguir unha praza para unha competición europea, sen chegar a inquietar os favoritos. Seguir neses postos intermedios pode
até resultar decepcionante para
unha afección que, non hai tanto tempo, vía coma o seu equi-

po gañaba unha liga e hai tan só
cinco anos plantábase nas semifinais da Copa de Europa.

FALTA DE ‘HOME GOL’. Aínda que a
falta de acerto ante os seus adversarios foi compensada coa
efectividade defensiva, o certo é
que ao cadro deportivista faltoulle un “home gol”, a pegada
para resolver nos momentos
máis necesarios. De feito, foi o
un dos dous equipos, dos dez
primeiros clasificados, que non
chegou aos 50 goles. Máis da
metade dos restantes conxuntos que pasaron pola primeira
división esta temporada tiveron
moita máis efectividade que os
herculinos. Esas carencias
ofensivas puxéronse de manifesto na clasificación dos goleadores. O máximo realizador do
Deportivo foi un discreto Lafita
con oito tantos, seguido de Verdu, con sete, cifras estas moi
baixas e que convidarían á reflexión. Sen goles, que son a salsa
do fútbol, non só non hai espectáculo senón que tampouco se
pode aspirar a nada.

Andrés Guardado, do Deportivo, pelexa un balón con John Heitinga, do Atlético de Madrid.

’’

O combinado coruñés
‘tirou’ a clasificación
europea nos últimos
encontros”

O sexto posto polo que competiu con Valencia e Villarreal escapóuselles nos últimos partidos

do campionato, nos que cedeu
cinco puntos que lle terían permitido clasificarse por diante do
equipo da capital do Turia. A
máis, catro deses puntos perdéronos nos derradeiros instantes
dos dous últimos partidos do
Campionato, ante Sevilla e
Barça respectivamente.
É certo que a falla de tensión
foi decisiva para que o Deportivo só acadase un punto neses
partidos, cando todo parecía

MIGUEL VIDAL / REUTERS

indicar que se decantarían cara
o bando galego. Con anterioridade, no antepenúltimo partido contra o Xetafe, o cadro madrileño sumou un punto que
logo lle viría de marabilla na
Coruña, nun momento no que
xa non se podía ou, cando menos, non se debía de fallar. Agora, coma de costume, remitímonos ao ancestral tópico de
que “o fútbol é así”, pero puido
ser doutro xeito.G

O ‘SPRINT FINAL’. Malia que a clasificación do Deportivo sería envexábel para moitos equipos,
entre eles algún histórico que
pasou serias dificultades nalgún
momento da competición, coma o Español e o Athleti de Bilbao, o combinado coruñés “tirou” a clasificación europea nos
últimos encontros. Non se sabe
se a falta de ambición cara o gol,
que se fixo especialmente patente nos últimos cinco partidos, se
a esa tranquilidade que proporciona a falta de tensión por non
xogarse aparentemente nada, fixeron que o cadro coruñés fallase cando máis precisaba acertar.

Prometer sen planificar
A estas alturas do ano, cando
aínda están presentes os últimos
lamentos da que vén de rematar,
chega a todos os equipos, non
só ao Deportivo, a sempre precipitada planificación da vindeira
campaña, que, máis que unha
nova posta a punto, o que parece é unha noite vella na que se
fan esas eternas promesas de
cambio, de mellora e de boas
propostas que nunca chegarán a
cumprirse. Mentres, no fútbol in-

glés ou en equipos coma o FC
Barcelona ou tamén na selección española de Luís Aragonés,
fanse plans a longo prazo, aproveitando a canteira con xogadores que sintan as cores do equipo e que en cuestións duns anos
poden dar eses froitos tan apetecíbeis que se poden prolongar
durante varias temporadas.
As fichaxes de renome, as
sempre supostas grandes estrelas ou os que buscan xogar na Li-

ga española, son tan só parches
que darán triunfos puntuais en
momentos concretos. A correcta
planificación dun equipo non é
cuestión de facela de hoxe para
mañá. Debe principiar o antes
posíbel, pero de xeito meditado
e tendo en conta que os triunfos,
coma todo na vida, virán como
consecuencia dunha boa planificación que leva o seu tempo e
non da precipitación, aínda que
as afeccións pensen o contrario.G
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Sobrevivir, ben
merece unha festa
O Celta vese obrigado a cambiar
de paradigma deportivo-económico
para subsistir no fútbol profesional
César Lorenzo Gil

O fútbol é máis dado ás metáforas que a propia literatura. Por
exemplo, parece escrito de antemán que fose un rapaz de Moaña, de 21 anos e sen ningunha
oportunidade até o 6 de xuño co
primeiro equipo o que marcase
os dous goles que mantiveron o
Celta na segunda división. Tras
moitos anos nos que os heroes
eran Alexandr Mostovoi, Haim
Revivo, Mazinho e outros internacionais, o Celta volve adorar
ídolos modestos. Iago Aspas segue conducindo o seu Volkswagen Golf branco, merendando
no mesmo bar... As luces dos
flashes non foron tantas como
para o cegar.
Os 25.000 asistentes ao campo de Balaídos para o CeltaAlavés viviron seguramente
unha data histórica, a que separa a época da tregua de prosperidade económica que se coroou coa participación na Liga
dos Campións coa rutina histórica dun club afeito a sufrir
máis que a gañar.
Os goles de Iago Aspas son a
fronteira e non os descensos do
2004 e do 2007 porque este verán que se achega o club cambiará o paradigma económico
e deportivo que rexeu até agora. Por primeira vez en décadas, o baleiro da caixa obriga a
diminuír ao máximo posíbel o
investimento en fichaxes e a tirar do potencial da canteira
dunha maneira decidida e non
testemuñal.
A LEI CONCURSAL. O presidente do
Celta, Carlos Mouriño, sobrevi-

viu incólume á ameaza da desaparición que trouxo consigo
a creba e a conseguinte reforma
da contabilidade á que obrigaba a Lei Concursal. Negociouse
con éxito cos principais acredores e parece a salvo o día a día
do club se se seguen punto por
punto unhas condicións estritas que case que parecen alleas
ao fútbol profesional: límite salarial, mingua de incentivos,
abandono da compra de futbolistas...
Este ano que vén culminarase o reequilibrio entre gastos e
ingresos. É moi probábel que os
xogadores coas fichas máis altas (Rubén, Peña...) marchen
do equipo e o principal criterio
de fichaxe será o soldo máis ca
o talento futbolístico.
Esta nova etapa económica
curiosamente ten un protagonista deportivo. Tras o rescate a
Ramón Martínez, novo director
deportivo adxunto do Real Madrid, o novo responsábel da
planificación desta área, Miguel Torrecilla, deberá demostrar habelencia esquivando tales atrancos.
Torrecilla está afeito a estas
pelexas xa que o Salamanca é
un excelente espello no que se
mira arestora o Celta. Coma en
todos os casos de escaseza e urxencia, a solución necesaria é a
máis lóxica, aínda que non sexa
a máis doada.
O discurso habitual que pide
a combinación entre canteira e
talentos baratos pode ser unicamente unha liturxia que queda niso. O Celta adaptouna nos
dous últimos anos cunha filo-

Xente nova celebrando a permanencia do Celta
en segunda depois de gañarlle 2-0 ao Alavés.

’’

É moi probábel
que os xogadores
coas fichas máis altas
(Rubén, Peña...) marchen
do equipo e o principal
criterio de fichaxe
será o soldo”

’’

O Celta non pode competir
como equipo gañador
e tardará en facelo nunha
época. Ese papel xógano
con moita máis solvencia
o Madrid, o Barcelona
ou o Liverpool”

sofía que non é mala de todo:
traer xogadores con talento suficiente para xogar no filial e
que na segunda B deben demostrar que valen para o primeiro equipo. Con ese espírito
viñeron a Galiza Michu (asturiano) e Jordi Figueras (catalán), hoxe no primeiro equipo,
aínda que outros xogadores
non cumpriron as expectativas: Jonathan Álvarez, Pepe Aicart, Ferran Tacón...
Está por ver se Torrecilla seguirá este modelo defendido
por Martínez ou o corrixirá dalgún xeito. O que si parece finalizado definitivamente é o mo-

delo de cesións. Polo menos iso
dixo o director deportivo, quen
confirma unicamente o que xa
se converteu nun refrán da
bancada: os futbolistas cedidos
só renden se as expectativas
son positivas; en caso de malos
resultados, o seu compromiso
esvaece.
NON AO ASCENSO. O ascenso foi un
tabú esta tempada pero a fantástica xeira de resultados que fixo abeirar o Celta ao liderado ao
final da primeira volta acabou
por converter a permanencia
nun fracaso. Esta tempada a directiva celeste pretende extirpar
o seu amor propio e esquecer a
súa propia historia. A idea é pensar que os vigueses só teñen por
obxectivo crear a estabilidade
necesaria na segunda división
para si candidatarse ao ascenso
na tempada 2010-11.
Seguir o modelo do Tenerife
e non o da Real Sociedad, cuxa
traxectoria é paralela á dos galegos. De haber sorpresa, que
sexa unha semellante á do Xerez, que vai subir só meses despois de estar a piques de desaparecer. Modestia ante todo.
Entenderá a bancada este
novo modelo? Este ano, non. A
media de asistencia mal superou os 5.000 espectadores e só
grazas a unha política de outlet
houbo un pouco de luz e de
alento nos encontros contra o
Murcia e o Alavés.
Vigo viviu de costas ao Celta
e para recuperar a conexión
entre celtismo e equipo haberá
que estender o sentimento de
simpatía que esperta a propia

cercanía dos xogadores. Como
afirma Óscar Lorenzo no seu
blog en A Nosa Terra Diario,
que haxa no céspede rapaces
do Deza, do Morrazo ou do Salnés cinxe os seareiros co club.
Outra cousa é devolver ao
campo os que descubriron a
camiseta celeste nas “vacas
gordas”. O Celta non pode
competir como equipo gañador e tardará en facelo nunha
época. Ese papel xógano con
moita máis solvencia o Madrid,
o Barcelona ou o Liverpool. Dependendo de como evolúa o
espectáculo e os gustos do público achegaranse máis ou menos “sufridores” ao campo.
É IMPOSÍBEL DESAPARECER? Cando
no 2007 o Celta descendeu á segunda división, a parte deportiva adiantouse ao gran burato
económico que o club tiña. A
serie de derrotas que apañaron
Fernando Vázquez e Hristo
Stoichkov no banco foron o
síntoma da pneumonía financeira céltica.
Agora, a claridade das contas
podería significar o comezo do
cambio deportivo. Pero hai unha diferenza importante neste
reverso da situación. Nunha
empresa futbolística, pódese
sobrelevar unha ferida na caixa
se hai éxitos na táboa clasificatoria (véxanse os casos do Valencia, do Deportivo...) pero
sen triunfos cada domingo, os
euros evapóranse, non serven
para nada, nin sequera para
xustificar a supervivencia dun
club de fútbol. O Hércules de
Alacante é exemplo diso.G
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NOVELA POLICIAL

Domingos Villar, escritor

‘Gústame levar as historias galegas
a outros países’
Xurxo González

O

llos de Auga vendeu arredor de
40.000 exemplares e foi traducida
a media ducia de linguas. Con
este aval presenta Domingos
Villar (Vigo, 1971) a súa novela
A praia dos afogados (Galaxia), continuación das pescudas do inspector Leo Caldas,
policía vigués que investiga
asasinatos, pero que tamén
goza dos praceres gastronómicos da ría, desde as ameixas
na histórica taberna O Elixio
até os arroces con peixe no Bar

Puerto. Esta segunda obra
presentouse simultaneamente en galego orixinal e en castelán, coa tradución do propio
Villar.
Como leva o éxito e as boas críticas en xeral que está recibindo este segundo libro?
Lévoas mellor que se fosen
malas. Seguro que hai críticas
de todo tipo, porque non se
pode pretender que o traballo
dun lle guste a todo o mundo.
Con todo, interésame máis a
opinión dos lectores. Gústame
levar historias galegas a sitios
afastados. Dáme boas alegrías
ir por Alemaña, Austria ou Ir-

landa e atopar xente que me di
que coñeceu Vigo a través dos
libros e que vai ir vistalo.
Atafega a promoción d’A praia
dos afogados?
O oficio do escritor ten unha
característica un pouco estraña: pasamos a maior parte do
tempo recluídos como eremitas e durante estes períodos de
promoción convertémonos en
exhibicionistas. Con todo, lévoo ben, a pesar de que o que
me gusta do meu oficio é estar
só e darlle voltas á cabeza.
Leo Caldas, o protagonista desta serie, segue percorrendo a
súa ruta habitual de bares e

restaurantes en Vigo. Agradecéronlle os donos do Elixio ou
do Puerto a propaganda?
Non o fago por darlles propaganda. Estou afastado de Vigo
varios centos de quilómetros, e
estas referencias danme a
oportunidade de estar de volta
neses sitios aos que vou decotío cando estou na casa. Leo
Caldas naceu con algunhas teimas do seu pai.
Pero no Elixio xa hai placas co
seu nome e co de Caldas...
Si, Carlos [dono do local] puxo
esas placas, pero son máis unha brincadeira ca unha homenaxe.

Destaca que a trama policial se
insire na vida cotiá dos protagonistas.
O que se intenta é revestir os
personaxes de humanidade,
que non é máis que eses feitos
pequenos e repetidos que facemos sen darnos conta, como
ir ao mesmo bar, beber o mesmo viño e sentar á mesma mesa coa xente de sempre.
Pero é unha opción literaria
moi determinada a de darlle a
importancia na novela a eses
pequenos detalles, que son os
que lle dan continuidade a saga ao deixar fíos argumentais
abertos...
>>>
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’’

Dámeboasalegríasir
por Alemaña, Austria
ou Irlanda e atopar xente
que me di que coñeceu
Vigo a través dos meus
libros e que vai ir visitalo”

’’

PolicíasnacionaisdeVigo
len as historias de Caldas e
venas próximas á
realidade”

>>> Non sería capaz de imaxinar un personaxe sen revestilo de todo iso. Se o tronco
dunha novela policial é o
enigma que hai que resolver,
Ollos de auga tiña máis tronco
que follas. Unha vez que souben que atopara lectores interesados en coñecer os personaxes, afondei un pouco máis
neles. Por iso hai outras historias que orbitan arredor da
trama e que para min por veces son máis importantes, como as relacións persoais dos
protagonistas ou a vida nun
porto de mar en inverno. A escusa para contar todo iso é a
pescuda sobre o crime, pero
hai moito máis.
Por veces nótase un certo
afán didáctico nalgúns diálogos sobre cuestión relacionadas co mar...

Bar Puerto, citado enA praia dos afogados.

Se empregase un narrador
omnisciente para contar cousas que os que coñecemos ese
mundo damos por supostas,
soaría máis forzado. Un personaxe de fóra, como o oficial de
policía aragonés, dáme a posibilidade de explicarllas ao lector dun xeito natural. Non sei
se chamalo afán didáctico, pero sírvome da novela para isto.
Que opina a policía de Vigo da
imaxe que reflicte na súa no vela?
Un amigo libreiro contoume
que policías nacionais de Vigo
len os libros e os ven próximos
á realidade. A maioría das investigacións resólvense por
pequenas cuestións que levan
a atar dous fíos.
Recibiu algunha crítica por incidir nalgúns tópicos sobre as
peculiaridades da idiosincrasia
dos galegos?
En xeral non. Somos un pouco distintos nas formas pero,
no fondo, moi parecidos.
Convivo coa miña muller, unha aragonesa, e sei ben que
non nos expresamos de xeito
idéntico. A uns lectores gústalles máis e a outros menos. Algúns pensan mesmo que Estévez [o policía aragonés axudante de Caldas que non entende a “ambigüidade galega”] debería ter máis protagonismo, pero non quero convertelo nun histrión. Penso
que o seu papel está máis en
permitirme mostrar a miña
terra a través de alguén que
non é de aquí. De todos xeitos,
estas cousas fágoas desde o
amor á terra e á xente, e desde
a morriña.G

Bar Elixio, un dos escenarios das novelas de Villar.

CULTURA.25.

PACO VILABARROS

O policía que goza dos percebes
X.G.

Nas novelas de Leo Caldas
non hai tiros. E a pesar diso
este inspector vigués da policía nacional é quen de resolver os enigmas que envolven
cruentos asasinatos. Na resolución dos casos que aborda
inflúen de xeito decisivo os viños que toma no Elixio, histórica taberna situada na contorna da Porta do Sol, ou a relación que mantén co seu pai,
adegueiro que se dedica á súa
viña na beira do Miño.
Como é común a gran parte da novela negra, xénero no
que se insire esta incipiente
serie, A praia dos afogados
outorga gran protagonismo
ao contexto no que se sitúa a

PACO VILABARROS

’’

OVigodeVillarnoné
unha cidade idealizada,
pero tampouco incide
na crítica social”

do lector por coñecer máis da
personalidade do policía mentres este resolve os casos.

GABARDINA E PATA CON GARAVANZOS. Logo de dúas novelas non

acabamos de saber moito sobre Caldas, pero o que se coñece debuxa unha personalidade atraente. O vigués ficticio viste gabardina nas chuviosas noites da ría, fuma sen
Caldaséundetective
nacional, na liña do sueco parar (non sabemos se rubio
ou negro) e ten un celo profeWallender
sional que por veces orixina
ou o siciliano Montalbano”
os reproches dos seus subordinados. Non se diferenciaría
moito doutros detectives
máis ou menos clásicos se
acción, neste caso Vigo, a súa non fose pola súa afección á
comarca e á sociedade que a pata con garavanzos, ao calhabita. Non se trata dunha ci- do galego e aos percebes,
dade idealizada, pero tam- mesmo aos de orixe furtiva.
pouco se incide na crítica soEsta camuflaxe na súa social, pois ao igual que na pri- ciedade encádrao nunha xeimeira novela de Domingos ra de éxito nos tempos acVillar e tamén de Leo Caldas, tuais, a dos detectives nacionon é esa a intención, segun- nais, que inclúe detectives codo a opinión expresa do au- mo o sueco Wallender (creator.
do por Henning Mankell) ou
Interésalle máis a Villar siciliano Montalbano (fillo de
mostrar como é o día a día Andrea Camilleri).
duns personaxes que, a pesar
As peculiaridades galegas
das limitacións do formato, quedan realzadas polo axuacaban por facérselle familia- dante zaragozano de Caldas,
res ao lector. Destaca como Rafael Estévez, no que se entrata o autor as relacións do carnan as diferenzas culturais
inspector coa súa familia, mar- que Villar percibe entre Galicadas polas ausencias e as in- za e o resto do Estado. Estas
decisións. Villar non recorre a céntranse nalgúns tópicos
escenas apaixonadas nin a for- máis ou menos estendidos
zados encontros, senón que sobre a ambigüidade na forartella unha suxestiva trama ma de expresarse, a resposta
paralela que lle dá continuida- con máis preguntas ou a conde á serie e aumenta o interese vivencia coa chuvia.G

’’

24-26 cultura apertura.qxd

9/6/09

CULTURA.26.

22:23

Página 4

ANOSATERRA
11-17 DE XUÑO DE 2009

TRIBUNA I Marcos Valcárcel.
Crítico musical.

SEMPRE SEGUÍN O MANDATO DE CUEVILLAS

Raquel González
Gamallo, responsábel
do portal Ghastas pista?

‘O número
de visitas anima’
M.B.

En 1999 abríase na internet o
portal Ghastas pista? coa intención de dar a coñecer as novidades que se estaban a producir na escena da música tradicional e folk. Dez anos despois,
da man da súa responsábel,
Raquel González Gamallo, inicia unha nova andaina.
En que consistirá a nova etapa?
Quero dar un paso máis alá e
convertela non só nun punto de
información, senón tamén nun
lugar de encontro interactivo.
Agora mesmo existe xa a posibilidade de que a xente escriba comentarios sobre discos ou suba
novas á paxina, pero a idea sería
conseguir que cada usuario puidese ter a súa propia conta, como unha sorte de Facebook.
Como mudou o portal neste
tempo?
A páxina naceu de xeito fortuíto,
como ferramenta de intercambio de música e información
cun rapaz brasileiro. Daquela
non existían webs que aglutinasen toda a actualidade da escena tradicional. Coincidiu ademais que estaba a colaborar con
Guillerme (Quempallou) nunha recollida de sinaturas para
que a música galega tivese máis
presenza nos medios públicos.
Acadáronse ao redor de 6.000.
Ademais de na radio e na televisión, pareceume importante
que a música tivese tamén o seu
espazo na internet. Comecei a
meter información sobre os discos, pero sen maiores pretensións. Co tempo, o proxecto
medrou e consolidouse.
E as claves da supervivencia?
É difícil manter unha páxina
tanto tempo pero algo que me
anima moito é o número de visitas e a relación que se estabeleceu con grupos e seguidores.
Abrirase a novos estilos?
Non o descarto, especialmente
cos tempos que parece que se
aveciñan.G

Teño que empezar estas palabras cun sincero e intenso
agradecemento ao Pen Club
galego. Sei canto debo este
xesto á amizade e á xenerosidade dos amigos e impulsores
do mesmo.
Nos últimos anos tiven a
oportunidade de coñecer á inmensa maioría dos escritores
galegos e tamén a moitos autores hispanos e sudamericanos, en encontros do Pen ou
do Liceo de Ourense. Á marxe
da valía literaria de cada un
deles, sempre estimei nos escritores, como simples seres
humanos que tamén son, a
súa capacidade para a lealdade e a xenerosidade; algúns
dos mellores escritores do
mundo souberon conxugar
todas estas cualidades a brillantez e a autenticidade da
súa escrita. Creo que ese é tamén o espíritu que preside as
actuacións do Pen Clube Galego, institución cultural á que
teño a honra de pertencer
dende hai varios anos.
Á altura de 1973 eu era un
mozo de quince anos que me
matriculaba nun curso de Língua e Literatura galegas e tiña
o privilexio de escoitar en directo a palabra viva de don Ramón Otero Pedraio, Xesús Ferro Couselo, Xoaquín Lourenzo ou Eduardo Blanco Amor.
Sucedeu isto no vello local na
rúa Curros Enríquez da Agrupación Cultural Auriense. O
mesmo acontecía nos locais
de O Galo, O Facho, O Eixo,
Cultural de Vigo, Amigos de
Pontevedra e máis de medio
cento de asociación culturais
de base espalladas polo país.
Foi aquel un gran fenómeno
de integración social, organizado polos superviventes do
P.G. e os novos nacionalistas
dos anos sesenta.
Aquel esforzo garantiu en
boa medida a supervivencia
real do galeguismo que fixo
fracasar os plans xenocidas,
cando menos a nivel cultural,
dos xenerais franquistas. Nese
ambiente político e cultural
formámonos a chamada, en
palabras de Pepe Miranda, Xeración ERGA. Espazos nos que
convivimos en irmandade fraterna fillos da pequena burguesía cidadá, do campesiñado e da emigración ou dalgúns
grupos proletarios. Esas foron
as raíces nas que chantou o

Marcos Valcárcel, flanqueado polo conselleiro de Cultura, Roberto Varela,e o presidente do Pen Club de Galicia, Luís G. Tosar.

’’

Renegar do concepto
de Identidade hoxe
só nos levaría
a unha imitación ridícula
dos modelos culturais
españolizados
ou americanizados”

Movemento Estudiantil Galego e unha parte da contestación político-social do franquismo final.
Dende aquelas datas, inicios dos setenta, ata hoxe mesmo, eu só fun un “xornaleiro
da cultura”, en expresión prestada por Modesto Hermida,
“xornaleiro” de xornal escaso,
pero convencido da necesidade de sachar en man común
as terras da cultura galega, eidos que nunca estiveron a ermo gracias ao esforzó dos nosos precursores e dos que viñemos despois.
Nesta viaxe vital tiven moitos Mestres e libros que marcaban o roteiro máis axeitado.
Entre todos eles nunca esquecerei o texto “Sementeira”
(1958) de don Florentino Cuevillas, oración laica cunha
mensaxe ben nídia: “virán
tempos difíciles en que veredes perigar o noso idioma e
esmorecer a nosa personalidade. Pero non desalentedes
os que traballades en pro de
Galicia, porque calquer esforzo, grande ou pequeño, polo

noso país sempre será sementeira”.
Nos últimos trinta anos
procurei seguir o mandato de
Cuevillas en todos os espazos
que fun acollido: nas asociación culturais, no xornalismo
e nos libros de ensaio e investigación. Descubrín unha literatura vizosa nas súas claves
temáticas e variantes estilísticas. Unha literatura forzada
no lirismo, o amor á terra e no
sentimento de humor, como
ben demostraron os clásicos
de Nós e da Xeración Galaxia.
Velaí as paisaxes das fermosas
pastorelas medievais, o berro
angurioso do mar á chamada
pola morte dunha muller soia
nos versos rosalianos, as esgrevias e poderosas paisaxes
de Pondal e Novoneira ou a
fondura do ser identificado co
mar no canto vangardista de
Manuel Antonio. O humor, a
ironía, a sátira, a retranca están tamén en todos os chanzos das nosas letras: dende o
escarnio medieval ao enxebrismo de Lamas e a tenrura e
empatía de Castelao, pasando
por Vicente Risco, Álvaro
Cunqueiro ou Ánxel Fole.
Tamén estivo sempre presente no noso corpus literario
o berro en pro da dignidade
humana e a chamada á loita
en pro dos dereitos dos cidadáns nese río caudaloso parido por Curros Enríquez, Ramón Cabanillas, Celso Emilio
Ferreiro, Manuel María, Méndez Ferrín e unha longa ringleira de afluentes. Dende ou-

tra perspectiva segue a conmovernos o retrato da dor, a
enfermidade e o sufrimento
dunha voz auténtica como
Luis Pimentel, revelador
esencial da fraxilidade da condición humana. O poeta lugués de seguro asinaría como
seus aqueles versos contundentes que definían a vida como “un relámpago entre dos
oscuridades” en expresión
certeira de Vicente Alexandre.
Estes e moitos outros escritores foron os meus compañeiros durante anos. Ningún
pintor logrou crear a gama de
verdes que Otero Pedrayo
deu para describir as nosas
bocaribeiras. Quen meditou
sobra a responsabilidade dos
intelectuais no fanatismo e
na intolerancia como Carlos
Casares en moitas das súas
novelas?
Velaí, nestas grandes obras
das nosas letras, todas as preguntas que paga a pena formular. O lector intelixente sabe que non hai respostas absolutas. E sabe que renegar do
concepto de Identidade hoxe
só nos levaría a unha imitación ridícula dos modelos culturais españolizados ou americanizados. Segue viva a apelación de D. Vicente Risco en
pro da “Soberanía Estética de
Galicia”: e sequera a Autonomía Galega debería servir para
achegarnos a ese ideal.G
Discurso do autor no acto de entrega
do IV premio PEN Galicia Voz da
liberdade, o 22 de maio en Compostela.
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Tes un debuxo, unha caricatura, unha foto túa, da túa mascota ou do sitio en que vives que
queres publicar e comentar? Ou un artigo, un contiño, ou un pequeno poema?
Fáinolos chegar a este correo: bulebule@anosaterra.com, e na medida do posible irémolos
poñendo. Mira que non sexan escritos moi longos. E manda o teu nome, e o lugar donde
vives ou a escola na que estudas, se queres. Anímate!

Poesía moza
Di Fran Alonso que a poesía non morde, nin é
aburrida, romanticona nin
difícil. E é certo.
Os rapaces e rapazas de 2º
da ESO do Colexio Possumus de Vigo sábeno.
Len, relen e gozan con Poetízate, unha antoloxía
de poesía galega moi especial. E comezan a coñecer poetas de diferentes
épocas e estilos.
Len, si, pero tamén escriben a partir de textos de
poetas como o propio
Fran Alonso, Xavier Seoane, Eva Veiga, Ana Romaní, Eusebio Lorenzo
Baleirón, Lupe Gómez
ou Lino Braxe, entre outros. Velaquí algunhas
mostras

Pensar que ti estás tamén nesta noite
ollando o ceo e agardando a que saia a lúa.
Sentir os teus latexos a pesar da distancia
e notar os teus beizos sen telos.
Por cada murmurio do vento, oio a túa voz.
O aire tráeme o seu perfume que me di
que ti tamén estás pensando en min.

De nena,
ollaba campos no horizonte.
A xente plantaba árbores.
Hoxe,
plantan cemento.
No horizonte, só edificios.
A terra chora bágoas silandeiras
de alcatrán
que ninguén escoita.
María Amosa Serto

O sol traspasa o cristal.
As partículas de po brillan na tarde.
As árbores agardan que caia a noite.
Os nenos xogan no parque.
A luz acariña o meu rostro.
E, sen decatarme, quedo durmida.
Porque o poema está escrito
de mares de escuma,
de noites sen lúa
ó longo do tempo.
Porque o poema serve
para sandar as feridas,
para escoitar o silencio,
para sacar un sorriso.
Porque o poema axuda
espertar os soños,
a descubrir o medo.
Porque o poema é
bágoa dos teus ollos.
Iria Prol Taboada

Á esquerda Iria Prol, Sheila Gómez e
María Amosa, alumnas de 2º de ESO do
Colexio Possumus de Vigo.
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Na foto, as novas poetisas: Verónica
Rey, Carla Ramos e Aroa Durán.
Todas estas rapazas amosan o seu
interés e capacidade de crear poesía
con estes breves poemas tan ben
escritos cos que quixeron colaborar
neste número do Bule-Bule.

Ousou pisar
Os teus beizos,
A túa gorxa
E os teus medos.

Ousou pisar
A túa cara,
O teu corpo
E a túa alma.

Ousou pisar
O teu sorriso,
Os teus ollos
E a túa mirada.

Ousou pisar
Todo de ti
Sen deixar nada
Por dicir.
Sheila Gómez Fernández

Eu vin como marchaba
a brisa do solpor,
como as ondas do mar
bailaban ó mesmo compás,
como o teu rostro se perdía
polas dunas de area,
como, sen dicir adeus,
se foi o teu aroma,
o teu sorriso.
Ti.
Verónica Rey Souto

Que terrible resulta mercar a felicidade
sen saber que facer.
Resulta difícil crer ou buscar
o que non existe,
o que non hai.
Por iso,
só me queda a túa soidade.
Aroa Durán Rodríguez

Amor, palabra infinita,
pasaxeira.
Palabra escura,
lixeira.
Palabra fráxil,
derradeira.
Palabra que colle
e non desprende,
que imaxina
e logo aprende.
Carla Ramos Gutiérrez
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RELATOS
Antonio García Teixeiro

Buscar estes nomes: Eurípides, Pirandello, Shackespe-

are, Lope de Vega, Moliere,
Calderón.

me gusta
lerlles contos
aos rapaces.
A eles tamén”

tamaño.
Barullo de letras:

’’

Recoñezo que

A maioría destas esferas son de igual tamaño,
pero hai unhas poucas que son distintas. De cantas estamos a falar?

Neste barullo de letras atoparás os nomes de seis dramaturgos ou escritores de teatro. A atopalos!

Esferas:
Hai tres esferas de menor

eño un amigo mestre,
Agapito Gómez Tellerías, que é un namorado dos
relatos. Despois de pasar uns
anos en Galicia, agora vive e
traballa en Fraga (Huesca).
Chámame de cando en vez
por teléfono e falamos de literatura. Agapito ten o bo
costume de lerlles aos seus
alumnos contos na aula. E
eles gozan coa palabra de
Rodari, Fernando Alonso ou
Carles Cano, entre outros.
Coincido con el no amor pola narrativa curta. Non esquezo o pracer que me produciron as Semblanzas de
Cunqueiro, os contos de Casares, Fole, Ferrín ou Rivas.
Marcaron o meu interese
por este xénero, tan pouco
valorado polas editoriais en
xeral. Recoñezo que me gusta lerlles contos aos rapaces.
A eles tamén. Escoitan entusiasmados a Do Campo, Paco Martín ou Fernández Paz.
Gústame que escriban
composicións breves. Que
aprendan a ser precisos, a utilizar frases curtas, a construír
parágrafos equilibrados. Os
rapaces tenden ao exceso á
hora de escribir. Hai que
contelos un pouco e convencelos de que poden artellar
unha historia interesante
cunha extensión limitada. Ás
veces non é doado pero acádanse bos resultados.Levo
unha época lendo libros de
relatos. Son moi afeccionado
a facelo cada certo tempo. Así
que lles vou recomendar
Historias que contan as paredes de Ana Mª Fernández
(Everest-Galicia). Pequenos
mundos moi intensos, creados a partir das cousas miúdas. Partes dun universo que
ten na pequenez as ferramentas precisas para coñecer a diversidade da natureza
humana. Así son os contos:
cosmoloxías breves que reflicten comportamentos
complexos. Anacos dun espello con vida de seu. En definitiva, literatura grande.G

Solucións:

T

O avó de Simbad
Chamádeme Simbad.
Autor: Francisco Castro
Editorial: Galaxia. Colección Árbore

Francisco Castro achéganos, coa colaboración do ilustrador Manel Cráneo, unha tenra historia de xenerosidade e agarimo entre un neto e o seu
avó enfermo de alzhéimer. Tráatase
dun relato con transfondo social
onde, a través da perspectiva do narrador Paulo, un neno de dez anos,
coñeceremos a incursión desta cruel
enfermidade, ladroa de identidades
e propia das sociedades desenvolvi-

das, dentro do seo familiar cos correspondentes desaxustes que provoca na convivencia. O feito de estar
estruturado en vinte e dous capítulos, amais dun epílogo, xunto co emprego dunha linguaxe sinxela, á vez
que expresiva, non exenta de trazos
humorísticos e salferida de diversas
choscadelas dirixidas ao público xuvenil, facilita a súa lectura. Destaca a
maneira natural coa que Paulo
asume a doenza do seu avó, integrándoa no seu mundo onde se convertirá no intrépido mariñeiro Simbad, que servirá de faro dentro do

océano do
e s q u e ce mento no
que,
de
cando en
vez,
se
mergulla o
seu avó, O
Capitán
dos Sete
Mares. O dominio do azul nas suxestivas ilustracións representa a expresión plástica do ton marítimo do
texto. G
Alba Piñeiro
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Rosa Aneiros protagoniza uns premios Xerais
marcados pola lingua
Gañou o premio Xerais de ‘novela’ e o premio
Fundación Caixa Galicia de ‘literatura xuvenil’,
mentres que o premio Merlín de ‘literatura
infantil’ recaeu en Xacobe Fernández Serrano
María Obelleiro

Unha década despois de sacar
do prelo a súa primeira novela,
Eu de maior quero ser, a escritora e xornalista Rosa Aneiros
(Valdoviño, 1976) converteuse
na primeira autora dobremente
premiada nunha mesma edición dos galardóns que convoca Xerais. Sol de Inverno valeulle á colaboradora de A Nosa
Terra o XXVI Premio ‘Xerais’ de
novela, dotado con 25.000 euros, mentres que Ás de bolboreta foi elixida IV Premio ‘Fundación Caixa Galicia’ de literatura xuvenil, dotado con 10.000.
A escritora recibiu o galardón
ao mellor título de literatura xuvenil cunha obra na que converxen historias humanas diferentes que en conxunto conforman
unha radiografía da sociedade
urbana actual. O xurado desta IV
edición, á que se presentaron un
total de 19 títulos, salientou que
“tratando temas nada compracentes, como o terrorismo, a intolerancia, a soidade ou a violencia contra as mulleres, a novela
flúe e conmove os lectores grazas á combinación de diálogos
áxiles con pasaxes fondamente
líricas”. O tribunal definiu a novela de Aneiros como “un conto
triste e esperanzador ao mesmo
tempo, fondamente humano,
solidario e internacionalista”.
“Quixen expresar que hoxe todos estamos interconectados e o

’’

RosaAneirosconverteuse
na primeira autora
dobremente premiada
nunha mesma edición”

bater de ás dunha bolboreta
pode provocar efectos inagardados noutro lado do mundo”, explicou a premiada.
Minutos despois, Aneiros
volvía dirixirse aos 300 asistentes como gañadora do “Premio
Xerais de Novela”. Os integrantes do xurado, Ana Bande
Bande, César Lorenzo Gil, Paz
Raña Lama, Sonia Díaz e Bieito
Legaspi, que elixiron Sol de inverno entre 45 obras, subliñaron a “profunda introspección
nos protagonistas e no deseño
dos ambientes”, o “mundo
simbólico” e riquísimo en referentes” e os “seres entrañábeis
e tamén persoas reais, como
Silvia Mistral, Castelao, Carme
Muñoz ou Rafael Dieste”. As
case 300 páxinas de Sol de inverno xermolaron canda Veu
visitarme o mar (2004). “Xa daquela anotaba escenas do deseño imaxinario de Antes, a terra da protagonista, Inverno,
que loita polos seus ideais, mais
tamén polos ideais dos outros,
que sente tan perto como os
propios”, explicou.

Rosa Aneiros.

Xacobe Fernández Serrano.

CANDO O SURREALISTA É O NORMAL.
O XXIV Premio Merlín de literatura infantil’, dotado con 10.000
euros, recaeu no ilustrador, pintor e debuxante Xacobe Fernández Serrano (Vigo, 1971), con
Mil cousas poden pasar. Libro I,
un relato de aventuras que se

desenvolve nun mundo fantástico. O debuxante construíu a
trama como “unha cadea de dominó, na que unha ficha derruba a seguinte”. O xurado valorou o traballo que naceu
“baixo a premisa de liberdade
absoluta” e que lle propón ao
lector “un xogo no que calquera
cousa pode acontecer”. Nas páxinas desta obra, “o surrealismo
é o normal e o absurdo convértese no lóxico”. O tribunal salientou o novidoso do argumento, a inédita e variada galería de personaxes, a orixinal estrutura, a beleza plástica das
descricións e o metafórico das
pasaxes.G

O galego como fío dos discursos
“Xerais falará en galego todo o
tempo”. Así comezou Celia Torres, coordinadora dos premios, a presentación dun acto
no que a lingua gozou de boa
parte da atención. A música correu a cargo do dúo de zanfonas Sobre rodas e entre os convidados atopábanse Xabier
Méndez, xerente da Fundación
Illa de San Simón, Xurxo Patiño, presidente da Federación
de Libreiros de Galiza, ou Francisco López Barxa, director xeral de Cultura.
O escritor Agustín Fernández Paz, que actuou como

mantedor literario, teceu unha
afervoada defensa do galego e
unha crítica contra as elites financeiras, empresariais, mediáticas e políticas que “desconfían e negan” a creatividade
“se se manifesta na lingua de
noso”. En Oito doas para San
Simón,non obviou a situación
que vive a lingua. Así, aludiu a
unha “liberdade lingüística de
cartón pedra que, ao examinala
de perto, deixa ver axiña as falsidades que a sosteñen. Pois non
hai liberdade merecedora de tal
nome se se basea no esmagamento ou na clausura dun sec-

’’

Oretrocesodogalego
como lingua vehicular
no ensino pode ser fatal”
[Manuel Bragado]
Director de Xerais.

tor da cidadanía”. O escritor
concluíu cunha chamada á esperanza. “Coma o seixo, coma
o pedernal, coma os buxos que
asombran aí fóra. Así podemos
ser, así teremos que ser nestes
tempos difíciles”.

Manuel Bragado, director
da editorial, tamén incidiu nas
verbas de Fernández Paz. Ao finalizar o acto, lembrou que Xerais cumpría 30 anos, pero
“non están os tempos para distraerse en celebracións cando a
nosa lingua, razón de ser do
noso proxecto editorial, é atacada na liña de flotación educativa”. Bragado non esqueceu
a polémica política lingüística
da nova Xunta. “O retroceso do
galego como lingua vehicular
no ensino pode ser fatal para o
futuro da edición en galego”,
advertiu.G

Outra novela
sobre
a guerra civil?
Case que roubándolle o título a
un libro de Isaac Rosa, podemos afirmar que, en efecto,
Rosa Aneiros volta ao trauma
do 1936. No discurso xustificativo do premio, Bieito Legaspi,
do xurado, advertiu que as armas literarias da autora se impuxeran ao “visto” do tema.
En efecto, Sol de Inverno é
unha novela sobre a memoria
que se enfronta á dor da morte e
do exilio a través dos ollos de Silvia Mistral, Elixio Rodríguez e outras figuras que serven para documentar a vida na Barcelona republicana e a fuxida, primeiro a
Francia, logo a México e, finalmente, a Cuba da protagonista, a
Inverno que lle dá título á novela.
O mellor do libro, con todo,
non é o que se conta senón o
como se conta. Aposta arriscada da voz en segunda persoa
e un pouso de lirismo e maxia
que inmortaliza os trasuntos da
Artabria: Antes, Vilaferruxe...
Esta é outra novela sobre
aqueles anos pero coa ollada
de Rosa Aneiros, que volta ao
pasado logo de ilustrar a Revolución dos Caraveis en Resistencia.G
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’’

Tabela das letras. FICCIÓN¬
 A praia dos afogados. Domingos Villar. Galaxia.
 Memoria de cidades sen luz. I. López Silva. Galaxia.
 Do que estou a falar... Haruki Murakami. Galaxia.
 Os bicos de Tina. Afonso Eiré. A Nosa Terra.
 O xardín das pedras flotantes. M. Lourenzo. Xerais.

MCDONALD’S
DE BARRIO

NON FICCIÓN ¬
 Curuxás. Carlos Parrado. A Nosa Terra.
 A corpo aberto. Manuel Rivas. Xerais.
 Galicia solidaria. X. Ríos, Carlos Teixo (editores). Xerais.
 Un país a medio facer. Fran Alonso. Xerais.
 Avilés de Taramancos... VV AA. Ouvirmos.

Rexina Vega

C

ircula por aí un autobús
cun enorme corazón vermello que celebra o valor supremo da vida. Se te achegas, verás
saír del amables mulleres de media melena loura e rebecas a xogo co púdico xersei, ofrecendo,
con idéntico sorriso, merchandising alusivo. De preto, ao escoitalas, teño a sospeita de que
estas mulleres tan simpáticas
son, en realidade, vítimas dunha
lobotomía, como aquela que facía, empregando un humilde picaxeos, o sinistro doutor Walter
Freeman. Penso niso mentres as
contemplo porque non podo
acreditar na existencia de seres
humanos que, voluntariamente,
busquen negarse. Ningunha
muller que acubille vida intelixente se mostrará contraria ao
feminismo e aos seus logros, un
deles, e ben grande, o dereito a
decidir sobre o teu corpo.
Pero non, estas mulleres non
son normais e sacan rosarios de
plástico e teiman por achegalos
aos ovarios de todas mentres recitan esconxuros contra a pílula
post-coital, contra o aborto... A
súa salmodia é ben simple: ti es
apenas vehículo, receptáculo,
da divina providencia!
E recordo outras mulleres
que se escandalizan xustamente
polo contrario; que se interrogan, alporizadas: como pode ser
posible que hoxe en día sigamos
aceptando como principal método anticonceptivo a pílula
cando existen métodos moito
menos tóxicos e con menores
efectos secundarios (vasectomía, anticoncepción hormonal
masculina ou o a pílula postcoital? Nisto Virginie Despentes é
máis drástica. Propón a democratización do aborto por aspiración uterina e suxire como idea a
reconversión de cada McDonald’s nun servizo xinecolóxico
de interrupción libre e gratuíta
en todos os barrios urbanos. 

’’

VirginieDespentespropón
a democratización do
aborto e converter
cada McDonald’s
nun servizo
xinecolóxico ”

crítica

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

NARRATIVA.

Posguerra
ourensá
Tempo de centeo
Autor: Xosé Fernández Ferreiro.
Edita: Xerais.

Xosé Fernández Ferreiro regresa
aos trinques das librarías con
outra historia sobre o tempo da
posguerra franquista. Tratándose de quen se trata, eis un comezo que bota
man dunha referencia obrigada no autor de
Nogueira de
Ramuín. E así,
con tanta naturalidade, levamos xa enunciadas dúas das claves de Tempo de centeo. A posguerra e Nogueira de Ramuín. A
terra dos afiadores, e o tempo da
fame, da miseria social, dúas patrias para Xosé Fernández Ferreiro. E o grande coñecemento
de ambas e dúas, déixase ver con
notoriedade nesta nova historia
do autor de A saga dun afiador
ou Agosto do 36.
Evidentemente existen outras contigüidades, nós sinalamos estas porque a primeira remite a un universo humano e
xeográfico de proporcións similares, e a segunda porque este
Tempo de cento semella unha
débeda ou homenaxe pendente
ou complementar: a dos heroes
anónimos que viviron os tempos do estraperlo, das cartillas de
racionamento e de autoritarismo, e seguiron traballando para
que a sociedade puidera seguir
progresando, para redimirnos
ou procurar unha raiola de sol
que escorrentara o frío de tantos
anos con furados no estómago,
nos petos, no corazón e na alma.
Que eles tamén foron heroes,
había que selo.
Tempo de centeo, a crónica
humana dun tempo inhumano
naquel Ourense pequeno e cla-

Xosé Fernández Ferreiro.

A. PANARO / Arquivo ANT

sista, está relatado en clave rea- provintes da Terra dos Afiadores
lista. Mais non nun realismo frío, e limítrofes, aínda que tampouneutro. Do realismo desta nove- co se poida obviar que, ou dunla non cabe a menor dúbida, ha maneira ou doutra, case toda
mais trátase dun realismo no a provincia está presente. Velaí
que tampouco se pode negar a que nos lembrou tanto A escompoñente afectiva. Que Xosé morga como Xente ao lonxe, a
Fernández Ferreiro está a con- primeira polo periplo (aquí tatarnos parcelas dese seu univer- mén o hai, nunhas circunstanso afectivo, que está a contarnos cias ben distintas e cunha finalicousas nas exactas proporcións dade tamén distinta) mais sobre
en que figuran atesouradas nas todo a segunda, por ese carácter
coral, desde o cal se van
fotos en branco e preto
enfiando historias e
da súa bagaxe vivenpersonaxes deica lograr
cial, é algo que se perciConlevaun
un amplo abano de rebe na maneira que ten
revivir da
tratos humanos e sode referirse a elas. Desciais. Case non queda
de o cinema e os cine- historia de
mas ourensáns dos Ourense que recanto de Ourense,
nin da sociedade ouanos 40, á vida na aldea, só se logra
rensá do momento,
o ambiente intelectual através das
que non teña sitio neste
(Cuevillas, Risco, os páxinas
mestres depurados…), novelescas” Tempo de centeo.
Evidentemente, a noveo ambiente comercial e
la evoluciona en eidos
industrioso, a xeografía
que hoxe nos poden lehumana ourensá, as
var a lecturas costumisfestas, a precariedade
vital, a carencia social de ilusións tas. Con todo, para nada dicimos
para a mocidade e para todos ou que a novela sexa costumista. O
os diversos tipos humanos que autor pouco máis necesita que
sobrevivían e as relacións que se situarnos no momento para que
en nós se active a condena deses
tecían entre eles.
O verdadeiro protagonista de anos de estreiteza. Iso e unha seTempo de centeo é Ourense, gura crítica na que nin se cargaOurense e os ourensáns, ouren- ron as tintas nin era necesario. E,
sáns entre os que salientan os se antes mencionabamos as no-
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velas de Blanco Amor a propósito dos referentes que espertou
na nosa lectura, estes non se
completan sen A memoria do
boi (Vázquez Pintor, para Pontevedra, que tamén conta con As
tres columnas de Sabino Torres)
ou No ventre do silencio para
Santiago. O valor etnográfico e
sociolóxico da novela de Fernández Ferreiro é inmenso.
Igual que as de Ferrín, Sabino
Torres ou Vázquez Pintor. Son
novelas e non ensaios historicistas, etnográficos ou sociolóxicos.
Si, mais a reprodución novelesca conleva o mergullamento na
(re)vivencia dunha atmosfera
humana que dificilmente se
acada fóra das páxinas novelescas. No ensaio das ciencias sociais, entre a frialdade do dato estatístico e a enumeración das
condicións de vida, o lector accede ás formas e esencias do vivir de calquera tempo pasado.
Na novela, na arte social, o lector
integra esa mesmas formas,
esencias, características, a través
dunha historia que as actualiza,
que as integra e interioriza, que
as volve algo moi próximo á experiencia vivencial dun tempo
que o noso corpo non puido habitar mais si posuímos, e lembraremos, porque alguén nos
proporcionou a ocasión de revivilas na ensoñación que espertan as palabras literarias.
O que menos nos gustou desta novela de Xosé Fernández Ferreiro son os diálogos, uns diálogos que con frecuencia resultan
pouco naturais, mesmo forzados, pois as personaxes chegan a
utilizar un rexistro que resulta da
contaminación do propio do
narrador. De xeito que, non
poucas veces, son excesivamente literarios, o cal lle resta naturalidade ao discurso. Do resto, e
aínda que xa é aspecto mentado,
salienta esa historia global lograda a partir das achegas corais á
vida do protagonista central, un
conxunto que nos induce á posta en valor da calidade humana
de quen padeceu aquel tempo
de escuridade, de miseria e carencia de expectativas, que foron os anos corenta e cincuenta
do pasado século.
X.M. Eyré
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XV Xornada de Comunicación Ponte... nas Ondas!A xornada que xuntou
máis de 60 centros educativos de Galicia, Portugal e América tivo lugar o sábado 6 de xuño, centrada na figura dos Tesouros Vivos do Patrimonio. Amais de
celebraren cunha torta o 15 aniversario de Ponte...nas ondas!, o alumnado de
Caminha, Valença do Minho, Vilanova de Cerveira, Nigrán, Gondomar, Salceda
de Caselas, Arcade, Salvaterra de Miño e Pontevedra, compartiu a xornada con
persoas maiores chegadas de Mondariz, Salceda de Caselas e O Porriño. Amais
da música tradicional (cantareiras de Toutón, o Rancho de Reis de Riofrío de
Mondariz, as Concertinas de Viana do Castelo, as regueifas de Luís Caruncho,
Os Terribles de Donas e Nelson Vilarinho de Vilanova de Cerveira), achegáronse aos oficios da man dos oleiros de Barcelos, os cesteiros de Gondomar e
Mondariz, os redeiros de Caminha e un carpinteiro de Viana do Castelo.

Un retrato
implacábel
da sociedade

A curmá Bette
Autor: Honoré de Balzac.
Tradución: Ana Galego Gen.
Edita: Toxosoutos, 482 pp.

Engels consideraba a Balzac como o “primeiro novelista marxista” e quen se aproxime á magnífica A curmá Bette comprenderá por que. Esta obra conforma un retrato da
sociedade francesa da súa época que non se
permite a máis
mínima concesión na mirada.
Pode afirmarse
que, baixo o pretexto de describir determinados tipos presentes no mundo parisiense, constitúe unha verdadeira alegoría do
triunfo do capital e da burguesía
sobre o vello mundo da aristocracia. A novela, que transcorre
entre 1838 e 1846, reflicte os anos
da monarquía de Luís Felipe I, a
“monarquía de xullo”. Xusto a
continuación do ciclo revolucionario e da fin do Imperio napoleónico, a nova burguesía de comerciantes e industriais protagonizou ese período da historia
francesa: en primeiro lugar, polo
apoio que lle deu ao rei, iniciando así o definitivo desprazamento da vella nobreza da súa posición de privilexio; en segundo lugar, polo acceso pleno á revolución industrial, que propiciou
que os burgueses se distanciasen definitivamente do proletariado. Balzac relata os cambios
sociais provocados por esta reorganización dos estamentos cunha dureza explícita e, ao mesmo
tempo, extraordinariamente dotada para captar o fluxo da vida.
A curmá Bette conta a historia dunha solteirona de mediana
idade que planea e leva a cabo a
ruína e o tormento da súa fami-

lia. É unha revirada historia de novela está, daquela, suxeito aos
ciumes e de vinganzas, mais ta- intereses persoais de cada un
mén é un retablo polo que desfi- dos personaxes, que van creanlan unha manchea de persona- do unha rede de asociacións e
xes representativos daquela dependencias baixo a que apaépoca, unha intensa descrición recen os seus verdadeiros desedunha sociedade na que se está xos e esperanzas. Quen permaimpoñendo un único
nece á marxe dese ruín
valor: o diñeiro. A fortuxogo de ambicións
na persoal ocupa o cenqueda relegado a un
tro da existencia destas Ocapital
papel de simple especfiguras que –por necesi- convértese
tador sen ningunha cadade ou por corrupción na medida
pacidade de influír na
moral– se transforman de todas
sociedade; alianzas e
en seres que renuncian as relacións,
amizades fórxanse coa
a todo valor ético en fadando lugar exclusiva intención de
vor das prebendas e da
acadar os obxectivos
a unha
posición que poden
máis inmorais e a micomprar. Os protago- hipocrisía
nuciosidade con que
nistas desenvólvense que substitúe Balzac detalla todas e
en función da necesi- calquera
cada unha das operadade de fortuna e fan outro vínculo cións financeiras que
calquera cousa que se- social”
posibilitan os avances
xa precisa para obtela.
de cada estratexia xustiOs sentimentos suborfica o paralelismo que
dínanse ao principio
estabelecía Engels enreitor dun capital que se conver- tre as novelas balzaquiás e análite na medida de todas as rela- se marxista do capitalismo.
cións, dando lugar a unha hipoPero, claro, non podemos escrisía egoísta e interesada que quecer que estamos ante unha
substitúe calquera outro vínculo obra literaria e que é no terreo da
social. E así, o autor vai debuxan- literatura onde se xoga o verdado con man de mestre a medio- deiro éxito dunha novela. E a escridade, o solipsismo, a falsidade te respecto, a caracterización da
e a crueldade duns individuos poliédrica vida social de París accuxas únicas paixóns –no caso túa cunha crueza e cun rigor eside que algunha sobreviva– son xentísimos que, non obstante,
tan destrutivas como a luxuria conviven cun admirábel sosego
do barón de Hulot ou o desexo completamente refractario a
de desquite de Bette. “A paixón é calquera estridencia narrativa. O
un martirio” dinos, literalmente, xeito en que lles vai dando forma
Balzac.
aos seus personaxes e aos confliO progreso argumental da tos entre eles, mantendo o inte-
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Honoré de Balzac.

rese por moito que os enredos e
as complicacións se multipliquen, conforma un exercicio literario de primeira orde que xustifica a posición de preeminencia que críticos e lectores lle conceden a Balzac dende hai máis
de cento cincuenta anos. Bríndasenos un interesantísimo cadro da vida francesa, pero con tal
cantidade de recursos expresivos para soster a intriga que a novela se dilata cunha lóxica lenta e
implacábel que a vai enchendo
de sentido. Mesmo algúns elementos melodramáticos que
abrollan nalgunhas pasaxes atopan a súa necesidade nun relato
cheo de patetismo.
O estilo conciso e áxil de Balzac deixa que os personaxes se
mostren antes polas súas actitudes que polos seus pensamentos íntimos, o que permite ofrecer un debuxo da psicoloxía de
clase que enmarca o temperamento de cada un deles. Os lectores habituais do formidábel ciclo A comedia humana reencontrarán varios dos personaxes
presentes noutras novelas: dende o ubicuo Rastignac até Vautrin que–espléndida ironía– pasou de ser unha mente criminal
en O tío Goriot a formar parte da
policía nesta obra.
No debe desta edición, de todas formas, debemos apuntar
unha tradución que non pasa
de correcta –con varios fragmentos que, por pegarse demasiado ao orixinal francés, resultan de difícil comprensión– e
unha obvia carencia de correctores do texto definitivo que
ocasiona que a cantidade de
grallas e castelanismos acabe
por irritar a calquera que sinta
unha mínima devoción pola lingua ben empregada.
Como curiosidade, digamos
que é na rúa Vaneau onde a curmá Bette se muda para urdir a
vinganza contra os seus parentes
ricos. A mesma rúa onde polas
mesmas datas –como saben os
lectores de Enrique Vila-Matas,
que a popularizou entre os turistas que visitan París– se estabeleceu Karl Marx e onde naceu a súa
amizade con Engels, con quen
empezabamos este artigo.
Manuel Xestoso

CONTADELIBROS.
Vidas de santos
A santidade habita o deserto. A
haxiografía á luz do imaxinario
social, de Ronaldo Amaral, é
un estudo histórico sobre o
contexto no
que se escribían as “vidas de
santos” na Alta
Idade Media.
O autor brasileiro céntrase no
momento da escrita da Vida
de San Fructuoso, un santo
eremita que chegou a ser
bispo de Dumio e Braga na
época visigoda. Edita
Toxosoutos.

Galego de hoxe e de onte
A Fundación Barrié de la Maza
publica dous volumes que
teñen o galego como protagonistas. Letras primeiras, de
Henrique
Monteagudo, analiza o
texto do
Foral do Burgo de Caldelas, do século
XIII, considerado o
primeiro
escrito en galego. O galego fundamental:
dicionario de frecuencias, de
Mª Xesús Bugarín López, serve
como corpus de léxico máis
utilizado na nosa lingua, con
datos concretos sobre
frecuencias.

Vigo, 1809
Eduardo Rolland publica
Reconquista. Vigo en armas,
unha crónica do levantamento popular de
Galiza contra a
invasión francesa do 1809.
O xornalista
relata os feitos
de hai 200
anos a xeito de crónica sen
descoidar as razóns últimas
daqueles acontecementos.
Edita Xerais.
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LIBROSDEFONDO.

Dicionario de filósofos

Na procura
de Livingstone

Alain Badiou presenta Pequeno panteón portátil, un
compendio de reflexións
sobre filósofos franceses do século XX:
Lacan, Sartre,
Althusser, Deleuze,
Foucault, Derrida, LacoueLabarthe e outros pensadores xa falecidos van desfilando
polas páxinas desta reflexión
literaria e subxectiva ao redor
dos que o escritor considera
mentes preclaras. Traduce
Francisco Sampedro. Edita
Laiovento.

Misterio nos Pireneos
A besta moura, de Antoni Garcia Llorca, é unha novela de
misterio ambientada nos Pireneos no
primeiro terzo
do século XX. A
través da figura dos lobeiros,
o escritor catalán tece unha
historia fantástica co pano de fondo da licantropía. Traduce Helena González. Edita Galaxia.

Dúas visións de África
Factoría K publica a un tempo
dous libros moi diferentes en
todos os aspectos sobre África.
Sete casas en Francia, de
Bernardo Atxaga, é unha novela chea de sátira que nos achega ao Congo Belga nos tempos
da dominación do rei Leopoldo. Traduce
Ramón Nicolás. O corazón
do negror, de
Joseph
Conrad, é a segunda
tradución do clásico da literatura do subxénero de río. Un
mariño inglés debe buscar o
comerciante Kurtz Traduce
Eva Almazán. 

A música emerxente do Brasil
nun recompilatorio.Falcatruada
editou, baixo o título Brasil muito
além,unha recompilación coas dezaseis bandas máis potentes do panorama brasileiro elaborada polo Macô
DJ. Unha combinación de grupos e
estilos diversos, dende o rap, reggae
e jazz até a samba, o soul ou o funk.
Entre as bandas representadas figuran Sapotone and the love rockers,
Instituto, Academía da Berlinda, Junio Barreto, Mundo Livre S.A. e
Bnegão & Selectores de Freqüência.

As florestas do Mañuema
Autor: Xosé Manuel Martínez Oca.
Edita: Xerais. 1988. 206 pp.

A traxectoria literaria de Xosé
Manuel Martínez Oca aválao
como un dos máis sólidos valores narrativos das últimas décadas. Porén, logo
dun inicio fulgurante nos anos
oitenta que o fixo
merecedor mesmo do Premio
Blanco Amor
(Beiramar, 1983),
a súa escrita foi aos poucos morneando na súa recepción pública, que non perdendo na súa innegable calidade.
Por esas caprichosas e pouco explicables reviravoltas que
a vida dos libros experimentan,
no momento da súa publicación As florestas do Mañuema
non gañou toda a atención
que, a meu ver, precisaba. Van
alá vinte e un anos e cómpre recoñecer que aquela obra axudou grandemente a alimentar
o noso limitado espazo narrativo, pois aínda se andaba a tentar a escrita na nosa lingua das
primeiras novelas de aventuras
que recollesen o herdo dos
grandes mestres doutras latitudes (Melville, Stevenson, London, Salgari...).
Naquela novela de 1988,
Martínez Oca propuña unha
hipótese argumental altamente suxestiva: o rescate do doutor Livingstone por Stanley e o

Xosé Manuel Martínez Oca.

BOCIXA

grupo do New York Herald foi, achegaba, amais, outros atracen realidade, distinto a como o tivos, pois cedía a voz narrativa
contan os anais históricos, pois a un taberneiro vigués que fora
cociñeiro na expediun grupo de verineses
vencellados á Gaceta
ción e que relata a súa
grande aventura a un
Agraria daquela vila Asflorestas
saíron buscalo ao mesdo Mañuema mociño que visita a
mo tempo e conseguisúa tasca namentres
non gañou
ron atopalo antes que
anda a cumprir co sero periodista galés, aín- toda
vizo militar, un rapaz
que logo sabemos que
da que logo non logra- a atención
resulta ser nada meron facer oír a súa ver- que,
dade e o mundo ficou a meu ver,
nos que o escritor Manuel García Barros,
convencido de que precisaba”
aquel “O doutor Liconterráneo, por certo, do propio Martínez
vingstone, supoño” foi
a primeira voz occiOca.
Lonxe de se limitar a unha
dental que oíu o extraviado misioneiro e explorador escocés. simple sucesión de exóticos e
A novela de Martínez Oca trepidantes episodios aventu-
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reiros, As florestas do Mañuema ofrecen tamén un retrato
sociolóxico da Galicia do seu
tempo, pois o narrador e o narratario van debullando o día a
día da súa Terra cotexándoo co
que os expedicionarios viviron
aló en África, avanzando unha
liña etnocomparatista que ensaiaría tamén con éxito moitos
anos despois Onofre Sabaté
–val dicir, Francisco Macías–
no seu Os papalagui (2000).
A obra, por tanto, avanzaba
polos territorios que contribuíran a ir abrindo para as nosas
letras textos como Nos pagos
de Huinca Loo (1982), de Xavier Alcalá, e que logo volverían
visitar tamén con proveito nos
noventa autores como Xosé
Miranda (Morning Star, 1988),
Xavier Queipo (O paso do noroeste, 1996), Marilar Aleixandre (A expedición do Pacífico,
1994) ou Manuel Forcadela (A
armada invencible, 1996), entre outros.
As florestas do Mañuema,
en tantos sentidos próxima a
En busca del unicornio (1987)
de Juan Eslava Galán, demostrou hai ben anos que en galego era posible narrar grandes
aventuras ambientadas en territorios distantes e facelo,
amais, sen esquecer a ironía e a
visión saudosa do mundo e
das xentes que nos definen. Do
excelente pulso para o relato
das mil e unha peripecias que
os personaxes viven polo Tanganica, en Uxixi, na Angola, no
Casembe, no Iambo ou polo
Lualaba e da fina crítica que a
historia destila sobre os sucesos da perda de Cuba e outros
aconteceres daquela altura
histórica dan fe as faiscantes
páxinas desta orixinal novela,
rebordante de acción, áxiles
diálogos e tan evocadores coma lonxincuos escenarios.
Armando Requeixo
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Wake up,de Nut Teatro, enche na súa estrea na FITEI.O Teatro Carlos Alberto (TeCA) do Porto encheuse na noite do sábado para acoller a estrea absoluta de Wake Up,espectáculo de Nut Teatro en coprodución co Centro Dramático Galego, no marco do Festival Internacional de Teatro de Expressão
Ibérica (FITEI). A montaxe, dirixida por Carlos Neira e con Nerea Barros, Xiana
Carracelas, Iria Sobrado e Arantza Villar no elenco, tamén se representou o
martes día 9 na extensión do FITEI na localidade de Moita, e poderemos vela
no Salón Teatro compostelán o 18, 19 e 20 de xuño ás 20h30 e o 21 ás 18h.

TELEVISIÓN.

Telenovela
negra
Matalobos
Creador: Carlos Portela.
Elenco: Luís Iglesia, Iago García, Carolina Vázquez, María Tasende, Luísa Merelas, Camila Bossa, Xabier Deive, Antonio
Mourelos, María Mera.
Produce: Voz Audiovisual.
Emite: TVG, luns e martes (22h20).

A Galega ensaiou dúas estratexias novidosas de programación
a un tempo con Matalobos. Primeiro, esqueceuse do vicio español de programar unha serie
de éxito coma marmelada por
todo o prime time, en dúas horas
de lategazos publicitarios e intrigas interminábeis. O moderno é
o formato curto, 50 minutos no
máximo. Supoño que por certa

mala conciencia, emítense dous
capítulos por semana. Sendo
mal pensados poderiamos procurar outras razóns, como que a
proposta de ficción propia está
esgotada á espera do retorno do
exitazo de Padre Casares.
En calquera caso, a aposta
foi acertada e os datos da audiencia son óptimos. E iso que
a competencia é ben dura: CSI,
Física o química... Bordear con
fartura o 20 por cento cun formato deste estilo non parecía
nada doado a priori.
Porque unha teleserie negra
é unha completa novidade para Galiza. Si que podemos contar como antecedente As leis
de Celavella pero aquela era
unha idea de intriga modelo
Quen-o-fixo? con trasfondo
histórico e esta é unha crónica
criminal Gato-caza-ratos con
implicacións familiares e pouso minifundista autóctono.
Matalobos é primaria a mantenta. O creador, Carlos Portela,
o experto en cultura pop do Xabarín Club e guionista en mil

Luís Iglesia e Camila Bossa en Matalobos.

cousas –entre elas a nova época
do tebeo Esther– é consciente de
que está “inventando” o xénero
negro na televisión en galego. A
trama é vella coma a receita da
zorza pero funciona: unha fami-

lia de narcos na que un dos irmáns se pasa ao “outro lado” e
pretende desfacer o imperio familiar cos poderes da Garda Civil. Sobre os pivotes do bo (Marcos Matalobos-Iago García) e o

mao (Carmelo Matalobos-Luís
Iglesia), a serie crea un ambiente
de corrupción, honor e diñeiro
que por veces sabe á lendaria
Vendetta da década do 1980. Xa
haberá tempo para que o xénero
negro madure, é mellor ir pouco
a pouco que pecar de ambiciosos e voltar, co rabo entre as pernas, ao rancio de Libro de familia
ou Padre Casares.
Sen ningún adubo formal, o
castelo da historia sostéñeno
os actores. Esa é a mellor nova
de Matalobos. Iglesia está formidábel en plan “Duque” maduro –nunca luciu tanto os abdominais este veterano actor–
e convence de ruín tanto como
o fixo de boíño en anteriores
traballos. O seu antagonista,
Iago García, que viña dun exitoso papel de castrón repugnante (o Ernesto de Amar en
tiempos revueltos), cambia de
rexistro e logra facer atractivo
un personaxe que non pode
permitirse o luxo nin de sorrir
nin de durmir.
Entre os secundarios, contamos con nomes que nunca fallan: AnMatalobos é
tonio Mourelos, Luísa Me- unha crónica
relas e sobre criminal Gatotodo Xabier caza-ratos con
Deive –que bo implicacións
é este home! E familiares e
tamén con pouso
a g r a d á b e i s minifundista
sorpresas, en autóctono”
especial María
Mera, que para nada trasloce inexperiencia e papa literalmente o papel
de obreira-camela con soños
de grandeza.
Non se entende ben por que
Adriana Calderón (Camila Bossa) fala en castelán. Sería necesario se se buscase unha actriz
que non soubese galego para o
papel da vicerraíña da coca colombiana en Galiza pero a propia Bossa (criada en Colombia,
por certo) xa mostrou no pasado a súa valía para “contaxiar” a
nosa lingua con sotaques caribeños sen que a personaxe perdese credibilidade.

’’

C. Lorenzo
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Eloi Lozano será homenaxeado no Festival de Cine de Ourense.Como
vén de anunciar a organización do festival, esta XIV edición que se celebrará
do 10 ao 17 de outubro, renderá homenaxe ao director e produtor recentemente falecido. Lozano foi un dos impulsores do Festival do Cine de Ourense
e na súa filmografía figura Retorno a Tagen Ata(1973), a primeira película en 35
milímetros en galego e a longametraxe Belas durmintes(2001), baseada na
obra literaria do xaponés Yasunari Kawabata. Os actos de recordo contarán
coa presenza de amigos e colaboradores do autor e deteranse na proxección
dalgunha das súas películas.

CINEMA.

Larga vida
ao disco
de vinilo!
Radio encuberta
Director e Guionista: Richard Curtis.
Elenco: Philip Seymour Hoffman, Bill
Nighy, Rhys Ifans, Nick Frost, Kenneth
Branagh, Tom Sturridge, Jack Davenport, Ralph Brown, Chris O'Dowd, January Jones.

No ano 1966 as radios españolas botaban a mesma cantidade de música rock que a BBC,
un par de horas ao día. Cando
polas noites buscabamos naqueles novos transistores algunha emisora con música do
noso gusto xuvenil sempre atopabamos unha radio con música árabe que entraba con forza, coma se os marroquís xa estivesen emitindo desde Vilaboa; e o resto era un barullo de
interferencias entre as que alumeaba, para o noso ben a Rádio Renassença, que poñía polas noites algunhas novidades
inglesas que aumentaban a nosa escasa cultura pop. Esa mesma radio foi a que nos mostrou, unha noite unha estraña
canción cantada a capela cun
arrastrar de pes e que falaba de
ter en cada esquina un amigo e
en cada rostro igualdade. Eran
as radios que escoitabamos polas noites en vez de apampanarnos como agora mirando

Rhys Ifans enRadio encuberta.

ALEX BAILEY

televisións até altísimas horas “Black is black” dos Bravos, que
da madrugada.
foi negociada cunha radio de
Pois ben, para loitar contra barco para chegar ao número
esa penuria musical,
un das listas británina Gran Bretaña clásicas). O caso é que o
ca e tradicional, naceGoberno británico deron as radios piratas,
catouse de que aquilo
Undisco
que retransmitían
era un poder incontrode grandes
dende o Mar do Norte
lado, en mans de xente
vintecatro horas de éxitos
que escoraba á esmúsica rock e pop. A dos sesenta,
querda (aquela esmáis famosa, se a me- cun guión
querda, rexeitar imitamoria non me enga- ben escrito,
cións que o tempo
na, fora aquela Radio con diálogos converteu nesta esCaroline que é a imaxe graciosos,
querda) e mantiña un
na que se basea este pode
grao de anarquía feliz e
barco (e por certo se- converterse
libre, e, polo tanto,
gue existindo); e por
prohibiunas e desen filme
esas emisoras tiña que
mantelounas un par
de primeira” de anos despois de napasar toda aquela música que se quixera facer. Esta película fala
cer notar no mundo
dese breve espazo de
enteiro (ao respecto
tempo no que a músicabe buscar a peripecia de ca voaba por riba das cabezas

’’

dos lores e Westminster.
Dirixida polo guionista de
comedias como Catro vodas e
un funeral mantén ese estilo
propio de humor particular,
san, que engancha precisamente con aquel pop dos 60
que inaugurara Richard Lester
e que se coceu nesa sociedade
xoven británica que daría
aquela música, aquel estilo e
aquela maneira de facer as
cousas. É, polo tanto, unha comedia romántica, que nos acolle ben aos espectadores, porque para que unha comedia
nos guste ten que arrolarnos,
compracernos e tocarnos nos
trixéminos do gusto. Ademais
é unha homenaxe a aquela
música conservada en vinilos,
a época das máis grandes músicas das que aínda se está agora a vivir das rendas, 40 anos
despois. Porque, non hai que
esquecer que a música é unha
das poucas cousas que queda
dunha sociedade; ninguén se
lembra quen gobernaba Alemaña cando Mozart e ninguén
se lembra quen gobernaba
Gran Bretaña cando os Beatles.
Pero aí está o Requiem e aí está
o Sgt. Peppers.
A película, na que entrei con
prevención, engaioloume (como non?, a un adito ao vinilo)
pero, ademais demostroume
como cun disco de grandes
éxitos dos sesenta, ben administrado, cun guión ben escrito, con diálogos graciosos pronunciados por actores de primeira fila pode converterse en
filme de primeira liña, e conquistar por dereito un lugar
nos altares desa comedia británica que de cando en vez nos
devolve ao cine de humor intelixente e simple. Por certo, o
primeiro ministro británico
dos Beatles era Harold Wilson,
que os condecorou coa Orde
do Imperio, seguramente cando se decatou de que a música
era a exportación máis rendíbel do Reino Unido.
PROPOSTA: Apagar todas as
radios con inefábeis parladoiros e escoitar só músicas que
non respondan aos gustos das
radios fórmulas. 
J.A. Xesteira

ARTE.

Praceres
e angurias
do fogar

Trying to Remember What
We Once Wanted to Forget
(Intentando lembrar aquelo
que unha vez quixemos
esquecer)
Artistas: Elmgreen & Dragset [Michael
Elmgreen (Copenhage, Dinamarca,
1961) e Ingar Dragset (Trondheim, Noruega, 1969)].
Comisario: Agustín Pérez Rubio.
Lugar: MUSAC, León.
Datas: Até o 21 de xuño 2009.

Nunha das casas hai dúas piletas
con dous espellos e coas súas
brillantes e prateadas tubarias
de desaugue a se enmarañar entre si. Noutra casa vemos dúas liteiras, e unha delas revira para
mirar cara a outra. Outra das casas pendúrase no aire igual que a
soga que hai no seu interior, e
debaixo da cal vemos unha cadeira que xace caída no chan.
Velaí esoutra casa que ten dúas
chemineas murais enfrontadas
con cada súa repisa na que pousan dous candelabros e un reloxo e un espello e, entremedias
deses dous lares, unha muller de
bronce e con uniforme de doméstica. Nestoutra casa ollamos
unha persoa moza que durme
no catre velado pola súa guitarra
eléctrica e mailo cartaz rock da
parede. Naqueloutra casa paseamos por un grande corredor de
hotel e en todas as portas dos
cuartos pendura un Do Not Disturb e aí, aos pés dunha das portas, hai unha bandexa do “servizo de cuartos” todo lixado. Estoutra casa é un bar que caeu derrubado, igual que hai outra casa
tamén envorcada cun cativo a
suxeitarse (ou botarse?) na cima.
Unha das casas amósase labiríntica e grande e está toda circundada por dúas baldas corridas
cheas de fotos familiares en >>>
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Dúas publicacións sobre o compromiso político de Eugenio Granell.A
Fundación Eugenio Granell presentou o pasado xoves na súa sede, no compostelán Pazo de Bendaña, os dous volumes que acaba de editar: Eugenio
Granell: correspondencia con sus camaradas del POUM, con limiar de Natalia
Fernández Segarra, directora da Fundación; e Artículos políticos de Eugenio
Granell,prologado por Pello Erdoziain, membro da Fundación Andreu Nin.
Na presentación estiveron eles dous acompañados por Isaac Díaz Pardo e o
director literario de Edicións A Nosa Terra, Xosé Enrique Acuña, que achegou
unha serie de reflexións sobre a correspondencia de Granell.

INQUÉRITOS
Xabier López López

P

Michael Elmgreen eIngar Dragset diante dunha das obras da exposición e [abaixo] Marriage, 2004.

>>> branco e negro e enmarcadas en coiro branco. Hai tamén
unha casiña exterior con claraboia no tellado, e cun banco e
con buracos ou glory holes. Unha estancia
máis contén
unha xiganTrasaspezas tesca rede e
trapecios de
están as
lembranzas, malabarista. E
nun dos paos amores
e os praceres tios do museo
do Elmgreen hai restos de
botellas de
& Dragset
cervexa, cone tamén
fettis e cadeios nosos”
ras caídas. E
aínda noutro
recanto do
museo vemos, tirados no chan, dous pantalóns vaqueiros que conteñen
cadanseu slip brancos marca
Calvin Klein.
Elmgreen & Dragset converten as salas do MUSAC nunha
pequena vila cunha manchea
de grandes casas (todas de igual
tamaño agás unha feita de varias que se ensamblan e entrecruzan e outra máis pequena no
exterior do museo). Velaí pois
casas de paredes e tellados
brancos, casas a dúas augas con

’’

vanos abertos e sen portas. O
público circula entre elas ou penetra nelas ou se asoma dende o
vano da porta. Estamos perante
casas que son metáforas de vidas e almas, escenografías domésticas dos praceres e das angurias da existencia. É evidente
que estou a percorrer unha co-

munidade veciñal con signos
evidentes de homosexualidade:
as namoradas liteiras usadas
por dous boy scout ou dos soldados; eses dous homes de
iguais pantalóns vaqueiros e cos
seus respectivos Calvin deixados precipitadamente; a serpenteante e dupla fileira de foto-

grafías domésticas da vida gai
dos seus propietarios; os glory
hole dos locais gais para contactos anónimos e expeditivos; os
pares de chemineas e de lavabos idénticos. E en todos eses
apareamentos idénticos, lembro decote a outros ilustres artistas homosexuais de similares
metáforas: o cubano-estadounidense Félix González-Torres e
Robert Gober. Mais tamén nesa
veciñanza creada pola parella
nórdica hai biografías cunha sexualidade non especificada: o/a
suicida ausente; os malabares
dese espazo para saltos tripes
mortais con rede e trapecio; o
neno empolicado na cima da
casa; a mocidade de sonos rockers; os detritos e os caos dos
clubes e das festa.
Sinto que tras as pezas están
as lembranzas e os esquecementos, os amores e os desamores, os praceres e as dores do
Elmgreen & Dragset e mais os
nosos. Penso tamén que o MUSAC con esta mostra semella seguir a amosar novos episodios
dunha narrativa dos praceres e
as sexualidades que o centro leonés vén poñendo en circulación
nos últimos meses e nas últimas
exposicións: as mulleres autónomas e pioneiras da súa emancipación sexual que recuperara a
canaria Carmela García; as fortemente fetichizadas e erotizadas
esculturas da vasca Ana Laura
Aláez ou os nus masculinos esmorecentes e dionisíacos arrodeados de feras salvaxes do galego Salvador Cidrás. A famosa parella de artistas nórdicos, residentes en Berlín e autores por
certo da escultura coa que esa cidade vén de homenaxear os gais
represaliados polo nazismo, parecen sintetizar e acrisolar no seu
traballo unha síntese dos devezos desas mostras anteriores
producidas polo MUSAC.
Ao Elmgreen & Dragset poderemos seguirlles tamén a
pista nestes meses vindeiros
nos Pavillóns Danés e Nórdico
da Bienal de Venecia, onde por
primeira vez na historia da Bienal dous Pavillóns son comisariados polos mesmos artistas e
cunha proposta conxunta.
Xosé M. Buxán Bran

reto da metade da poboación non colle un libro
nos 365 días e seis horas (e
case dez segundos) que ten o
ano. Unha nada desprezable
terceira parte do 50% restante quere vestir galas de lector
ocasional dando por boa a
conta dun triste título ao trimestre. Tres de cada cinco
galegos prefiren o emprego
de medios de transporte de
carácter privado. O 50% segue sen separar o lixo nas súas casas. O 63,3% consome
alcohol de forma habitual e o
23% faino diariamente. Dous
de cada tres individuos empregan a meirande parte do
seu tempo de lecer en ver a
televisión. O 92% non participa en actividades políticas e
o 86,2% en ningún tipo de
asociación ou movementos
asociativos de carácter voluntario. O 56,3% cre que os
inmigrantes reciben moita
ou bastante protección por
parte das Administracións
Públicas e o 68,7% que o seu
número é excesivo. O 51% (e
perdoen a frivolidade de
mesturar allos con bugallos)
vería con bos ollos a restauración da pena de morte para
determinados supostos. O
47%... Para aquelas almas
cándidas que aínda acreditamos na vocación educadora
do Estado social e democrático, na súa esencial “non neutralidade” a respecto de determinados bens e valores de
corte comunitario, os números son certamente desesperanzadores. Ora que falando
de desesperanza, e quedándonos con algúns dos arrepiantes datos de aí atrás, o
que causa verdadeira estupefacción, por non dicir vergoña, é que sexa o propio sector
público, a propia administración educativa, quen alimente a idea de que as grandes
decisións sobre o ensino as
poida decidir un mesmo
dende a súa casa. 

’’

Oquecausaestupefacción
é que a administración
educativa
alimente que as
grandes
decisións se
tomen nas casas”
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ECOS LUSÓFONOS

O TEATRO EN ANGOLA:
JOSÉ MENA ABRANTES
Xosé Lois García

A

contribución do teatro angolano á literatura lusófona constitúe un dos puntais mais sólidos que se ten
dado en África despois do 11 de novembro de 1975, data
da independencia de Angola. A fase do
teatro colonial desde a segunda metade do século XIX até esta data tiña un
clientelismo circunscrito na dramaturxia colonial-relixiosa, que cumpriu a
súa abstracción daquel teatro orixinal e
emancipador dos naturais. Dada a
práctica das dramatizacións teatrais
das liturxias animistas e doutros rituais, baseados en feitos históricos e mitolóxicos, concretados no pre-drama,
esclarecen a base orixinal do teatro angolano.
Mais a base do teatro actual de Angola xorde das contradicións entre o colonialismo e a loita de liberación nacional. A longa experiencia de resistencia deulle cabida a
unha modalidade exemplar nos ámbitos dramatúrxicos,
na que se escribía e representaba. A presenza do influxo
nacionalista e proletario como desafío invulnerábel de
chegar ao cidadán expresan unha descuberta de enorme
valor no teatro angolano, grazas a unha serie de dramaturgos, dos que sobresaen Domingos Van-Dúnem, João Maimona e José Mena Abrantes.
En José Mena Abrantes (Malanje, 1945) concorren varios extremos do teatro nacional angolano. Como dramaturgo, director, fundador de grupos escénicos como Tchinganje,
Xilenga-Teatro, ElingaTeatro. Ademais de crítico e historiador teatral,
participa nos grandes
eventos do teatro mundial. O seu proxecto teatral concorre en varias
direccións e espazos, levando o teatro angolano
a outras xeografías e introducindo obras doutras latitudes, como Os vellos non deben de namorarse,
de Castelao, obra representada en Luanda, polo grupo
Xilenga-Teatro en 1989.
Con Mena Abrantes, o teatro angolano recupera historias da longa etapa colonial; clasifica eventos de rebeldía que fructificaron en toda Angola. Da súa dramaturxia
emerxen persoeiros implicados na loita de clases e no
nacionalismo angolano. A súa primeira obra: O grande
circo auténtico (1978), é unha farsa traxicómica na que
pon en acción a transcendencia da loita entre o explotador e o explotado en Angola. Hai outras de tinte histórico,
personalizado na escravista dona Ana, en Zé do Telhado,
o “bandido” portugués que expropiaba a ricos para darlles aos pobres. Nandyala ou a tiranía dos monstros, Cangalanga, a doida dos Cahoios, Pedro de Andrade, a tartaruga e o xigante, A última viagem do Príncipe Perfeito,
son obras que resumen varias parcelas históricas daquela Angola colonial. Outras tantas obras de Mena Abrantes
constitúen ese apartado de loita, resistencia, existencialismo, nas que se individualizan outras expresión angolanas que o seu teatro exhibe portento.G

Xosé Manuel Seivane e [á dereita] Gonzalo Abelairas, un dos participantes no certame de Bandeira.

O certame de Bandeira
abre a tempada de gaita
Alberte Coia foi o gaiteiro vencedor do Certame
Manuel Dopazo. No festival homenaxeouse
o veterano Xosé Manuel Seivane
Suso Baleato

Co Certame de Gaiteiros Solistas ‘Manuel Dopazo’ ábrese a
tempada anual de eventos que
lle outorgan todo protagonismo ao instrumento nacional
do noso pais: a gaita.
A cita tivo lugar no auditorio
homónimo da vila da Bandeira
e contou coa presenza dos máis
prestixiosos luthiers, como Antón Corral ou Xosé Manuel Seivane –quen foi obxecto dunha
merecida homenaxe– xunto a
destacadas figuras como o reputado gaiteiro Edelmiro Fernández, cuxas composicións formarían parte preferencial do repertorio escollido polos concursantes e que se completaría con
obras de Daniel Bellón, Ernesto
Campos, Pedro David Lamas ou
Roxelio Groba, entre outros.
Tratábase dun concurso no
que o carácter “tradicional”era
un requirimento tanto para a
vestimenta como para os instrumentos; consecuentemente
o decorado contaría con apeiros agrícolas dispostos nunha
contorna de xestas florecidas
para compoñer unha estampa
costumista que completarían
os propios intérpretes, que acudiron ataviados con traxes de
reinterpretación da moda napoleónica. Tras unha presentación institucional en que se
anunciou a composición do xuri –Anxo Lorenzo Álvarez, Anxo
Pintos e Xosé Casal– déuselle
paso ao primeiro intérprete.

’’

Odecoradotiñaapeiros
agrícolas e xestas.
Os intérpretes acudiron
ataviados con traxes
da moda napoleónica”

Abriu o concurso Gonzalo
Abelairas, quen subiu ao escenario cunha gaita clásica de buxo en re afinando o chillón a
unha oitava da cuarta xusta para realzar o paso do popular
Canto de Arrieiro inicial á segunda das pezas, a muiñeira da
súa autoría Tres Cores, que xa
merecera un accésit na última
edición do prestixioso certame
adicado a Constatino Bellón. A
incuestionábel calidade interpretativa de Abelairas logrou
vencer as dificuldades técnicas
e así o recoñeceu o xuri, que lle
outorgou o terceiro premio.
O primeiro, en cambio, correspondeulle a Alberto Coia
–outro gaiteiro dos de renome–
quen subiu cunha gaita que
combinaba o granadillo do
harmonium co buxo dun punteiro correctamente afinado en
mi. Abriu cun Cantar de Serán
emocionado dende o que transitou á Lusiña en xusta homenaxe ao seu autor –Edelmiro
Fernández– para fechar cunha
Paxota –de Mui Novas– na que
o do Morrazo fixo gala da técni-

ca ornamental que o identifica,
acompañado dun tamborileiro que demostrou comprender
a importancia dunha axustada
tensión do instrumento.

A FIRMEZA DE ÁLVAREZ FARIÑAS. Foron moitos os intérpretes reseñábeis que participaron neste
certame mais o que sen dúbida
foi o momento memorábel
chegou coa interpretación do
nicraniense Pedro Álvarez Fariñas, quen subiu ao escenario
acompañado de Ramón –neto
e discípulo do reputado mestre
Antón Corral– que tivo ademais a virtude de lembrarnos a
importancia que ten a percusión na nosa música patrimonial –tan frecuente como inxustamente esquecida. Pedro,
que tivo a cortesía de afinar o
seu harmonium de granadillo
e pallón en do sen darlle ás costas ao público, obtivo o segundo premio cunha actuación
que iniciara cun emocionante
Amencer en Fisterra, de Ernesto Campos, e fechou con Urbión, de Pedro Lamas. Foi unha interpretación xusta na ornamentación, limpa e afinada,
cunha expresión e firmeza que
deron lugar a unha actuación,
na miña opinión, sentida, honesta e potente, cuns fraseos
moi ben definidos e resoltos e
cunha execución moi coidada.
Éxito de público pois e calidade nos solistas, nun evento
que debera quedar marcado xa
nas nosas axendas como o que
dá inicio á tempada gaiteiril do
noso país coa dignidade que a
Xeracion Nós reclamara para o
noso patrimonio musical. G
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Natalia F. Segarra, directora da Fundación Granell

‘Non chega unha vida
para ler as cartas do meu pai’
Lara Rozados

Natalia Fernández Segarra, filla
de Eugenio Granell e Amparo
Segarra, asumiu hai xa por volta
de doce anos a inxente tarefa de
dirixir a Fundación que leva o
nome de seu pai, unha das figuras máis destacadas do surrealismo pictórico. A semana pasada presentouse un novo volume
da colección “Isla”, dedicada aos
escritos de Granell, Artigos políticos (1932-1990), e o primeiro
tomo dunha colección dedicada
ás epístolas do artista, Correspondencia con sus camaradas
del POUM.(1936-1999).
Como botou a andar o traballo
editorial da Fundación?
O primeiro que se fixo foi o catálogo dos fondos que había nesa
primeira época, no 95, e logo,
con cada exposición, facemos
dous tipos de catálogo: un máis
grande, para as mostras doutros artistas, e logo outro máis
pequeno, máis compacto, cadrado, para as exposicións de
Granell. Eu son das persoas que
cando pensa nun libro, pensa
en editalo de forma que se poida ler estando deitada nun sofá.
Dentro dos catálogos doutros
artistas, hai catro anos empezamos a traballar con algúns máis
novos, surrealistas doutras partes do mundo, e para iso sacamos uns cataloguiños pequenos. Non son só de obras, senón
que inclúen texto. Algo moi característico dos grupos surrealistas é que traballan tanto a
pintura como a palabra, son tamén poetas, e moi políticos. Introducimos fotografías das súas
manifestacións, por exemplo.
Adoitaban facer exposicións colectivas, tiñan unha orientación
política moi forte...
Que liñas foi abrindo ao longo
destes anos?
Segundo fomos evolucionando,
co paso do tempo, decidín publicar os escritos de Granell, e
para iso fixemos unha colección
máis pequena, de libro de peto,
deseñados por Magnum. Puxémoslle o nome de “Isla”, porque
era o nome que Granell lle quería pór a unha revista que nunca
chegou a materializarse. É unha
colección con portadas bastante discretas, con algún deseño
de Granell. O que a min me fai

JESSICA BARCALA / A..G.N.

’’

Oestilodascartas
aburguésase un pouco
cos anos e apenas fala
de cousas privadas”

máis ilusión é seguir publicando
as cousas del. De feito estamos
pensando en facer que a correspondencia, que é no que vou seguir traballando, sexa editada
nunha colección á parte.
E que proxectos teñen para o
futuro inmediato?
Hai un libro, Artistas en Guatemala, que se publicou alá en
1949. Entón hai unha revolución e meu pai é perseguido unha vez máis polos stalinistas.
Durante uns meses estivemos
refuxiados nunha serie de embaixadas, e daquela saíu o libro,
pero foron destruídos todos os

exemplares, agás un, que alguén lle enviou a meu pai. Sacariámolo dentro da colección
“Isla”. Tamén teño un par de libros con escritos e debuxos que
serán publicados nun facsímile,
e tamén a tese de Granell sobre
o Guernika que xa está publicada por Díaz Pardo.
Como é o proceso de edición?
Facemos tiradas de 300 exemplares. Hai algúns xa esgotados:
o primeiro que se fixo, Eugenio
Granell. El elixir del alquimista
(2000), Granell y el teatro (1997),
o dos colaxes de Amparo Segarra (2000)... Fanse sempre en
tres linguas: galego, castelán e
inglés. Nunca traducimos os escritos orixinais de Granell, agás
a tese, sobre o Guernika de Picasso, que si traduciu Isaac Díaz
Pardo, para publicala en Do
Castro en galego. Eu polo de
agora non me atrevo, tampouco teño coñecemento do galego
abondo como para facerlle xus-

tiza. Se houbese unha persoa
que a puidese traducir correctamente, adiante.
Como foi o proceso de recollida e tratamento do arquivo de
Granell?
Todo estaba moi ben gardado
na casa de Madrid. El, coa axuda de miña nai, tiña toda a correspondencia gardada en caixas por orde alfabética, así que
era moi doado sistematizar
aquilo. Meu pai, amais, tiña o
bo costume de escribir a máquina sobre papel carbón, e
quedar cunha copia das cartas
que enviaba. Das que non temos copia é precisamente das
manuscritas, que tivemos que
recuperar en varias bibliotecas
en Cataluña, ou na Universidade de Philadelphia, cidade onde vivía Joaquín Maurín e onde
vive seu fillo agora, que foi
quen me enviou as cartas. Temos un fondo de documentación moi importante.

De que volume de cartas estamos a falar?
Voucho ensinar para que o vexas fisicamente... (A seguir
amosa unha chea de enormes
caixas de cartón. Cada unha
delas almacena preto dunha
ducia de arquivadores, marcados por orde alfabética. Extrae
algunhas, datadas de 1948,
mecanografadas en inglés). É
interminábel, a min non me
vai dar a vida para lelas todas...
Agora imos emprender o proceso de dixitalización a través
do escáner, pero eu prefería ter
que transcribilas a man, porque así aproveitaba para lelas.
É simpático apreciar a evolución da vida das persoas por
medio da súa correspondencia: ves como escriben na súa
mocidade e como se aburguesan un pouquiño contra a idade adulta... É curioso que non
falan de cousas privadas, da vida cotiá, senón sobre política.G
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ARTE PARA COÑECER

Unha das mostras que pasaron polo Museo Provincial deLugo [no centro] e o Museo do Mar en San Cibrao (Cervo).

Dun óso de balea de catro metros a un
Viaxe por cinco
museos da
provincia de Lugo

Lara Rozados

O

MUSEO PROVINCIAL DE
LUGO, ademais do

antigo convento de
San
Francisco,
abrangue tamén un novo edificio deseñado polo arquitecto
Manuel Gómez Román e ampliado posteriormente en dúas
ocasións, a última e máis ambiciosa, a inaugurada en 1997 para acoller o Museo Nelson Zúmel, a Sala de Mosaicos, unha
gran sala de exposicións temporais e outras dependencias.
Dispoñemos nel de 5000
metros cadrados para pasearmos pola Historia: podemos
percorrer dende o Paleolítico
até a epigrafía romana e medieval, botar un ollo ás coleccións
de vidro, cerámica, numismática, medallística e heráldica, e,
sobre todo, unha das coleccións
máis importantes de ourivaría
prerromana, romana e medieval. Tamén accedermos a fondos de arte galega (pintura, escultura e gravados dos séculos

XIX e XX) e unha mostra de cerámica de Sargadelos, e arte en xeral dende o Barroco até as vangardas do XX. Na sala de exposicións aínda podemos botar un
ollo á arte galega última, en Rexistros abertos e pronto teremos
a antolóxica de Xoán Guerreiro,
e na do Pazo de San Marcos
inaugúrase esta semana Galicia
25, a mostra itinerante coa que o
Consello da Cultura celebra o
seu primeiro cuarto de século.
En canto ao MUSEO ETNOGRÁFCIO DE SAN PAIO DE NARLA (Friol),
ocupa a Torre de Xiá, que data
xa do XIV, e un novo edificio
que abrangue elementos dende o XVI até o XIX. A Fortaleza,
que leva máis de 25 anos como
museo, componse de Torre da
Homenaxe, corpo central e torreón, ademais dunha capela
exterior. Á parte da importancia
do continente, o contido dános
acceso ao coñecemento da vida
no pasado, con coleccións relacionadas coa agricultura e cos
oficios tradicionais (cesteiros,
zoqueiros...). Na adega móstranse pelellos, prensadores de
uvas, medidas de viño, e subindo á primeira planta veremos
unha cociña típica: lareira, forno, cerámica, ferros de pasar;
un salón cunha gran ventá con
“parladoiros” e unha cheminea
renacentista; a sala do tear; un
escritorio e un dormitorio. Des-

tacan tamén as coleccións de
armas brancas e de fogo (armaduras, de samurai, mesmo, dagas, machetes, espadas, revólveres de percusión, de tambor
ou de chispa, fusís, canóns, etc).
Se subimos á Mariña, unha
parada obrigada é o MUSEO DO

MAR, en San Cibrao (Cervo), que
debe o seu nacemento no ano
1969 a Francisco M. Rivera Casás, coleccionista de obxectos
mariños. Á moita documentación gráfica engádese unha sala
enteira dedicada á caza de baleas en San Cibrao (documen-

tada xa no século XVI), que inclúe mesmo ósos destes cetáceos de até catro metros de
longo. Tamén hai unha impresionante colección de moluscos e outra de instrumental
de navegación (compases, sextantes, rodas de temón, farois,

Aurelia Balseiro, directora do Museo Provincial de Lug

‘Primamos a calidade e a divulgación, non a
Cales son as liñas de acción?
O propio edificio ten un importante valor histórico, e está declarado BIC, pero o problema é o
mantemento sen intervencións
técnicas en profundidade. Haberá tamén unha renovación expositiva. A programación das exposicións temporais artellarase entre dúas salas, a de exposicións
do Museo e a do Pazo de San
Marcos. A primeira exposición,
Rexistros Abertos [ver ANT 1.347,
páxinas 42-43], que inauguramos en abril, serve como punta
de lanza: hai unha serie de premisas, coma a primacía da calidade sobre a cantidade, a divulgación do patrimonio cultural, a
posta en coñecemento dos fondos do propio museo, a difusión
por medio de publicacións e incentivar o traballo dos artistas da

arte contemporánea galega.
Que exposicións vai haber?
Temos pensado organizar catro
anuais, cada unha cunha permanencia de dous meses, e todas

cunha programación paralela,
dende obradoiros a visitas guiadas. Interésanos tamén pór en
relación a pintura coa literatura,
a música, o teatro... Estas exposi-
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O impulso dunha rede
museística
para públicos diferentes
L.R.

s a un sable de samurai
áncoras, cartas náuticas...).
O PAZO DE TOR, por último, situado sobre o val de Lemos, foi
construído no último terzo do
século XVIII, malia conservar
algún vestixio anterior. O Barroco mestúrase con elementos
neoclásicos, e, ademais dos ele-

mentos decorativos, podemos
coñecer estancias do pazo que
testemuñan a vida tal e como
era (cocheiras, adegas, cortes,
tullas, vivenda dos criados e caseiros...) e un primeiro andar reservado a residencia dos donos
do pazo. No Pazo de Tor pode-

mos coñecer integramente salas e dependencias co seu mobiliario orixinal e coas coleccións artísticas que a familia foi
atesourando ao longo dos séculos, un testemuño privilexiado
do modo de vida da nobreza na
Galiza da Idade Moderna.G

vincial de Lugo

ación, non a cantidade’
cións de gran formato son un
importante referente na cidade.
Despois de Rexistros Abertos, cales serán os seguintes proxectos?
Agora, o 11 de xuño, inaugúrase
unha antolóxica de Xoán Guerreiro, co título Aluguer de soños,
que estará até o 16 de agosto na
sala de exposicións do Museo. O
segundo semestre amosaremos
os fondos propios, haberá unha
mostra moi importante de ourivaría popular e outra de arqueoloxía. Mentres, na sala de exposicións do Pazo de San Marcos,
onde se inaugura este día 10 a
mostra Galicia 25, do Consello da
Cultura, terán lugar mostras de
novos valores e tamén de artistas
consagrados. Trátase de manter
o equilibrio entre os fondos propios e os alleos.
Que cambios se agardan para

a estrutura do Museo?
Este ano hai investimentos importantes para a investigación: o

? UERE SABER MÁIS?

Aurelia Balseiro García (O Vicedo,
1967) é licenciada con grao en Xeografía e Historia pola USC, especializada en Museoloxía, e doutoranda
en Arqueoloxía, con recoñecemento da suficiencia investigadora. Conta con formación pedagóxica e experiencia como documentalista, e traballa en publicacións
institucionais e audiovisuais, e na
xestión sociocultural da administración local dende 1991. Publicou
en revistas, periódicos, boletíns e
actas de congresos, ademais de
pronunciar conferencias sobre a
súa especialidade, coma a arqueoloxía do ouro, o Camiño de Santiago ou a arquitectura popular en xeral. Leva máis de 12 anos traballando na Deputación, e dende outubro do ano pasado é a nova directora do Museo Provincial de Lugo.

acondicionamento da biblioteca
vai en consonancia co fomento
do museo como centro de investigación; investiuse en ferramentas que eran moi necesarias, coma equipamentos informáticos,
a remodelación dos equipos de
traballo... Tamén queremos que
se converta nun centro de formación, ofertando bolsas e colaborando coa universidade, as escolas... Neste momento temos bolseiros e bolseiras axudándonos
dende diferentes disciplinas (etnografía, arqueoloxía, belas artes,
arquivo e biblioteca)... Queremos facilitar a súa entrada, porque sempre nos traen unha visión novidosa, ao tempo que eles
aprenden os hábitos do museo.
Tamén lle abriremos a porta a todos os colectivos e asociacións
que traballan a prol da cultura. G

A rede luguesa de museos consolidouse no 2006. Abrangue o Museo Provincial de Lugo, inaugurado en 1934 e instalado dende
1957 nas dependencias do antigo
convento de San Francisco, e que
vén de celebrar o seu 75 aniversario; o Museo Etnográfico de San
Paio de Narla (Friol), na Torre de Xiá
(referenciada xa no século XIV, e
Museo dende 1983); o Museo Provincial do Mar, creado 1969 polo
coleccionista Francisco Rivera Casás en San Cibrao (Cervo); e o Pazo
de Tor, na parroquia monfortina de
San Xoán de Tor, construído no século XVIII.
“Os problemas fundamentais
son a realización dunha programación axeitada para a comunidade á
que vai dirixida”, explica Aurelia Balseiro, directora do Museo Provincial de Lugo, quen tamén salienta
que os públicos destes catro espazos son moi diferentes entre si. “Un
dos hándicaps é a preocupante
necesidade de espazo. Trátase, en
tres dos casos, de edificios históricos marabillosos, pero iso esixe unhas condicións de mantemento e
seguridade, e moitas dificultades
para facer adaptacións que garantan a investigación, o almacenamento, e a accesibilidade”.
A rede é relativamente nova,
cos seus tres anos en funcionamento, e aglutina catro centros da
Deputación Provincial de Lugo. “O
Museo Provincial, pola experiencia
e os recursos, é un pouco o epicentro da rede, pero, ao tempo, está a

’’

Facemos actividades
para todos os públicos,
non só para escolares e até
sacamos o museo á rúa”

’’

Queremos descentralizar
as actividades e que
cada museo teña
programación propia”

idea de descentralizar a actividade
e que cada un dos centros sexa independente e con programación
propia, horario de apertura, o seu
público... Por exemplo, o Museo do
Mar celebra este ano o seu corenta
aniversario, e vai haber un esforzo
específico para programar actividades paralelas”.

IMPORTANCIA PEDAGÓXICA E TURÍSTICA. A función pedagóxica é
unha das que preocupan a Balseiro: “o público non só está composto por visitantes pasivos que
contemplan as obras, é interesante formular actividades nas que
poida tomar parte activamente.
Por iso programamos para centros escolares, pero tamén para o
resto do públicos. En todos os
museos hai seminarios, conferencias, obradoiros, xornadas, teatro,
cine, cursos... Todo de balde. Neste sentido, a Área de Cultura da Vicepresidencia 1ª da Deputación
fixo un importante esforzo económico para poder ofertar as actividades. Hai pouco, por exemplo,
no Museo demos un concerto na
rúa do conservatorio de Viveiro, e
o Día Internacional dos Museos
aproveitamos tamén para “sacar
o museo á rúa”.
Balseiro remarca que a propia
Lei de Patrimonio Cultural de Galiza apunta á importancia do desenvolvemento didáctico dos
proxectos expositivos. “Non se
trata só de achegar información,
senón tamén de incentivar a curiosidade. O Museo non pode
permanecer alleo á universidade,
aos centros de ensino, escolas de
artes aplicadas, galerías, conservatorios... O patrimonio de todos
debe ser transmitido”.
Este ano o protagonista do Día
Internacional dos Museos foi o turismo. “Trátase de manter un
equilibrio entre o turismo e o público regular”, sinala Balseiro. “Por
unha banda, cómpre conservar o
patrimonio cultural, e pola outra,
facer destas institucións referentes de calidade. Pódese acometer
o turismo de forma sustentábel,
se mantemos a nosa identidade
cultural, pero a proxectamos de
xeito universal”.G
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HISTORIA DA PRENSA

30 anos sen El Pueblo Gallego
Fundado en 1924 por Portela
Valladares, de carácter republicano
moderado e pro galeguista, fora
incautado en 1936 polos sublevados e
pechou definitivamente en 1979
Antonio Cendán

‘O

Goberno afoga
a nosa voz” era
o titular de portada do 30 de
xuño de 1979 do rotativo vigués
El Pueblo Gallego, cando xa era
un clásico da prensa galega.
Aquel era o seu derradeiro número. Atrás quedaban máis de
medio século longo de historia
marcada, maiormente, pola incautación por parte das autoridades rebeldes en xullo de 1936.
Na súa última edición, o periódico que fundara o político liberal galego Manuel Portela Valladares, publicaba unha entrevista de María Xosé Porteiro coa
súa figura central durante a etapa franquista, o xornalista e escritor Xosé María Castroviejo
quen lle amosaba, á que logo sería deputada socialista, as súas
dotes para esquivar a censura
na posguerra, así como o seu suposto enfrontamento ao Réxime franquista por mor de cuestións tabús para as autoridades
da época, tales coma a crítica
dos “aduladores” do Xeneral
Franco cando pasaba as vacacións estivais nas Rías Baixas ou
seu enfrontamento con Juan
Aparicio pola defensa de Ramón Piñeiro.

PERIÓDICO ANTICACIQUIL. Cando
aparece o rotativo vigués, en
1924, o seu fundador, o político
republicano galego, Manuel
Portela Valladares, concibe este
medio coma un periódico anticaciquil. O propietario ten a intención –segundo o xornalista
Gustavo Luca de Tena, autor da
voz correspondente na Enciclopedia Galega– de ser un órgano
de entendemento entre os sectores republicanos moderados
e nacionalistas. Nos primeiros
tempos El Pueblo Gallego tén-

delle a man ao galeguismo dándolle voz as súas iniciativas e
reivindicacións, tales coma a
defensa do idioma, aínda que
non foran decididamente doutrinarios neste sentido. Dende o
novo xornal, son conscientes da
necesidade de convivencia entre os distintos sectores que se
opoñían a unha monarquía
que estaba a piques de afundirse. Unha boa proba das intencións do diario de Portela é a
oportunidade que se lle brinda
a moitos autores galegos, entre
eles Ramón Otero Pedrayo.

Xosé María Castroviejo, director de El Pueblo Gallego, e Álvaro Cunqueiro, o seu homólogo do Faro de Vigo.

’’

‘EL PUEBLO GALLEGO’ NA II REPÚBLICA. Na opinión de Luca de Tena,

Aíndaenplenofranquismo,
e dirixido por un falanxista,
sufriu repetidas veces
a censura”

o rotativo olívico foi o xornal galego máis influínte durante o período republicano por unha
cuestión de credibilidade e, tamén, de lexitimidade, xa que o
xornal aparecera ao pouco tempo do golpe de Estado do xeneral
Miguel Primo de Rivera, aínda
que aspiraba a que este rematase coa vella carga dos foros. Nesta época é un periódico aberto a
todas as ideoloxías, principalmente ás progresistas que ven
nel un voceiro no que expoñer
os seus posicionamentos. De feito, nas súas páxinas deixarán pegada os mellores escritores e xornalistas galegos do momento
que verán bruscamente interrompido o seu labor por mor do
golpe de estado de 1936.

’’

Oseditoriaisditábanse
desde Madrid”

’’

Apartirdosanoscincuenta
foille moi difícil sobrevivir
economicamente, igual
que a toda a prensa do
Movemento (Falanxe)”

A CHEGADA DO FRANQUISMO E XOSÉ
MARÍA CASTROVIEJO. Ao rematar a
Guerra Civil, o rotativo que noutrora fora o voceiro dos ideais republicanos e progresistas do
noso país pasaba a formar parte
da inmensa Cadea do Movemento, coñecida máis tarde coma Medios de Comunicación
Social do Estado (MCSE), un
holding xornalístico do que formaban parte a redor de medio

Manuel Portela Valladares, fundador de El Pueblo Gallego.

cento de xornais en todo o Estado, ao que había que engadir tamén un gran número de emisoras que emitirían durante perto
de 40 anos baixo os indicativos

de “Rede de Emisoras do Movemento” e “Cadea Azul de Radio”
(REM-CAR).
A nova historia de El Pueblo
Gallego terá un protagonista

de excepción, Xosé María Castroviejo y Blanco-Cicerón, que
o dirixirá durante máis dunha
década, até que en 1955 será
substituído por un xornalista
foráneo. O periódico sufrirá
duramente as consecuencias
da censura, xa non só polo seu
paso previo polo organismo
encargado de visalo, senón tamén pola obriga de inserir os
editoriais que se ditan dende
Madrid, así coma o res- >>>
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Portada do primeiro número de El Pueblo Gallego, de 27 de xaneiro de1924.

>>> tante material informativo do órgano ao que pertence.
Castroviejo, o seu responsábel durante a posguerra, era un
home que, a máis de expresarse
en galego, caracterizábase tamén por levar unha vida entre
bohemia e aristocrática, a máis
de mostrarse como un declarado antiburgués que se opoñía á
apropiación que se estaba a facer do patrimonio urbano de Vi-

go por parte dunha nova clase
social. Imprimiralle tamén unha doutrina da que se facía eco a
propia Falanxe, partido ao que
pertencía o rotativo vigués, instando, entre outras cousas, á nacionalización da banca.
En canto a tiraxe do xornal, o
Anuario da Prensa Española cifra a difusión nos anos da posguerra, entorno aos 14.000
exemplares, se ben é certo que

Edificio de El Pueblo Gallego, na rúa Doutor Cadaval con Príncipe, en Vigo.

esta cantidade está na actualidade posta en tela de xuízo debido
á rudimentaria tecnoloxía coa
que contaba o medio, que non
era capaz de imprimir naquel
entón máis de 5.000 números no
tempo que estaba en funcionamento. A rotativa fora adquirida
ao xornal catalán La Vanguardia.
Tampouco se pode considerar
que fose un serio competidor de
Faro de Vigo, que xa sobrancea-

A incautación militar
O inmediato triunfo da insurrección militar en Galicia, fai
que as autoridades rebeldes
incauten inmediatamente o
xornal vigués, que até aquel
entón era un medio decididamente republicano. A partir
dese instante comeza unha
nova xeira e tamén unha nova
historia que será á que vaia
asociado o periódico fundado
Portela Valladares até a súa desaparición en 1979. A súa toma por parte dos conspiradores contra a II República non
estaría exenta dunha anécdo-

ta que chegaría a converterse
en lenda. Nas instalacións do
xornal entrou un capitán do
Exército sublevado, Fabián de
Caso, que o tomaría de xeito
brusco e violento. A pisada
deste militar quedaría “impresa” para sempre entre os futuros traballadores de El Pueblo
Gallego, xa que non se lle ocorreu mellor cousa que furar co
seu sable unha mesa, na que
quedaría para sempre a súa
marca. Coa súa incautación
desaparece tamén un tesouro
da historia do xornalismo ga-

MA G A Z INE.43.

’’

Ocapitánqueoincautou
furou co sable unha mesa”

lego e que era a colección do
periódico La Concordia, que
se gardaba na súa biblioteca, a
cal tamén estaba considerada
coma un gran referente da cultura galega, a máis de ser un
lugar de luxo ideado polo propio fundador.G

ba no panorama informativo do
suroeste galego.
Nos anos cincuenta e até a
desaparición, seguirá unha tendencia decadente, constantemente marcada pola incautación sufrida en 1936. As perdas
económicas acrecentaranse
nos anos setenta, malia a partida económica que lle destina a
Dirección Xeral de Prensa, da
que era titular Emilio Romero,
para tratar de sanear a cadea de
prensa da Falanxe, que arrastraba grandes débedas das que
nunca conseguirá recuperarse.
Nos últimos anos de existencia
segue a liña editorial marcada
por Arriba, con noticias en portada que fan referencia a un
“patriotismo serodio”, tales como a da prohibición, por parte
do goberno francés, dos chamados “partidos separatistas”.

UNHA DESAPARICIÓN ANUNCIADA.
Ás dificultades económicas
que arrastraba toda a cadea,
engadíanse outras, coma os
problemas para encontrar un
comprador debido á renovación que habería que acometer
nas súas instalacións, así como

a escasa difusión coa que contaba nos seus últimos anos, cifrada en escasamente 4.000
exemplares. Con ese panorama, El Pueblo Gallego víase
abocado a poñerlle fin aos seus
55 anos de historia, nunha
época na que parecía converterse nun voceiro dos grupos
de esquerda polos seus constantes ataques ao Goberno da
época, presidido por Adolfo
Suárez, así coma por moitos
dos seus xornalistas e colaboradores, entre os que se encontraban Begoña Moa, Méndez
Ferrín, Pepe Rei, Pepe Carreiro
e María Xosé Porteiro, entre
outros. Pero, a pesar do seu intento de conectar cunha nova
realidade social galega, o que
fora o xornal republicano e liberal fundado un xa afastado
día dos tolos anos vinte, chegaba a súa última estación o 30
de xuño de 1979, precisamente
cando as ansias democratizadoras gañaban forza nunha sociedade que comezaba a
aprender a convivir en liberdade coma proclamara Manuel
Portela Valladares.G
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Madreñas. No barrio
dos Muíños de Mondoñedo
hai varios obradoiros-museos
onde contemplar o traballo
dos artesáns e adquirir pezas
de cerámica, tecidos, zocas...
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Mariña Central, das rochas furadas
da costa ás Covas do Rei Cintolo
Con máis de 7.000 anos, as turbeiras da Serra
do Xistral, na comarca da Mariña Central,
están consideradas polos expertos como
unhas das mellores de toda Europa
M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

E

stímase que unha
turbeira se forma a
unha velocidade de
0’4 milímetros ao
ano. A serra do Xistral conta,
nalgúns puntos, con turbeiras
dun espesor de tres metros.
Para os expertos, cos seus máis
de 7.000 anos de antigüidade,
trátase dun dos mellores
exemplares de turbeira de toda
Europa, tanto pola antigüidade como polas dimensións.
Neste punto da Mariña Central dánse moitas das condicións necesarias para que isto
suceda. Unha delas é o alto nivel
de pluviosidade que, xunto coas
abundantes néboas, favorecen
que mesmo especies arbustivas
medren enriba das pedras.
Doutra estaría o, até agora, equilibrio entre medio natural e presión humana, en perigo na actualidade polo exceso de explotación das áreas máis altas.
Conformada polo concellos
de Alfoz, Burela, Foz, Lourenzá,
Mondoñedo e O Valadouro, a
Mariña Central conta cunha
gran variedade de ecosistemas
protexidos, nun estado de conservación óptimo, que vai desde
os arcos rochosos, penas furadas, esteiros e marismas da costa até a riqueza natural do interior das Covas do Rei Cintolo e
as zonas de montaña. Está, ademais, incluída dentro da Reserva da Biosfera Terras do Miño,
unha protección que esixe que a
convivencia entre natureza e actividade humana sexa harmónica. Os proxectos que se pretenden desenvolver van encamiñados a fomentar e dar a coñecer
os valores ambientais e etnográficos para impulsar o turismo
rural e ecolóxico da zona.
Estes son algúns dos aspectos que veñen de ser abordados

en Mariña Central, a nova entrega da colección Comarcas de
Galiza, a través da cal o equipo
coordinado por Adela Leiro se
achega, dun xeito diferente a
unha guía convencional, á riqueza do patrimonio natural e
histórico do país comarca a comarca deténdose en cada un
dos concellos que o integran.

ALFOZ. Situado ao sur da comarca, nas abas do Xistral, Alfoz
conta cun patrimonio etnográfico artellado ao redor de casas
tradicionais, hórreos, palleiras e
muíños, como o da finca Galea,
que é muíño e batán, e que acolle dende hai un tempo un museo etnográfico dedicado á auga. Pero tamén goza dun importante patrimonio histórico artístico, no que destaca a Torre da
Homenaxe do Mariscal Pardo
de Cela, no antigo castelo no
Castro de Ouro. Membro destacado da nobreza do medievo da
comarca, o mariscal pasou á
historia por ter sufrido o acurralamento das tropas enviadas
polos Reis Católicos e o bispo de
Mondoñedo, pola súa defensa
no castelo da Frouxeira e no
Castro de Ouro, e polo seu axustizamento en 1483 na praza de
Mondoñedo, cando a súa muller, que portaba o indulto real
foi entretida por varios monxes
na ponte “do Pasatempo”, como é coñecida popularmente
aínda hoxe, para que non chegase a tempo de salvalo.
Varios séculos atrás remóntase o monumento megalítico
da Pena Abaladoira, un dos
restos máis antigos que testemuñan o antigo poboamento
da comarca, no que ademais
se conservan diversos gravados antropomórficos.
Os maiores valores naturais
de Alfoz están ao redor da Serra
do Xistral e do río Ouro, onde
se habilitaron toda unha serie

Turbeiras do Xistral desde o Cadramón, no nacemento do río Pedrido.

No Xistral hai turba de até 3 m. de espesor, é dicir con máis de 7.000 anos. Nas turbeiras do Xistral e Cadramón atópanse o maior
número de especies de esfagnos da Península Ibérica e 26 plantas consideradas en perigo de extinción

Palleira típica do Valadouro.

Furna na Capela do Coedo (Burela).

de rutas indicadas que permiten achegarse a eles.

Sol), e na costeira do bonito.
Os autores de Mariña Central sinalan que a súa costa
“conserva excelentes mostras
de pregamentos e furnas” e destacan a denominada “Capela de
Coedo”, pola monumentalidade das formas que a erosión do
mar e o vento provocaron nas
rochas e nos acantilados.

BURELA. Esténdese na zona
máis baixa e estreita da Rasa
Cantábrica, só limitada polas
últimas estribacións da serra
dos Cabaleiros, con alturas
máximas que superan os 400
metros en puntos como o
monte Buio ou Abedoenda.
O seu porto tense convertido no principal enclave pesqueiro e de mercadorías da
Galiza cantábrica, especializado en pesca de altura (Gran

FOZ. De orixe fenicia, a vila de
Foz contra na actualidade con
case 10.000 habitantes e, durante o verán, convértese nun importante foco de atracción turís-

tica. Entre o patrimonio que
acolle, destaca, por unha banda,
o castro de Fazouro, dos séculos
I e II d.C., situado na praia de
Arealonga e no que toparon durante as escavacións cunchas de
ostras, vieiras, mexillóns, percebes e berberechos ademais de
anzois e pesos para redes.
Doutra figura a igrexa prerrománica de San Martiño de
Mondoñedo, dos séculos IX e
XII. Foi declarada monumento
histórico-artístico e acolleu a
sé episcopal da diocese de
Mondoñedo. No interior ten
unha pinturas murais dos séculos XIV e XVI e nos seus muros poden verse mostras de diversos tipos de rochas da zona.
Ademais, varias rutas sinaladas permiten achegarse aos lugares de maior interese de Foz.
Unha delas sobe ao miradoiro
do Pico da Lebre, outra percorre
as igrexas románicas da zona e
tamén se habilitaron outros tra-
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A cova do rei Cintolo é a maior e máis
importante de Galiza.

A costa de Foz desde o alto da Frouxeira.

Fraga do río Seco, entre os montes de Carracedo e Lourenzá.

O fento capilaria é un escaso representante da flora de tempos máis cálidos,
hoxe común como planta ornamental.
Burela desde o mirador do monte Castelo.

’’

AredordaCovadoRei
Cintolo xurdiron unha chea
de lendas e, pola acústica,
foi escollida polo gaiteiro
Carlos Núñez para gravar
un tema do seu disco Almas
de Fisterra”

’’

Oaltoniveldepluviosidade
do Xistral, xunto coas
abundantes néboas,
favorecen que mesmo
especies arbustivas medren
enriba das pedras”

Esteiro do Ouro na ría de Fazouro.

zados que discorren pola costa
ou que ascenden aos montes da
Frouxeira e Corneira.

LOURENZÁ. Tamén Lourenzá ten
en marcha toda unha serie de
rutas de sendeirismo de dificultade diversa para achegarse aos
recunchos naturais máis destacados, situados, especialmente,
nas beiras dos ríos e na serra. Como sinalan os autores deste volume, dentro das actividades
agrogandeiras destaca o cultivo
de fabas, un produto ao que se
lle dedica unha festa gastronómica e ao redor do que se puxo
en marcha un Centro de Interpretación.
Tamén destacan o mosteiro
de San Salvador de Lourenzá e
a igrexa de Santa María de Valdeflores. O mosteiro foi fundado polo Conde Santo no século
XVII. No claustro consérvase
un “pozo santo”, que segundo
a tradición, ten augas que curan as doenzas dos peregrinos.
MONDOÑEDO. Conta coa maior
cova de Galiza, a do Rei Cintolo,
declarada Monumento Natural
en 2003. Está situada en Argomoso, ao sur de Mondoñedo,

Pico da Toxiza [á esquerda], mirador da Toxiza [centro] e cristas do Pombeiro [á dereita].

Vista parcial da serra do Xistral, con turbeiras de ladeira e cobertor.

’’

OmuíñodaFincaGalea,
en Alfoz, acolle un museo
etnográfico da auga”

Pormenor de s. Martiño de Mondoñedo.

no val do río Abrea-Valiñadares.
Orixinada pola filtración da auga da chuvia nas rochas calcarias, a cova, coas súas 5 hectáreas de superficie de galerías, serviu de refuxio natural para o ser
humano na Idade de Ferro, como parecen indicar os materiais topados en 2002 nas escavacións da arqueóloga Rosa Villar. O grande interese deste espazo reside no valor xeolóxico
das formacións calcarias e nas
especies animais pouco comúns que viven nel. Ao seu redor artelláronse unha manchea
de lendas e, polas característi-

Mondoñedo desde a subida ao Padornelo.

cas acústicas dalgunha das súas
salas principais, a cova foi escollida polo gaiteiro Carlos Núñez
para gravar un tema do seu disco Almas de Fisterra.
Como destaca o equipo coordinado por Adela Leiro, Mondoñedo goza dun patrimonio
artístico e etnográfico “moi destacado” no que sobresaen a catedral-basílica da Asunción, o
Seminario Maior de Santa Caterina, a Fonte Vella (XVI) e a
Igrexa dos Remedios así como
toda unha serie de muíños,
pontes e fornos de cal. Ten, ademais ,importancia a ruta norte

do camiño a Compostela, que
cruza o concello procedente de
Lourenzá, e topáronse restos
arqueolóxicos que se remontan
á Idade de Bronce, no que figuran dolmens e petroglifos, e outros que dan conta da importancia que adquiriu a cultura
castrexa con exemplos no castro de Os Casterlos de Viloalle
ou o de Zoñán.

O VALADOURO. Dedicado principalmente á agrogandería, ao
sector forestal e aos servizos, O
Valadouro é un concello “de
contrastes”, no que se pasa “do

val ás serras con grandes diferenzas paisaxísticas e ambientais”, “desde os húmidos cumes do Xistral, ocupados por
turbeiras, até o val da Ferreira,
xa nas proximidades da costa”.
Ten importantes restos arqueolóxicos, como a Arca do
Chao de Padorno, nos montes
de San Tomé, datados ao redor
do 2.200-2.100 a. C. Da cultura
castrexa consérvase o castro de
Lagoa, o de Recaré, San Tomé
e Castro de Ouro, pero tamén
se poden visitar diferentes pazos, igrexas, casas tradicionais,
hórreos, palleiras e pontes.G
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Imaxe dunha versión do Tetris on line capturada en internet.

MERCAR.

O Tetris no seu
25 aniversario
Conta a lenda que o pai do ‘Tetris’, Alekséi Pázhitnov, programou a a primeira versión do
seu xogo nunha tarde, cando
traballaba na Academia de
Ciencias de Moscú. Isto sucedeu o 3 de xuño de 1985 e dende aquela este videoxogo non
deixou de ter seguidores.
No seu 25 aniversario fálase
de que neste tempo se venderon máis de 125 millóns de unidades e de que é un dos videoxogos máis versionados xunto
coas Torres de Hanoi.
‘Tretis’ deriva do prefixo ‘tetra’ (catro) e fai referencia á
cantidade de cadros que compoñen cada peza xeométrica
dun sinxelo xogo que engaiolou a miles de persoas de distintas xeracións en todo o planeta.
A pesar do paso do tempo e
das modificacións e versións, a
dinámica de xogo segue a ser
igual de simple: facer liñas horizontais con pezas xeométricas
de distintas cores que van caendo dende a parte superior da
pantalla a distinta velocidade. E
o xogador rota cada peza 0, 90,
180 e 270 graos e decide o lugar
no que situar cada peza con
bos reflexos e moita rapidez.
Nintendo foi a multinacio-

nal que popularizou este xogo
ao incluílo nas populares Game
Boy na súa saída ao mercado,
aínda que na actualidade o xogo pode mercarse en distintas
compañías e con distintas versións e evolucións.
O prezo deste xogo, do que
existe unha versión gratuíta
moi popular en Internet denominada TetriNet que proporciona unha versión multixogador na que se poden enfrontar
até 6 xogadores ou equipos, varía segundo a compañía e estabelecemento onde se merque e
da oferta do momento.G
E.E.

VISITAR.

COÑECER.

Semana Verde

A Biblioteca do
Centro Cultural
Caixanova

A Semana Verde chega este ano
á 32 edición con cambios como
a duración (redúcese a catro xornadas) e a orientación cara o público xeral. A redución a 4 días,
concretamente entre o 11 e o 14
de xuño, non repercutirá no número de actividades, que nesta
ocasión se eleva a 37 programadas oficialmente, máis as que cada expositor fará pola súa conta.
A Feira Internacional de Galicia de Silleda volverá a acoller
esta cita coas últimas novidades
centradas no medio rural. Entre
as actividades destacan certames, exhibicións e concursos
como o XVII Concurso Autonómico de Raza Frisona, o XXV
Concurso de Xóvenes Manexadores (preparadores de gando
bovino), o XV Monográfico de
Gando Porcino, así como demostracións e exhibicións de
raza rubia galega e outras razas
autóctonas ovinas, porcinas,
caninas e equinas.
Paralelamente na Semana
Verde tamén se desenvolverá o
13º Salón de Alimentación do
Atlántico ‘Salimat’, de carácter
profesional, que inclúe actividades dirixidas especificamen-

te ao sector alimentario e da
hostalería.

ACTIVIDADES CANINAS E HÍPICAS. Os
concursos e exhibicións caninas serán un dos reclamos para o público. Entre eles o IX
Concurso Nacional de Beleza
Canina ‘Feira Internacional de
Galicia’, probas de agility, e unha demostración de obediencia e interacción co público do
Grupo Canino do Terzo Norte
de Infantería Mariña de Ferrol.
Nas actividades hípicas destacan o Concurso Nacional de
Saltos e o Concurso Morfolóxico Oficial de Cabalos e Eguas
de Pura Raza Galega.
O prezo da entrada no recinto feiral é de 7 euros para os
adultos e de balde para os menores de 12 anos. A organización tamén oferta distintos
packs para familias e grupos a
prezos competitivos que se poden consultar na web www.feriagalicia.com
O horario de apertura desta
feira é o xoves e venres de 10 a
20 horas e o sábado e domingo
de 10 a 21 horas.G
E. Estévez

Xa se sabe que xuño é un mes de
estudo, de exames e probas varias de fin de curso nas que moitos se ven na obriga de visitar as
bibliotecas. E é neste contexto
onde a maioría descubrimos as
valiosas instalacións e fondos
bibliográficos que temos ao noso redor. Un bo exemplo destes
espazos é a Biblioteca do Centro
Cultural Caixanova de Vigo (R/
Policarpo Sanz 13).
Cun aforo máximo de 350
persoas, esta biblioteca é frecuentada por miles de usuarios
ao longo de todo ano. Os datos de
2008 falan do paso polas súas dependencias máis de 57.200 persoas, e de máis de 29.200 nos cinco primeiros meses deste ano.
Equipada con zona wifi para
que os usuarios poidan acceder
a internet libremente dende os
seus terminais informáticos
portátiles, esta biblioteca está á
disposición do público como
un grande espazo aberto distribuído en dous andares nos que
se distribúen entre 26.000 e
27.000 volumes pertencentes a
todo tipo de materias.
O único requisito para poder
acceder a este espazo é facer un
carné, gratuíto, que permite tomar libros en réxime de empréstito, tal e como xa fan as
máis de 7.000 persoas que dispoñen deste carné.
O horario de apertura desta
biblioteca é de luns a venres de
10 a 13:30 e de 16 a 20 h. en inverno e de 9 a 14 h. no verán. Máis
información no tel. 986 447 369.G
E.E.

Exposición de Rubia Galega na anterior edición da Feira de Silleda.

Sala central da Biblioteca do Centro Cultural Caixanova de Vig
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VIÑOTECA.

Naia,
un rueda galego
Os viños de Rueda pasan por
ser, no mercado do Estado español, o contrapunto cualitativo aos brancos galegos, teimudamente comparados ao albariño das Rías Baixas, como din.
A semana pasada estivemos
en Mendivinia, feira de viños
de Rueda que se celebra en
Medina del Campo, e puidemos comprobar, por medio
dunha parte moi importante
das adegas que forman parte
desta denominación de orixe,
as características da vendima
do 2008. As sensacións que nos
deixaron pódense describir de
dúas formas diferentes: nos viños máis novos dominadas
polos aires das froitas máis
exuberantes, ás veces coa forma dun biofroitas, e nos viños
con crianza en madeira dominadas polos aires torrefactados. Houbo excepcions pero
moi puntuais.
Naia é un viño elaborado
con verdejo por Bodegas Naia
en La Seca (Valladolid), que coma Nora, o seu irmán de proxecto adegueiro nas Rías Baixas, foi recentemente adquirido polo empresario Manuel
Jove.
Naia 2007
D.O. Rueda.
Verdejo. La Seca (Castilla-León).

Recorda hoxe máis á Castela de
campos abertos suspendidos
baixo o clima continental destas alturas mesetarias que ao
pesado e denso tropicalismo da
súa primeira idade após embo-

o Centro Cultural Caixanova de Vigo.

MAGAZINE.47.

tellado, xusto hai un ano. Eses
campos que mesturan os tons
verdes do vexetal adosado milimetricamente aos pallizos dos
cereais e a palla seca, cunha boca de rexo carácter, austera, cun
nítido amargor final precedido
por un paso redondo rodeado
dunha xusta acidez.G
Antonio Portela

BENCOMER.

A sede
culinaria
O Dezaseis
Rúa de San Pedro 16.
Teléfono: 981564 880.
Santiago de Compostela
Prezo menú : 12 euros.

Descender polos vellos chanzos
de pedra do Dezaseis, unha das
casas de xantar máis coñecidas
de Compostela, á afacerse xa ao
pequeno mundo gastronómico-social que se ten creado
arredor desta cociña de base
tradicional, fresca, sinxela e con
pequenos toques de investigación. O Dezaseis é un lugar de
conversa, de amistade e unha
nova versión, actual e urbana,
da vella cociña de leña da aldea.
Aquela que reunía o seu quente

a familia e achegados e servía de
palco de festas, negocios, fardel
de segredos e repouso diario.
Unha cociña achegada, unhas
acolledoras instalacións e un
trato atento fan que o comensal
se insira, comparta e goce coa
súa oferta culinaria.
Das súas especialidades o saboroso polbo á grella é a máis demandada. Mais tamén o lacón
frío, a empanada, as croquetas
de centola, os remexidos, a carne
ao caldeiro ou o bacallau ao allo
torrado para así compor unha
carta ampla e equilibrada. Con
todo a verdadeira estrela do local
é o menú de a cotío: dous primeiros, dous segundos, viño, sobremesa e café. Cociña de mercado e tempada, ben feita, servida, orixinalmente presentada e
cunha relación calidade-prezo
sustentábel na entrada natural
ao centro de Compostela polo
vello Camiño de Santiago.G
Xosé Rey

Guieiro 1363 maqueta
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1.363 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

O espectáculo Máxico Circus, do
ilusionista Cayetano Lledó, estará presente esta semana en
varias vilas do país.
Coordenado por Gonzalo Vilas
ARZÚA
¬EXPO. Máis que auga. Exposición de fotografías do fotógrafo
Ezequial Martínez sobre a función da auga na vida e a sociedade.
Até o 26 de xuño, na Capela da
Magdalena.
BAIONA
¬MÚSICA. Hendrik Röver & Los
Esqueletos. Concerto programado para o sábado 13, ás 23:00, na
sala Marrucho.
Bacalladeiro en Terranova (1955)

Volve a
Memoria
do Mar
O Museo do Mar de Vigo volve
poñer en circulación, despois do
éxito da primeira edición, a exposición itinerante A Memoria do Mar.
Nestes días, tras pasar por Cambados e Malpica, será A Guarda a vila
que acolla, até o 22 deste mes, esta
mostra de fotografías en grande
formato relacionadas coa vida no
mar ou a carón del.
O obxectivo desta mostra era
reunir unha grande base de fotografías persoais de centos de mariñeiros e as súas familias, espalladas por todo o litoral galego. Así,
recolléronse 4.000 imaxes procedentes de máis de 200 doantes en
25 localidades da costa. Os técnicos do proxecto percorreron durante meses as confrarías galegas,
onde mariñeiros e as súas familias
lles achegaron miles de imaxes
que foron escaneadas a alta resolución, para ser devoltas aos doantes xunto cunha copia en disco
como agallaso. Contabilizouse
unha media de 157 fotos por localidade, unha cantidade tan grande
de material que obrigou a súa clasificación posterior por bloques
temáticos, e subilas á web da exposición, www.memoriadomar.com, donde poden ser contampladas e baixadas. A exposición divídese nos bloques Cos pés
no mar, Do areal ao peirao e O
Mar Mirado, que irán percorrendo alternativamente as distintas vilas mariñeiras do país.
Do xoves 11 ao luns 22, na Confraría
da Guarda.

O BARCO
¬MÚSICA. Anger. O grupo fai temas orixinais e versións do rock clásico e moderno, desde temas clásicos de Led Zeppelin até temas máis
modernos. O venres 12, ás 00:00, na
sala Baranda.
BUEU
¬MÚSICA. Pony Bravo . Actúan o
sábado 13, ás 21:00, entradas a 6 e 8
euros, no Pub Aturuxo.
¬MÚSICA. Sham69 + Impulsos
Criminais. Actuación o sábado
13, ás 23:00, na Sala Zona.
¬MÚSICA. O Sonoro Maxín. Concerto para este domingo 14, ás
21:30, entrada a 5 euros, no Pub Aturuxo.
CANGAS
¬MÚSICA. As catro estacións.
Música de cámara coa clásica composición de Vivaldi, polo grupo Ensemble Vigo 430. O sábado 13, ás
22:30, no Auditorio Municipal.
CARNOTA
¬TEATRO. Máxico Circus.Espectáculo de maxia do Mago Cayetano Lledó. O sábado 13, ás 12:00,
no Salón de Actos.
CARRAL
¬MÚSICA.Concerto bífido. Un
disparatado concerto a cargo do
dúo cómico San&san. Poderemos
escoitalo e velo o sábado 13, ás
23:30, na Sala The Star.
¬TEATRO. Máxico Circus.Espectáculo máxico do Mago Cayetano
Lledó. O venres 12, ás 21:00 , no Local Xente Nova de Tabeaio.

¬ FOTO
Mulleres en plural
Baixo o título completo de Mulleres en plural. As mulleres a través do
obxectivo dos grandes fotógrafos
do século XX, reúnense 122 obras
emblemáticas, de máis de 70 artistas, escollidas entre as 1.000 fotografías da colección de Lola Garridoe reconstrúe, a través da mirada dos grandes mestres da
fotografía, a imaxe de diferentes
mulleres do século XX.
A mostra presenta un percorrido
estético pola historia da fotografía
do século pasado, dende o pictorialismo até o realismo obxectivo,
pasando polo futurismo e a nova
obxectividade, penetrando no
mundo da muller a través da expresión singular de cada rostro.
Unha gran diversidade de miradas nun amplo repertorio de retratos. Nomes tan célebres como
Henri Cartier-Bresson, Diane
Arbus, Robert Doisneau, Elliott
Erwitt, Robert Frank, Robert
Grobe, Alberto García-Alix ou o
galego Vari Caramés, entre ougrupos de teatro Casahamlet, Falcatrúa e Manicómicos.
¬ ACTOS. Ciclo Escritas. Un ciclo de charlas onde diversas escritoras/es dialogan sobre a súa maneira de escribir. Este xoves 11, ás
20:00, estarán Rober Bass & Leo,
coa proposta: Coma un can sen
dono, escritura curricular.Na Galería
Sargadelos.
¬ CINE. O Gran Salto. Unha das últimas grandes achegas de Paul
Newman, neste filme de 1994 dos irmáns Coen. Proxéctase este luns 8,

CORCUBIÓN
¬EXPO. Galicia, camiño celeste. Mostra fotográfica de Xurxo
Lobato, que se expón até o 30 de
setembro no Museo Marítimo Seno
de Corcubión.
A CORUÑA
¬ ACTOS. O galego medra contigo. Esta iniciativa cultural dirixida
aos cativos chega este sábado13 á
Praza de Pablo Iglesias, donde de
11:00 a 18:15 haberá xogos, música
e teatro. Actuará, entre outros, os

O director Michael Curtiz (na foto, con
Errol Flynn), presente nos ciclos do CGAC.

tros. Artistas como Rodchenko,
Man Ray ou Horst P. Horst atoparon a inspiración tanto en estrelas de cine como en perfectas
descoñecidas.
Os grandes fotógrafos de moda
(Munkacsi, Irving Penn, William Klein, Cecil Beaton, Lillian
Bassman, Marcus Leatherdale
ou Gundlach) e os expertos notarios da realidade do século XX
(Boubat, Elliot Erwitt, Inge Morath, Bill Brandt ou Robert
ás 18:00 e 20:30, en V.O.S.E., na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. Forum Metropolitano.
Esta semana proxecta os filmes Du
Levande(A comedia da vida), de Roy
Anderson, Suecia, 2007. E Diarios
de motocicleta, de Walter Salles,
EEUU, 2004, 2 h 14 min (VO en castellano) . Do xoves 11 ao sábado 13, en
dúas sesións diarias. Entradas a 3 euros, no Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 11
Extraterritorial: Adolfo Arrieta, 20.30
h. Le jouet criminel (1969) Le château de Pointilly(1972) 68´. Subtítulos en galego.
Venres 12
Lucrecia Martel,20.30 h. La ciénaga
(2000) 103´.
After Hours,23.00 h. A Nosa Terra
Xosé Bocixa, 2008. 53´. Vídeo. Presentación a cargo do seu autor. Entrada
gratuíta.
Sábado 13
Robert Rossen e o seu tempo,18.00 h.
The Sea Wolf, Michael Curtiz, 1941.
100´. Subtítulos en galego.
Robert Rossen e o seu tempo,20.30 h.
O último hurra!,John Ford, 1958.
121´. Subtítulos en castelán.
Luns 15
Jean Eustache20.30 h. La Rossière
de Pessac, ‘79 (1979) La Rossière de
Pessac(1968) 132´. Subtítulos en galego.

Doisneau) compoñen un retrato
plural en que conviven sofisticación e naturalidade, inocencia e
provocación, éxito e resignación,
soños e ambicións.
Dende retratos de Marilyn ou a
Garbo até mulleres anónimas no
ámbito familiar, todos os rostros
están presentes na mostra.
Do 11 de xuño ao 2 de agosto de
2009 na sala Isaac Díaz Pardo do
Auditorio de Galicia, Santiago de
Compostela.

Martes 16
Lucrecia Martel,20.30 h. La Ciénaga,
(2000) 103´.
Mércores 17
Jean Eustache,20.30 h. Postface: LE
Dernier des Hommes (1969) Postface: La petite marchand d’allumettes(1969) 52´. Vídeo. 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 exposición do museo holandés, con
obras da escola de pintura da Haia,
naturalistas e precursoras de pintores coma Van Gogh. Até o 29 de
xuño, no Pazo de Exposicións e Congresos (Palexco).
¬EXPO. A rapa das bestas en
Galicia. Escolma de 20 imaxes nas
que se recollen as principais citas da
coñecida tradición galega durante o
verán de 2008. O autor é Ramón
Vaamonde Vilas, e a mostra permanecerá aberta até o 5 de xullo, na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Alberto Datas. Un proxecto expositivo que mostra as últimas obras do pintor galego, un dos
artistas máis importantes da segunda metade do século XX en España. Até o 28 de xuño, na Fundación Luis Seoane.
¬EXPO. Antonte e pasado-
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A soprano María Bayo estará
presente este xoves, no Festival
Mozart da cidade herculina.

¬ MÚSICA

A cantante inglesa Anne Clark.

Anne Clark
Anne Clark posúe unha voz e
un estilo inconfundíbeis, mestura persoal de poesía e de
música acústica e electrónica.
The smallest acts of kindness é
o último traballo dunha das artistas máis anovadoras da escena electrónica internacional.
A artista inglesa trata temas
como a politización da espiritualidade ou o abuso mundial
dos dereitos e dos recursos
nesta nova proposta musical,
unha das máis contundentes
da súa carreira.
Anne Clark deuse a coñecer
nos anos 80 cunha particular
combinación de sons electrónicos e textos íntimos, coa que rastrexaba a esencia do universal.
Pioneira do spoken word contemporáneo, a artista inglesa
amosouse sempre aberta á experimentación sonora e empregou tanto a electrónica como
instrumentos acústicos como o
cello, o violin e o piano. A súa incansábel busca creativa deu froitos senlleiros como os temas Sleeper in Metropolis e Our Darkness, que hoxendía son himnos
da electrónica, ou o mítico álbum

Just After Sunset (1997) no que
experimenta con textos poéticos
de Rilke.
No seu concerto de Sons da
Diversidade a artista británica interpretará pezas do seu último
traballo, acompañada por Murat
Parlak, Niko Lai, Jeff Aug, Jann Michael Engel e Rainer von Vielen, a
artista pioneira da vangarda europea sintetiza neste novo traballo as influencias acumuladas na
súa longa carreira, ao tempo que
busca novas formas de comunicarse co público.
Domingo 14, ás 21:00, Auditorio
de Galicia, Santiago.

Javier Krahe
O cantautor madrileño, sen dúbida un artista de culto, é como
a versión non comercializada
de Joaquín Sabina, co que formara a (neste caso sí colle o adxectivo) mítica formación La
Mandrágora.
Krahe segue na brecha, actuando en locais de reducido
aforo, como fará esta semana en
Santiago e Lugo.
Xoves e venres en Dado-Dadá
(Santiago) e sábado en Clavicémbalo (Lugo ).

A exposición multimedia Teleprompter pódese ver estes días en Ferrol.

mañá; ou o que pode ser pintura hoxe. Exposición pictórica
dunha serie de destacados artistas
contemporáneos, que inciden na
inovación e cambios sobre o concepto clásico de pintura. Até o 15 de
setembro, no MACUF.
¬EXPO. Julio Pujales. Pinturas do
artista coruñés nado en 1939. A mostra preséntanos unha obra diversa,
toda unha vida de traballo e de profunda reflexión, de marcados cambios, con etapas de grande actividade cortadas por ostentosos silencios, e que teñen un nexo común: o
seu profundo dinamismo. Até o 14
de xuño, no Kiosko Alfonso.
¬EXPO. Miradoiro Sonoro: Miguel Prado. Creación multimedia
baixo o título de Nipson anomemata
me monan opsin (Lavade os vosos
pecados, non só a vosa cara). Até o 30
de xuño, na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO.Fotógrafos da Natureza
2009. Caixanova presenta no Aquarium Finisterraeesta exposición de fotografías de natureza, unha das máis
consolidadas internacionalmente.
Até o 30 de xuño.
¬EXPO. Deshoras. María Martín
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 Salvador de Madariaga.
¬MÚSICA. Homenaxe a Luis Mariano. Concerto homenaxe a Luis
Mariano, a cargo de Juan José Villamore a Coral A Gaiteira, promovido
pola Sociedade Recreativa e Instructiva A Gaiteira. Este xoves 11, ás 20:30,
entradas a 6 euros, no Teatro Rosalía.
¬MÚSICA. Moondogs Blues
Party. Actuación do grupo galego
para este venres 12, ás 23:00, no
Jazz Vides.
¬MÚSICA. I Ciclo de concertos
Inframundos. Jazz e blues a
cargo das bandas Sisters in the
house, un coro feminino de gospel,
e Big Gaia. O venres 12, a partir das
20:00, na Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Festival Mozart. A
gran soprano españolaMaría Bayo,
estará este xoves 11para interpretar
xunto co destacado pianista Maciej
Pikulski, un intenso repertorio de
Mozart, Óscar Esplà, Eduard Toldrà e
Xavier Montsalvatge. A Real Filharmonía de Galicia, unha das grandes asiduas do Festival , prepara un
gran recital baixo as ordes de Leopold Hager, con varias pezas de
Mozart e Haydn, coa voz do contratenor Carlos Mena, para o venres
12, ás 21:00. Ambas actuacións, ás
21:00, no Teatro Colón.

¬MÚSICA. Improvía. Espectáculo jazzístico a cargo de Javier
Constenla. O martes 16, ás 22:30,
no Jazz Filloa.
¬TEATRO. Fool for Love. A compañía The Process a Theatre Company
preséntanos esta obra, dirixida por
Adan Black e protagonizada por Iván
Sánchez (Hospital Central), Chela
Santalla, Fran Martín . O venres 12, ás
21:00, no Teatro Rosalía.
¬TEATRO. Os contos máxicos da
avoa. Dúas rapazas mallorquinas
afincadas en Galiza , Teresa Ventejo
e Vanessa González, foron as galardoadas coas Bolsas Fundación Caixa
Galicia para Primeira Obra 2008. O sábado 13, ás 12:00, naSede Fundación
Caixa Galicia.

O vasco-francés Luis Mariano é homenaxeado nunhagala na Coruña.

¬TEATRO. Dos menos. Unha obra
protagonizada por Héctor Alterio e
José Sacristán, seguindo un éxito teatral francés. Dous homes coinciden
nun hospital tras dunha amarga nova
para ambos. O sábado 13 e domingo
14, ás 20:30, no Teatro Rosalía Castro.
CUNTIS
¬ACTO. Homenaxe a Xoán Xesús González. Actos en memoria
deste galeguista asasinado no 1936.
Haberá unha charla ás 12:00, na Casa
da Cultura Blanco Torres, e actos posteriores incluído un xantar. Organizado pola As. Cult. O Fervedoiro.
Este sábado 13.
¬ TEATRO . Do, re, mi, Mozart
xoga aquí. Unha producción do
grupo Títeres Cachirulo. Este venres 12, ás 21:00, no Centro Cultural
Patelas.
FERROL
¬ACTOS. Tertulia cidadá. Actividade que se desenvolve permanentemente todos os mércores, ás 18:00,
no Ateneo Ferrolán.
¬ CINE. Veredicto final. Dentro
do ciclo de Paul Newman, The verdict
(Veredicto final, 1982 ) é un excelente
drama sobre procesos xudiciais, soberbiamente narrado por Sidney Lumet. Proxéctase o luns 15, ás 18:00 e
20:30, en V.O.S.E., na Sede Fundación
Caixa Galicia.

¬EXPO. Teleprompter. Esta
mostra combina pintura, video, literatura e outros medios de expresión, novas camuflaxes do pictórico.
Estará até o 22 de agosto no Centro
Cultural Torrente Ballester.
¬EXPO. Arte en Galicia desde
1975. Co título completo de “Realidades, expresións, tramas”, a mostra
recolle fondos de pintura contemporánea galega da colección de
Caixa Galicia. Até o 27 de setembro,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Mulleres que cambian
o mundo. Unha mostra sobre xénero e desenvolvemento, organizada pola Rede Social Ferrolterra,
até o luns 15, noAteneo Ferrolán.
¬EXPO. Luces do Mundo. Mostra de fotografía de Mario Llorca,
que se poderá ver até o 30 de xuño,
na Galería Sargadelos.
¬MÚSICA. The Fishfuckers.
“Rock´N´Roll potente, sexy, suorento e patea-cus”, segundo propia
definición deste dúo galego. O sábado 13, ás 23:00, na Sala Run Rum.
¬TEATRO. As Dunas. Última produción do CDG, a cargo de Quico
Cadaval na dirección e Manuel
Lourenzo no texto teatral, nunha
función que supón a fin da xira. Un
moderno spa vai ser inaugurado na
Mariña, en medio da nada. O sábado 13, ás 20:30, entradas a 10, 8 e
3 euros, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. R.I.P. Marandaina.
Teatro amador, polo grupo O Bordelo (Premio dopúblico do IX Ciclo
de Teatro Afeccionado Domingos a
Escena). O domingo 14, ás 19:00, no
Teatro Jofre.
¬TEATRO. A estratexia do avestruz. Produción da compañía Teatro Ensalle de Vigo. Este venres
12, ás 20:30, no Centro Cultural Torrente Ballester.
FONSAGRADA
¬TEATRO. Rei-Rei?. Esta historia
sobre por que os merlos ao cantar
semellan dicir "rei, rei" foi escrita
por Karel Kapeck poñéndose no
lugar dos máis desfavorecidos .
Teatro infantil polo grupo Fantoches Baj, o domingo 14, ás 19:30,
na Praza da Igrexa de Santa Maria.
FOZ
¬TEATRO. E ti, quen vés sendo?.
Unha producción do grupo Talía
Teatro, que poderemos ver este
venres 12, ás 21:00, na Sala Bahía.
GONDOMAR
¬MÚSICA. Tony D´Arco. O Instituto de Estudos Miñoranos organiza un recital de guitarra clásica a
cargo deste guitarrista californiano.
Este venres 12, ás 20:30, na Aula de
Cultura Ponte de Rosas (Avda. da
Feira, 10, baixo).
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O grupo O soño de Morfeo estará presente, con entrada gratuíta, na programación da Festa
da Rosa, que se celebra este venres 12 na localidade de Mos.

Redondela celebra as súas tradicionais Festa da Coca.

A GUARDA
¬EXPO. A Memoria do Mar.Exposición de fotografías do mundo
mariñeiro e do mar en xeral, recollidas por todo o país. Até o 22 de
xuño no Pósito da Guarda.
¬EXPO. Fotos de Judit G. Viloria. Mostra desta polifacética artista natural de Zamora. Até o 22 de
xuño na Galería Arte Bronce.
LARACHA
¬MÚSICA. Microguagua. Grupo
multirracial internacional formado
en Barcelona, tendo o reggae entre
os seus estilos preferidos . O venres
12, ás 23:00, no Pub D'Anton.
LUGO
¬ACTOS. Actividade de sensibilización: O Camiño da
Auga. A actividade sairá ás 11
da mañá na Porta de Santiago, e
rematará na Praza Maior coa lectura dun manifesto sobre a situación da que se quere sensibilizar. O sábado 13.
¬ACTOS. IV edición do "Imos
Andando". Camiñada con saída
da Praza Maior, o mércores 17 ás
12:00 horas, e remate no Pazo de Feiras e Congresos, onde haberá un
xantar popular con baile. Servizo de
autobuses dende as 16:00 até o final
da xornada para facer o viaxe de
volta á cidade.
¬ CINE. A gata sobre o tellado
de Cinc. Adaptación da obra de
Tennesee Williams realizada por Richard Brooksen 1958, con un Paul
Newman e Liz Taylor pletóricos. O
martes 16, ás 20:00 en V.dobrada,
no Centro Sociocultural Caixa Galicia.

¬EXPO. Galicia 25. Unha cultura para un novo século.
Consello da Cultura Galega
1983-2008. Exposición que comemora os 25 anos da institución cultural e o devir da cultura en Galiza,
en diversos campos Até o 19 de xullo, no Museo provincial.
¬MÚSICA. Javier Krahe . O veterano cantautor, membro da lembrada Mandrágora xunto a Sabina, deleitará aos seus admiradores o sábado 13 , ás 23:00, no Club
Clavicémbalo.
¬TEATRO. Dos menos. Unha obra
protagonizada por Héctor Alterio
e José Sacristán, seguindo un
éxito teatral francés. Dous homes
coinciden nun hospital tras unha
amarga nova para ambos. Este xoves 11, ás 20:30, no Teatro Municipal
Gustavo Freire.
¬TEATRO. Pinto Pinto Gorgorito. O grupo Achádego Teatro
representa esta peza, dentro da
VII Mostra Teatro Galego. Será
o domingo 14, ás 12:30, na Praza
Maior.
MAZARICOS
¬TEATRO. Feira Máxica Lafayette. Espectáculo de maxia por
Cayetano Lledó. O domingo 14, ás
17.00, no Auditorio da Casa de Cultura da Picota .
MELIDE
¬MÚSICA. Dandy Fever. O grupo
baséase na espectacular voz da cantante e na potencia da sección de
ventos, apoiados nunha base rítmica moi compenetrada. O venres
12, ás 23:00, naFundación.

MOS
¬FESTA. Festa da Rosa . Celebración desta festa, con actos culturais,
xantar, e a actuación estelar e gratuita do grupo El sueño de Morfeo
(ás 23:00 no campo de fútbol de
Guizán). Este venres 12.
OLEIROS
¬MÚSICA. Minapolaris + Samesugas. Dentro do ciclo Fabrimusic, actuación destes dous grupos do país, o venres 12, ás 21:00,
no Auditorio A Fábrica de Sta.Cristina (Perillo).
OURENSE
¬ CINE. Coser e cantar. Estrea
desta curtametraxe de Rubén
Ríos (actor en Pradolongo e series
da TVG), basada nunha historia
real do ano 1955. Elena, Raíña do
Entroido de Verín aos seus 12 anos
loita por ser actriz nunha época dificil. O sábado 13, ás 21:30, no Auditorio Municipal.
¬CINE. Marcado polo odio. Somebody Up There Likes Me(Marcado
polo odio, 1956 ) é a primeira longametraxe protagonizada por Paul
Newman, dirixido por Robert Wise,
adaptación cinematográfica da vida
do boxeador Rocky Graziano. Proxéctase este martes 16, ás 20:00, en
V. dobrada, na Sede Fundación Caixa
Galicia.
¬ EXPO . Ramón Piñeiro na
lembranza. Exposición do debuxante Siro López, un monográfico de 42 caricaturas, óleos e pinturas sobre a figura do Ramón Piñeiro. Até este domingo 14, no
Auditorio Municipal.

¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actuacións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Obradoiro de danza
clásica. A recadación destes actos
é para a Asociación Española Contra
o Cancro. O xoves 11 e venres 12, ás
21:00, no Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Banda Potemkin. O
grupo coruñés de resonancias ensesteinianas vai actuar este sábado
13, ás 21:30, con entrada a 4 euros,
no Café Cultural Auriense.
¬MÚSICA. Boat Beam . Concerto
que terá lugar o venres 12, ás 22:00,
no Café&Pop Torgal.
¬TEATRO. Kvetch (unha comedia americana sobre a ansiedade). Unha produción de recente
estrea pola compañía Teatro do
Morcego, que xa fala do seu tema
no título. O venres 5, ás21:00, na
Casa da Cultura de Bertamiráns. O
venres 12 e sábado 13, ás 21:00, no
Teatro Principal.
OZA DOS RÍOS
¬TEATRO. Máxico Circus. Espectáculo máxico do Mago Cayetano
Lledó. O sábado 13, ás 20:00 , noSalón de Sesións do Concello.
PADRÓN
¬TEATRO. Chincha Rabincha.
Monicreques a cargo do grupo A
Xanela do Maxín. O venres 12, ás
21:00, na Praza de Macias.
PONTEAREAS
¬MÚSICA. Hendrik Röver & Los
Esqueletos. Concerto programado para o venres 12, ás 00:00, no
Salón Parroquial.
PONTEDEUME
¬TEATRO. Maxia ó cadrado. Espectáculo de Symbiosis Produccións S.c., que poderemos disfrutar este venres 12, ás 21:00, na
Casa da Cultura.

A Banda Potemkim actúa este sábado no Café Auriense de Ourense.

PONTEVEDRA
¬ CINE. Cortina resgada. Este
filme de Hitchcock, tan desmesuradamente anticomunista como perfecta reloxería do suspense, supuxo
un dos hits de Newman, en plena
madurez xa nos anos 60. O martes
16, ás 20:00 en V.O.S., na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬ EXPO. Camiños de ferro. Exposición de fotografías premiadas
no último concurso organizado
pola Fundación de Ferrocarriles Españoles. Até o 22 deste mes, no vestíbulo da Estación de Ferrocarril.
¬ EXPO. Os pintores de Artal. A
Fundación Caixa Galicia mostra
unha selección de pintura española

procedente do Museo de La Habana, con artistas como Sorolla,
Fortuny, Anglada Camarasa, Rusiñol ou Madrazo, entre outros. Até o
19 de setembro, na Sede da Fundación Caixa Galicia.
¬ EXPO. 4 cuartos = 14. Estudantes de Belas Artes mostran traballos,
nunha esposición comisariada por
Yolanda Herranz. Na sala Torrado
Oliva(Galería Sargadelos).
¬ EXPO. Retirado x revisión.
Mostra que xira arredor da importancia do molde na produción artística escultórica. Varios alumnos da
Facultade de Belas Artes mostran
traballos nos que o molde é a propia
obra e abre análises sobre o concepto de copia e reprodución. Até o
26 de xuño, na Sala X (Facultade de
Belas Artes) .
¬ EXPO. Decoración urbana. A
artista Lucía García Reypensa na cidade como un fogar, e por iso o seu
proxecto artístico consiste en decorar diversos espazos da mesma. Até
este sábado13, polas rúas da cidade.
¬ EXPO. Ruibal 1966/2008. O
Museo de Pontevedraacolle unha exposición antolóxica que mostra a
traxectoria artística do pontevedrés
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 este domingo 14 , a
historia da súa instalación deportiva máis importante: O Pavillón Municipal de Deportes, destacado pola súa xenialidade
construtiva, a importancia do
seu arquitecto Alejandro de la
Sota, e a importancia social e deportiva do edificio na cidade.
¬MÚSICA. Homenaxe a Antonio Moldes. O palco da música
acolle o concerto aprazado o pasado día 5 en homenaxe a Antonio
Moldes Ferro, no 105 aniversario da
banda. Este xoves 11, ás 21:30, na
Alameda do arquitecto Sesmeros
(Palco da música).
¬MÚSICA. Alis .Actuación para este
venres 12, ás 23:00, na Sala Karma.
O sábado 13, tamén ás 23:00, entradas a 5 e 7 euros, actuará o grupo
Boat Beam .
¬MÚSICA. Concerto de piano. A
Fundación Rutas del Románico presenta a Enrique Moreno e Laura
Ordoñez, mozos músicos que chegan dende Madrid. Este venres 12,
ás 20:30, no TeatroPrincipal.
¬MÚSICA. Concerto de jazz. O
programa da Concellaría de Cultura,
A cidade é túa. Espazos públicos e cultura urbana bota o peche cun concerto de jazz sobre a herba.Un
combo do Seminario Permanente
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O I.E.S. Pazo da Mercé de As
Neves organiza unha exposición de xornais de todo o
mundo para achegarmos anacos culturais de distintos lugares,con linguas e alfabetos diferentes.Reúne uns 200 exemplares, e estará aberta ao público
xeral o este xoves 11.

de Jazz de Pontevedra porá unha
tarde de música sobre a herba no
tramo urbano do río dos Gafos, o sábado 13, ás18:00.
¬TEATRO. Palabras encadeadas. O director Artur Trillo dirixe a
versión do texto de Jordi Galcerán
que a compañía Talía Teatro presenta este xoves 11, ás 21:00, no Auditorio de Caixanova.
¬TEATRO. Seis ou sete. A Aula de
Teatro Municipal de Pontevedra
presenta a súa última montaxe, versión da obra Grupo Abeliano, escrita
porXosé Cid Cabido. O sábado 13,
ás 20:30, no Teatro Principal.
¬ TEATRO . Á procura do Tesouro. O espectáculo pecha o
curso do grupo dos sábados de
Á procura o tesouro, e contará
coa participación de todos os
nenos e nenas, que mostrarán as
habilidades aprendidas ao longo
destes meses de traballo lúdico,
xunto ao grupo Migallas Teatro.
O domingo 14, ás 20:00, no Teatro Principal.
PORTO DO SON
¬TEATRO. Produto da túa imaxinación. Maxia a cargo do Mago
Marttyn. O sábado 13, ás 19:00, na
Casada Cultura.
REDONDELA
¬FESTA. Festa da Coca. A tradicional festa , desenvólvese dende
este xoves 11 até o domingo 14, co
tradicional desfile da coca, e actividades gastronómicas, lúdicas, deportivas e musicais.

res 12, ás 18:00, na Casa da Cultura
Pintor Lloréns.

Javier Krahe actúa en Lugo e Santiago.

RODEIRO
¬TEATRO. O galo Quirico e os
seus amigos. Espectáculo de
monicreques para os máis novos, do
grupo Seisdedos. Este venres 12, ás
18:00, no Centro Sociocultural Luis
Seoane .
¬TEATRO. Carapuchiña Vermella ou o Conto do lobo. Teatro para nenos coa compañía
Danthea Teatro. O sábado 13, ás
18:00, noCentro Luis Seoane .
A RÚA
¬MÚSICA. Álvaro Muras. Actuación do cantautor galego, este venres 12, ás 23:30, no Catro Camiños.
SADA
¬TEATRO.A orixe dos ghazafelhos. Espectáculo infantil, a cargo
da compañía Ghazafelhos. O ven-

Quique Peón presenta en Santiago o seu espectáculo de danza, Ovay.

SANTIAGO
¬CINE. Tanyaradzwa. Proxección, en estrea absoluta, desta realización do ourensán Alberte Pagán
(Galiza 2009, 186 ' ). Contará coa presenza do seu director. O mércores
17 , ás 20:30 horas, entrada de balde,
no centro social A Xentalla do Pichel.
¬ CINE. A lenda do indomable.
Cool Hand Luke(A lenda do indomable) é unha das mellores películas
carcerarias, asinada por Stuart Rosemberg en 1967, con Paul Newmanpletórico. O martes 16, ás 18:00
e 20:30, en V.O.S.E., na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO.Exposicións de pintura. Reseña de varias exposicións
abertas na cidade:
Arte e Palabra pola Paz, até o 30 de
xuño, na Fundación Araguaney.
Rostros e labirintos, de Antón Patiño, na galería SCQ.
Camiño da Arte de Nova York a
Santiago, pintura de varios autores,
até o 30 de setembro, na Galería
Sol&Bartolomé.
Se o vello Atila volvese ás illas,
mostra do pontevedrés Juan Rivas, até o 14 dexuño, na galería
Espacio 48.
¬EXPO. En todas as partes. Un
proxecto vertebrado mediante a
aparición de distintas representacións do desexo e das diversas
subxectividades que se enfrontan
á norma e ao poder patriarcal. Até
o 20 de setembro, no CGAC.
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A exposición de Tarsila do
Amaral permitre achegarse a
esta artista brasileira de vangarda, unha das referencias
deste estilo en iberoamérica e
internacionalmente, ao longo
do século pasado.

¬EXPO. Cidades de Papel. Debuxos a modo de caderno de viaxe
por 24 cidades do mundo, polo debuxante David Pintor. Na Fundación Torrente Ballester.
¬EXPO. Colección étnica. A colección nace do interese antropolóxico de Eugenio Granell,que o leva
a coleccionar obxectos dos cinco
continentes. Até o 7 de xullo, na Fundación-Museo Granell.
¬EXPO. Derradeira Sesión.
Mostra formada polas fotografías de
Manuel Sendóne o documental Os
Fabulosos irmáns da luz, de Olaia
Sendón, sobre as salas de cineabandonadas de cidades e vilas galegas.
Até o 9 de xullo, na Casa da Parra.
¬EXPO. Anacos, de Manuel Bonabal. Mostra da obra do artista
gañador da pasada edición do Roteiro de Creación 2008, elixida polo
público. Até o 4 de xullo, na sede do
Colexio de Arquitectos de Galicia
(COAG).
¬EXPO. Tarsila do Amaral.
Mostra da pintura vangardista e fondamente brasileira desta pintora, referencia da arte sudamericana do
século XX. Até o 31 de xullo, na Sede
da Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Mulleres en plural. As

mulleres a través do obxectivo dos grandes fotógrafos
do século XX. Mostra que estará
aberta até o 2 de agosto, no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Banda Municipal. A
Banda volve saír á rúa, baixo a dirección de Casiano Mouriño,para ofrecer un novo recital. Este xoves 11, ás
19:30, na Rúa do Villar.
¬MÚSICA. Javier Krahe. O veterano cantautor, membro da lembrada Mandrágora xunto a Sabina e
Alberto Pérez, actuará dúas noites, as
do xoves 11 e venres 12, cara ás
22:00, no Club Dado-Dadá.
¬MÚSICA. III Ciclo Revelando
Voces. Esta semana actúan os grupos Sacha na Horta(C.S.C. de Vite) e
Verdegaio (C.S.C. do Ensanche).
Ambas actuacións o sábado 13, ás
21:00.
¬MÚSICA. Terror, Born from
Pain e Stick to your Guns. O Resurrection Tour 2009chega cun triple
concerto, o sábado 13, ás 20:00, e
con entradas a 18 e 16 euros, na Sala
Capitol.
¬MÚSICA. Espazos Sonoros.
Baixo o título Nuove musiche, o Ensemble Kapsbergerofrece un interesante programa, síntese das mú-

¬ CONVOCATORIAS
Cursos Formaclown 2009
Xa podes inscribirte nos cursos de Formaclown
que terán lugar en Vigo entre o 27 de xullo e o
2 de agosto, e que contarán cos mellores profesionais do clown, o humor e a maxia.
Philippe Gaulier, Leo Bassi, Jango Edwards,
Claudia Contín e Ferruccio Merisi, Alain Vigneau, Antón Valén, Lluna Albert e Pablo Muñoz
serán os encargados de impartir os distintos
cursos. Todos eles recoñecidos mestres de alto
nivel que contan cun gran prestixio e experiencia no mundo do teatro e do clown.
Convidámoste a participar nesta edición tan
especial, xa que o Festiclown cumple nada menos que 10 anos. 10 anos que serviron para que
centos de alumnos cada ano puideran disfrutar
dunha oferta formativa sen parangón en toda
Europa, da man de moitos dos millores mestres
do mundo, e que milleiros de persoas (nenas e
maiores) puideran contemplar en Galicia o millor do clown e o novo circo que se está a facer
en Galicia, no estado e en todo o mundo.
Disponible xa na web www.festiclown.org
toda a información dos cursos de Formaclown
2009. E moi pronto moito máis...
+ Info e inscripcións: consultar información en
www.festiclown.org
Premio Entreculturas 2009
A Deputación Provincial de Pontevedra,pretende subliñar o papel da provincia de Pontevedra como ponte entre Portugal e Galicia, Galicia e España e España e o mundo hispánico.
Así mesmo, conmemorar o encontro "entre-

Narf e Manecas Costagravarán un disco
en dúas sesións no Teatro Principal.

sica dos s. XVI e XVI. O sábado 13, ás
20:30, na Igrexa da Universidade.
¬MÚSICA. Anne ClarkEsta artista
inglesa, referente da música electrónica, actúa no Ciclo Sons da Diversidade. Será o domingo 14, ás 21:00,
noAuditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Gravación ao vivo.
Gravación dun disco polos músicos

culturas" que supuxo a xesta de Colón, na que
participou activamente a nosa provincia, axeitando a tradicional celebración do 12 de outubro á nova realidade social de Pontevedra, Galicia e España como terra de acollida, de converxencia de culturas e de integración de
emigrantes retornados.
A Deputación co obxecto de dar unha nova dimensión a súa tradicional celebración do día da
Hispanidade, convoca o premio "Entreculturas
- 2009", dotado coa contía de 12.000,00 €.
Obxecto e contía do premio:
1º apartado; Dotado con6.000,00 € para reforzar lazos de irmandade entre os pobos, premiar un labor altruísta, significado ou relevante
dunha persoa ou entidade do mundo hispánico e da emigración.
2º apartado; Dotado con6.000 €para fomentar a solidariedade, a integración, o intercambio,
a profundización do mutuo coñecemento e o
mutuo apoio entre os pobos, a unha persoa ou
entidade de ámbito pontevedrés ou galego.
A presentación de candidatos/as ó premio
será formulada nun escrito ó presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, achegando
os seguintes documentos:
Biografía da persoa que aspira ó premio ou,
no seu caso, a traxectoria da Entidade.
Documentos e antecedentes que se consideren de interese para o mellor coñecemento
do candidato.
O prazo de presentación de candidatos/as
realizarase a partir do día seguinte ó da publicación desta convocatoria no B.O.P., ata o 19 de
setembro do 2009.
Máis información. Boletín Oficial da Provincia

Narf e Manecas Costa. O martes 16
e mércores 17, ás 20:30, no Teatro
Principal.
¬MÚSICA. Animales domésticos. Unha nova jam session dunha
das novas promesas do jazz galego,
Animales domésticos, formado
por Bazmatron Edwards á guitarra,
Mariano Martos ao baixo e Marcos
M. Vázquez á batería. O martes 16, ás
23:00, no Dado-Dadá.
¬MÚSICA. Xoán Curiel. Curiel é
un compositor, guitarrista, cantante
e actor da Fonsagrada afincado en
Santiago, comezou tocando bossa
nova para desenvolver despois material propio de diversos estilos. actúa o vindeiro mércores 17, ás 22:30,
no Pub Ultramarinos.
¬TEATRO. Novo circo.Espectáculo
de Novo Circo e Cabaré, dentro da X
Festa do Circo Clásico, este xoves 11,
ás 21:30, naSala NASA.
¬TEATRO. Ovay. Primeira montaxe
profesional dun artista que leva
máis de 30 anos dedicándose á investigación e recompilación do folclore galego. Quique Peón afronta
este reto en solitario despois de pasar moitos anos a traballar no eido
da música e a danza tradicional de
Galicia. O sábado 13, ás 21:00, e do-

de Pontevedra (BOP), núm. 108, do martes 9 de
xuño de 2009. www.depontevedra.es
II Concurso de Curtas da Prehistoria
Convoca: Asociación Cultural Festa da Prehistoria de Mos e Punto Xove da Concellaría de Xuventude de Vigo.
Tema:
A Prehistoria (Documental,ficción,animación,
humor,etc...).
Duración:
As curtas terán unha duración máxima de 10
minutos.

mingo 14, ás 18:00, no Salón Teatro.
SANXENXO
¬EXPO. Nómades. Até o 26 de xullo permanece aberta na Sede Náutica Caixa Galiciaesta mostra que recolle o último traballo fotográfico de
Manuel Valcárcel, un percorrido en
imaxes xunto as últimas comunidades nómadas do planeta.
VIGO
¬ CINE. O buscavidas. The Hustler,
realizada por Robert Rossen en
1961, é un clásico do cine, cun inesquecíbel enfrontamento ao billar
dun mozo Newman co memorable
“Gordo de Minessota”. Proxéctase
este martes 16, ás 18:00, en V. dobrada, e 20:30 en V.O.S., na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Abisal.Mostra de xoias inspiradas nos océanos. Até o 21 de
xuño, noMuseo do Mar.
¬EXPO. Santiago Sierra. Sierra
(Madrid, 1966) é un dos artistas máis
interesantes da escena artística internacional. O seu traballo, vinculado a
estruturas sociais ou políticas, pretende cuestionar as relacións de poder establecidas no ámbito artístico e
no social. Até o 27 de setembro, no

SoporteDvd, cos arquivos de vídeo en formato Dvd.
Entrega:
Entregarase un sobre pechado que conteña unha copia da obra en formato Dvd,
con caixa e carátula. Neste sobre indicarase o seguinte: II Concurso de Curtas daPrehistoria. Título da obra e autor. Conxuntamente entregarase unha copia do D.N.I.
do autor ou representante da obra. O lugar
da entrega será a sede da Concellería de
Cultura do Concello de Mos. Poderá efectuarse en man ou por correo, no enderezo:
Concello de Mos Rúa Reguengo, s/n.
36415. Petelos. Mos.
Prazos:
Ata o venres 3 de Xullo de 2009.
Premios:
O día 11 de xullo, ás sete da tarde, proxectaranse as curtas presentadas no Pazo de Mos.
Un xurado, formado por persoas cunha recoñecida traxectoria no campo do audiovisual,
fará a selección das curtas finalistas, que serán incluídas nun DVD promocional e proxectadas no parque da Penacova, en Mos, o 7
e o 8 de agosto de 2009, durante a VIII Festa
da Prehistoria.
O xurado seleccionará as tres mellores propostas, que recibirán os seguintes premios:
1º Premio: 300 euros
2º Premio: 200 euros
3º Premio: 100 euros
A entrega dos premios realizarase o sábado 8
de agosto, día grande da Festa da Prehistoria.
correo de contacto:
festadaprehistoria@gmail.com
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Anuncios de balde.

Marco, Museo de Arte contemporánea.
¬EXPO. Do neoclasicismo... Co
título Do Neoclasicismo ao Naturalismo na arte galega. Colección do
Museo de Pontevedra, a mostra,
achegará a Vigo case medio cento
de obras dos artistas máis senlleiros
do século XIX, até o 12 de setembro,
na Sala de Exposicións do Centro Cultural Caixanova.
¬ EXPO . Tesouros de papel:
libros, xogos e xoguetes.
Colección Quim Corominas. Mostra de todo tipo de xoguetes antigos feitos con papel,
até 1930. Até o 14 de xuño , no
Centro Caixa Galicia.
¬EXPO. Scriptorium Verbumiense. Mostra do laborioso proceso de creación dun códice, e a importancia que tivo Galicia neste
campo. Até o 30 de xuño, no museo
Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Naturnova. A pretensión
deste espazo para a educación medioambiental é tratar de axudar a
concienciar á sociedade da importancia do mantemento do entorno,

Os xamaicanos The Wailers, primeiro grupo de Bob Marley, volven a Galiza para actuar nunha
sala viguesa

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.

enfocando esta actividade principalmente cara os sectores de poboación máis novos. No Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Tempo imaxinario.
Unha mostra de Haya Blanco, Carolina Caluori, María Castellanos e
Olalla Cortizas, todas elas licenciadas en Belas Artes pola Universidade de Vigo. Até o 31 de xullo, na
Casa da Xuventude.
¬EXPO. Puntos de encontro
II/ Meeting Points. Acolle aexposición Rúa Palma, nº 9, 2º’, proposta de Manuel Eirís para este
proxecto, que estará aberto até o
21 de xuño. No MARCO, Museo de
Arte Contemporánea.
¬EXPO. Fóra da Clase. Debuxos
sobre Laxeiro dos alumnos de Ed.
Primaria do Colexio Porto Cabeiro.
Até o 21 deste mes, na Fundación
Laxeiro, R/Policarpo Sanz, nº 15.
¬MÚSICA.Overlook+ Boat
Beam . Actuación este xoves 11,
ás 22:30, na Fábrica de Chocolate.
O venres12, ás 22:30, concerto de
The Soul Jacket + Vindaloo

multiétnica, este venres 12, ás
22:30,no Teatro-Sala de Concertos
do Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. Sevigny. A cantante Lucía Rolle e o músico Xulio Vázquez
ofrecen un concerto este venres 12,
ás 00:00, entradas a 5 euros, na sala
La Iguana Club.
E o sábado 13, actuación do cantante cubano Boris Larramendi, membro de Habana
Abierta e colaborador de moitos
músicos e cantantes principais do
seu país. Ás 00:00, entrada a 8 euros.
¬MÚSICA. Los Marcianos.
Grupo vigués de pop formado en
2006. O sábado 13, ás 23:00, naSala
Contrabajo.
¬MÚSICA. Sham69 + Impulsos Criminais + Post Mortem . Grupos galegos de rock
duro para o sábado 13, ás 22:00,
na Sala Farándula.
¬MÚSICA. III Festival de Habaneras e Polifonía Ciudad de
Vigo . Como cada domingo, até o
día 28, concerto de habaneras,
neste caso a cargo das corais polifó-

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Vendo piso en Vigo: Dúas habitacións, salón/cociña, con calefacción e dobre ventanal. Zona García
Barbón. Aparcamento privado.130.000 Prezo Fixo. Teléfono:
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 (iniciación e avanzado) nos Centros Socioculturais Cidade Vella e Aurelio
Aguirre en Santiago. Información
Tel: 664 387 133 /981 93 82 63
 Licenciado en Xeografía e Historia imparte clases particulares a domicilio en Santiago e cercanías.Todas as materias de letras. Telf: 687
5811 37
 Aluguer de apartamento en
Lira(Carnota), Portocubelo. A carón
da praia. Para catro persoas. Terraza,

vistas ao mar e ao cabo Fisterra. De
xuño a setembro, de 500 a 600 euros/quincena, segundo época.
981 76 11 44 / 666 84 39 97
 Alugo piso 3 hab. 2 baños, exterior. Amoblado, moi bó estado. Santiago de Comp. Tel: 679236 477
 En Ribadeo, véndese apartamento2 cuartos, garaxe e rocho. 54
m2. Con calefacción eléctrica, mobles de madeira maciza e roupeiros
encaixados. Zona Parque de San
Francisco. Impecábel. Prezo 97.500
euros. Teléfono 672434757.
 Castelao. Compro libro "Sempre en Galiza" (Akal Editor), edicións entre 1981-1993, galego ou
español. Tamén agradezo información sobre as edicións mencionadas. Desprázome.
Apartado de Correos 660 (Vigo) ou
moxado@gmail.com

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

O buscavidas, con Paul Newman.

Rockets , con entradas a 6 euros.
E o sábado 13, ás 22:30, concerto de
Mr. Whiz.
¬MÚSICA.Galician on board.
Concerto dos galegos Odaiko Percussion Group, grupo baseado na
exploración da música tradicional

blada, meses de xullo, agosto e setembro. Tel. 676 727 518.
 Alúgase casa con finca. Tempada de verán. 3 cuartos. Reformada. En Cangas. Tfno.: 678 627910
 Vendo Buxus Suffruticosa. En
terra: 30 ou mais cm. , 15-20 diámetro, 4 anosm, 2500 unidades. Prezo:
1 €. En maceta de 1 litro: 15 cm. ,500
unidades. Prezo: 0.50 € . Tamén buxus semprevirens e camelias. En Lestedo, Boqueixón. Tlf: 690 020503
 Regálase can de 20 meses, por
non poder atendelo (agarimoso.xugeton), a persoa con tempo para estar con el, ou con finca na que poida
xogar. Tlf :653160903. Soko( Baiona)

tro, o estado é perfecto. O prezo son
700 € (negociables). Tel: 675.223.59.
Mail: rubentroitinho@hotmail.com

quera tipo polas mañás ou por horas e festivos. En Santiago e comarca. 686924339.

 Vendo Seat 600. Tel: 610 205 247

 Vendo casa de 90 m2, finca cercada de 1000 m2, a tres quilómetros
de Betanzos. 130.000 euros. Teléfono 617 135836.

 Vendo moble cama de 90, con
armarios, estantes, mesa extraíble
debaixo. Tel: 986417582, 669903948
 Vendo Guitarra Electrica Fernandes, 24 trastes, 2 pastillas Humbuckers, mastro palorosa, cor azul
"Oceanburst", impecable estado.
525 €. David , Tel: 610 63 38 82.
 Busco relación cunha muller que
lle goste falar galego, de 38/43 anos.
Preferibelmente da comarca de Ordes. Chamar ao 650 930216.
 Vendo sillón e dúas butacas
(tresillo), coa armazón de madeira.
En Moi bó estado e económico. Tel:
986 290219, preguntade por Conchi.

 Casa para aluguer de fin de semana ou vacacions, situada á beira
do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63
 Vendo saxofón alto Yamaha
YAS275, perfecto estado. Inclue maletín con interior acolchado. O motivo da venta é que vou mercar ou-

nicas Alborada da AVCD. De Cabral, Mª Madre del Buen Pastor,
Virgen del Rocío el Calvario, María
Auxiliadora e Coro Clásico de
Vigo. O domingo 14, ás 19:00, entrada de balde, no IFEVI, Instituto Ferial de Vigo.
¬MÚSICA.The Wailers. Actuación
desta formación, a orixinal ou o que
queda dela, na que tocou o mítico
Bob Marley. O domingo 14, ás
21:00, entradas a 25 ou 20 euros, na
Sala A!.
¬ MÚSICA . Lírica. Concerto
Español eLa Real Cámara.
Concertos líricos que terán lugar
o martes 16 e mércores 17, ás
21:00, con entradas a 9 e 10 euros, no Teatro do Centro Cultural
Caixanova.
¬TEATRO. A miña filla Hildegart. O grupo Teatro Arte Livre
de Roberto Cordovani, leva a escena esta obra baseada no famoso
crime dos anos 30 e na figura de
Hildegart e a súa nai. O venres 12 e
sábado 13, ás 22:00, e domingo 14,
ás 21:00, no Teatro Arte Livre.

Ofrécese rapaza para coidar anciáns e nenos. Experiencia e título.
Mañás e fins de semana. Santiago e
comarca. Tel: 617 407 697.
 Véndese Mercedes BenzMB100
D; Ano 1995; Bo estado. Renovados
recientemente diversos elementos,
radio cd novo. Por 3500 €.
Tlf: 650485043
 Ofrécese moza para coidado de
anciáns e nenos ou limpeza de cal-

 Véndese Peugeot 106vermello
con 38.000 Km. , cinco portas e gasolina. 2.500 euros. Tel.: 655 546 479.
 Quero traballaren artes gráficas.
Experiencia en informática e fotografía e fotocomposición.
Tel.: 620 88 19 35.
 Véndese piso en Xove en moi bó
estado, calefacción, catro cuartos,
dous baños, salón comedor e trasteiro, ten 90 m2. , tamén podería ser
amoblado. Telf. 651528712.
 Home das Rias Baixas que vive
en Compostela, busca muller entre
30/40 anos, sensible, con inquedanzas culturais, galeguista, e sobre
todo boa persoa, con ganas de amizade 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
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Xosé Valiñas

longa que promete devolvelo ao
lugar que merece na nómina de
realizadores que están a resucitar o cinema de xénero sen renunciar á pegada autoral. Ana
Torrent interpreta unha torturada pediatra que se reclúe
nunha solitaria casona fuxindo
do mundanal ruído para superar unha depresión postparto.

DVD. VENDA.
Brigada criminal
Eva Mendes en Cleaner.

EN CARTEL.
Cleaner
Dirixe: Renny Harlin.
Intérpretes: Samuel L. Jackson,
Ed Harris.
Thriller. EE UU, 2007

Houbo un tempo que Harlin era
un dos valores seguros das produtoras norteamericnaas á hora
de encargar filmes de acción: a
primeira secuela d’AXungla de
Cristal, o Cliffhanger de Stallone
e mesmo se atrevía con rarezas
–hoxe fitas de culto– como a curiosa As aventuras de Ford Fairlane. Que o seu novo traballo
chegue con dous anos de atraso
–cunha fita posterior, 12 rounds,
un thriller ambientado en New
Orleans co pétreo John Cena de
protagonista, pendente de estrea– explicita ben ás claras o
moito que cambiou o conto despois de que, a mediados da década do 1990, convencera os estudios de resucitar o xénero de
piratas –A illa das cabezas cortadas – e perpetrara un dos maiores fiascos comerciais do Hollywood contemporáneo. A súa
nova proposta evoca, de esguello,
o primeiro Tarantino cun thriller
atípico no que o protagonista,
Samuel L. Jakcson, é o encargado de limpar as escenas do
crime despois de que os investigadores da policía recollan as
probas. Un mal día exerce a súa
función antes da chegada dos
axentes e acaba encubrindo un
crime que terá que resolver se
non quere acabar no caldeiro.

Ana Torrent en No-Do.

cha de Ouro con este drama interxeracional no que tres irmáns estambulís, representantes cada un ao seu xeito da Turquía moderna e cosmopolita,
deben viaxar a unha remota aldea nas montañas do mar Negro para se facer cargo da nai
nonaxenaria afectada de alzheimer –a actriz francoturca
Tsilla Chelton que tamén acadou en Donostia o galardón á
mellor interpretción feminina.
A dualidade entre a sociedade
tradicional e a contemporánea
agroma a consecuencia do
conflito que destapa a anécdota orixinal –a caixa de Pandora do título– nun filme que
trascende o aparente localismo
topográfico para narrar unha
historia de miras moito máis
amplas sobre incomunicación
e familias fracturadas.

Sete minutos
Dirixe: Daniela Fejerman.
Intérpretes: Luis Callejo,
Toni Acosta.
Comedia. España, 2009

A actual ministra de Cultura comezou con bo pé no mundo do
cine. Os primeiros pasos como
guionista, baixo a protección do
desaparecido Ricardo Franco,
motivaron que o seu nome figurara como debutante nos equipos de libretistas da irrrepetíbel
A boa estrela e da excelente,
aínda que menor Bágoas negras. A cousa foi decaendo con
posterioridade até culminar co
ciclo cómico coral que acometeu xusto antes de se converter
en columnista habitual do BOE.
Hai un par de meses que chegou
ás carteleiras a primeira desas fitas, a insufríbel Mentiras e gor-

das, de Albacete e Menkes, e
agora cae a segunda, na comedia romántica coral de toda a
vida sitúase esta fita de ton, considerabelmente máis amábel,
na que a tamén guionista Daniela Fejerman –Á miña nai gústanlle as mulleres– recorre á colaboración como libretista da
Sinde e de Emilio Martínez Lázaro para dar conta dos enredos
entre os clientes dun servizo de
citas exprés para solteiras e solteiros estresados á busca de parella na internet.

No-Do
Dirixe: Elio Quiroga.
Intérpretes: Ana Torrent,
Francisco Boira.
Intriga. España, 2009

Quiroga é un dos cineastas máis
persoalmente perspicaces do
boom do fantastique peninsular iniciado na segunda metade
da década do 1990. Asombrou a
medio mundo co seu debut, Fotos –dupla en Sitges–, de atmosfera fantástica transversal que
conta con tantos detractores
como entusiastas, entre estes
últimos, un tal Quentin Tarantino. Despois desa estrea inverteu o camiño tradicional e adicouse a dirixir unha serie de interesantes curtas e mediametraxes. A única excepción foi a
fallida A hora fría, unha fantasía
apocalíptica que peca de explícita. Agora, retorna cunha nova

Equipo artístico de Sete minutos

A caixa de Pandora
Dirixe: Yesim Ustaoglu.
Intérpretes: Onur Ünsal,
Tsilla Chelton.
Drama. Turquía, 2008

Se a semana pasada se estreaba
a gran derrotada do último Festival de San Sebastián –Still walking (Aruitemo, Aruitemo)–,
esta semana chega a gran triunfadora. A realizadora turca Yesim Ustaoglu conseguiu a Cun-

Fotograma d’A caixa de Pandora.

Imaxe de Brigada criminal.

Dirixe: Ignacio F. Iquino.
Intérpretes: José Suárez,
Soledad Lence.
Thriller. España, 1950

Manga Films recupera para a
súa nova colección de cine negro español a que pasa por ser
unha das referencias fundamentais do mitificado thriller
hispano da década do 1950. O
certo é que a película de Iquino
–prolífico realizador e produtor
que, nas décadas posteriores,
tocaría todos os paus da industria cinematográfica estatal sen
evitar os currunchos máis infames– precisa dunha lectura
atenta e moi desprexuizada
para ser valorado en todo o seu
peso. Os condicionantes da
época, léase censura previa, in
itínere e a posteriori, esgazaron
bastante o resultado final. A
prescindíbel voz en off loando
as bondades do corpo policial e
certos xiros argumentais de
acomodaticia previsibilidade
non casan nada ben co espírito
do xénero. Así e todo, se prescindimos dos danos de terceiros, aínda lle podemos sacar
xogo a unha dignísima mostra
de cine de xénero con esplendorosa ambientación e narrativa que, nun contexto menos
controlado politicamente, non
tería nada que envexarlle á coetánea serie B norteamericana.
O argumento? Poli novato que
busca casos de envergadura e
ten que lidar con roubos de menor entidade. G
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XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Repetición de amores.
O tratado de xadrez máis antigo que se conserva foi publicado en Salamanca en
1497. O autor, Luís Ramírez de Lucena era un xudeu converso fillo dun embaixador
dos Reis Católicos que viaxou moito por Italia e Francia. A súa labor foi máis recopilatoria que creativa e nela esbózanse xa os esquemas básicos da apertura italiana, da
española e do gambito de rei. O libro trata do amor e do xogo, actividades ligadas
no máis lúbrico que lúdico batiburrillo de cábalas e intrigas da corte isabelina e insérese nun modelo cultural no que a muller ampliaba o seu poder no tránsito dunha
sociedade medieval a un mundo máis moderno tralo descubrimento de América,
que poñía a leve razón como pilar esencial na restauración dos ideais grecolatinos
do pensamento humanista. Ricardo Calvo mantén que Lucena, amigo de Fernando
de Rojas, foi o modelo inspirador do Calisto da Celestina.
Posición de Lucena.
Repetición de amores e arte de axedrez
con CL juegos de partido é o título orixinal do incunable de Lucena, e as 124 páxinas que o compoñen pódense ver no
Museo Británico. A posición de hoxe
aínda que se lle atribúe ao autor non
está no tratado e considérase como
fundamental na técnica do final. Estatís-

ticamente os finais de torre e peón contra torre son os máis abundantes, e
nunha época na que o xogo non se concebía sen apostas e cartos de por medio
esta posición era especialmente importante dada a súa recurrencia nos remates das partidas e a dificultade que presenta a súa resolución se non se coñece
o método proposto por Lucena. 1.Tf1+
Rg6 [Se 1…Re6 entón 2.Re8 e as bran-

cas coroan] 2.Tf4! [con esta manobra de
torre as brancas constrúen unha ponte
para refuxio do rei] 2…Tc2 a única esperanza negra reside en jaquear continuamente o rei inimigo 3.Re7 Te2+ 4.Rd6
Td2+ 5.Re6 Te2+ 6.Rd5 Td2+ 7.Td4 refuxio do rei e fin da partida 7…Txd4+
8.Rxd4 Rf7 9.d8=D 1-0.

SUDOKU
difícil

Horizontais:
1- De físico ou cara fermosos, en masculino. Quitas. 2- Home
que, sobre todo en certa época, adoptou ou favoreceu as
ideas ou correntes chegadas de Francia. 3- Empresa galega
de telefonía e internet. Rebelde, que non é dócil. 1000 dos
romanos. 4- Regalas. Peza que forma unha cadea. Cánido. 5De considerable estatura. A primeira. Valado de pedra. 6Madeira noble e preciosa, moi aprezada na ebanistería. Salicilato de fenilo, usado como conservante e nos bronceadores solares. 7- Planta herbácea que vive somerxida ou
aboiando na tona da auga. Símbolo do barn. Tea tecida con
fíos de metal. 8- Tratamento inglés de nobreza. Contracción.
Título numerado, nas artes marciais. 9- Símbolo da temperatura absoluta. Que esixe moito esforzo e traballo. Símbolo do
prefixo tera-. 10- Pouco dado ao diálogo, que lle gusta impor
a súa vontade en calquera situación. 11- Terreo sementado
de trigo, centeo ou outros cereais. “....... Nin”, escritora francesa famosa polos seus diarios.
Verticais:
1- Escolta, persoa que protexe a outra. 2- Exclamación de alivio, cansazo, etc... Dinastía dos reis marroquinos. esa cousa
para a que houbo eleccións hai uns días. 3- Membro da
nobreza dun país, ou, figuradamente, persoa de costumes e
vida refinada. 4- Alimento básico da humanidade. Lado
dunha montaña. En inglés (que agora hai que ser trilingües)
“para”. 5- Donde. 1ª letra. Cousa de alto prezo. 6- Pasta adhesiva. Na República romana, facción política dos “bós homes”
ou Optimates. 7- Enxoito. Símbolo do xofre.Figura da baralla
española. 8- Deste xeito. Incorrectamente. Con boa saúde. 9Aparello electrónico capaz de facer complexas operacións
matemáticas enn fraccións de segundo.10- Cómputo dos
anos desde o nacemento de Cristo.Arrecendo. Dous dos
romanos. 11- Que están nun estado próximo ao sono.

SOLUCIONS
doado

1-Gardacostas.2-Uf.Alaui.UE.3-Aristócrata.4Pan.Aba.For.5-Onde.A.Cara.6-Cola.Boni.7seco.S.Sota.8-Así.Mal.San.9-Calculadora.10Ad.Aroma.II.11-Somnolento
Verticais:

1-Guapo.Sacas.2-Afrancesado.3-R.Indócil.M.4Dás.Elo.Can.5-Alta.A.Muro.6-Caoba.Salol.7Ouca.B.Lame.8-Sir.Cos.Dan.9-T.Afanoso.T.10Autoritario.11-Seara.Anaïs
Horizontais:

difícil

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

AUTODEFINIDO

doado

Crucigrama

Curriculum/Aleira.Esa/Comparados/As.Proba.I/
R.Me.CESID/Eternal.SA/Xes.I.Afro/Artesanía/Der
rota.Es/Óseo.Adela/Ras.Ironía.
Verticais:

Cacarexador/Ulos.Tresa/REM.Mestres/Ripper.Er
o/Irar.Niso.I/Caroca.Atar/U.Abelanado/Ledas.Fi.E
n/Uso.Israelí/Masidao.Saa.
Horizontais:
Autodefinido
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César Lorenzo Gil

A

Están de moda as marcas brancas, esas que
cada rede de supermercado “inventa” para unificar todos os seus produtos e vendelos
máis baratos. A crise fai que miremos moito o céntimo e xa nos

MARCAS
BRANCAS
dá igual se o tomate frito é Solís
ou do Dia. A situación é tal que
as grandes marcas da alimentación queren obrigar a cadea

Mercadona a vender os produtos dos seus representados. En
realidade, a meirande parte desas marcas (Hacendado, Aliada,
Auchan...) prodúcense nas mesmas factorías que os turróns Lacasa, o leite Celta ou o xamón
Casademont. Noutros casos, a

suposta variedade das marcas
brancas non é tal. Todas as colas
que ilustran os kalimotxos low
cost de Fisterra a Cartagena fabrícaas a empresa holandesa
Refresco, un enorme emporio
das bebidas que facturou no
2008 1.300 millóns de euros. G

É o único lugar de Portugal onde hai lobos e especies de árbores coma os acivros ou os teixos, tamén conserva
o bosque de carballos centenarios máis valorado de Portugal no lugar da Alberguería. O Géres, pioneiro
na preservación do entorno en Portugal é ,dende hai trinta e tres anos, o primeiro parque natural luso.

Lagido Domingos,directordoParquedoGerês
‘Temos lobos e carballos que non arden’

PACO VILABARROS

Alberte Rivero

O ancorense Lagido Domingos
é o novo director do Parque Natural do Gerês, e afronta a tárefa
de impulsar a primeira reserva
da biosfera transfronteiriza.
Dúascentas sesenta mil hectáreas das que o 80% están no
norte de Portugal. Segundo recoñece, tras a toma de posesión, foi un inverno especialmente duro; xa que arderon, no
que vai de ano, máis de tres mil
cincocentas hectáreas no parque, aínda que os danos non foron tan graves como se prevía
nun primeiro momento. Para
Domingos, o Parque Natural do
Gerês, a maiores dunha grande
exposición da natureza, tense
que convertir nunha universidade de respecto e aproveitamento dos recursos naturais.
Ser reserva da biosfera que supón na práctica?
A chegada de investimentos da
Unión Europea. Xa somos reserva transfronteiriza, pero iso
tamén engade unha presión
para non fallar nesta oportunidade única. Galegos e portugueses temos que canalizar investimentos e realizar proxectos conxuntos. Nós xa temos
algunha experiencia, pois o
parque é o máis antigo de Portugal e é un destino para o turismo rural de toda Europa.
Será máis necesario que nunca
o traballo conxunto?
Xa o vimos realizando desde hai
tempo. Será importante non pi-

sarse e camiñar á par. Hai rutas
de sendeirismo transfronteirizas, proxectos semellantes en
recuperación de aldeas, pero
seguro que o teremos que ampliar a módulos de biodiversidade e promocionarnos de maneira conxunta no extranxeiro.
Turismo si, pero non en masa.
Témolo claro, por iso realizamos un control dos visitantes
nos últimos anos, aínda que
superamos o cuarto de millón.
Agora están en voga o senderismo e os deportes de risco,
para os que o parque ten unhas
condicións extraordinarias. É
importante fomentalos pero co
control necesario para que a

natureza non sufra. Sería bo
que tivesemos que por cotas,
iso querería dicir que é unha
zona altamente demandada.
É único o Gerês por algo?
Temos unha ampla cabana de
lobos, única en Portugal. Especies de acivros imposíbeis de
atopar noutras partes e por suposto os carballos centenarios
da Albergaria, que constitúen o
corazón do parque e, tal vez, a
masa árborea máis importante
do país. Pero tamén son importantes as aldeas, por exemplo
Pitões de Junas, sen éxodo masivo de persoas, coma acontece
do outro lado da fronteira. Son
moitos mundos nun, desde a

zona máis agreste e brava do
Leboreiro, até o encanto do
propio Gerês, onde a humidade
envolve todo o ano o visitante.
Foi un inverno cheo de incendios no Gerês e na Albergaria.
É tanto. Cálculamos que arderon máis de tres mil hectáreas.
Nun primeiro momento asustámonos moito, o lume afectoulle ao corazón da Albergaria,
onde están os carballos centenarios pero, despois das análises realizadas, vimos que
aguantaron ben o lume e revivirán a maior parte. Os incendios
de inverno, polas condicións
ambientais, son moito menos
devastadores que os do verán.G
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e cote atopo persoas de
esquerda ou simplemente progresistas desconcertadas polo suceso das chabascadas de Berlusconi e dos gags
de Sarkozy, tan logrados como
os de Louis de Funès. Vese que,
abducidos polo “buenismo” e
a corrección política, os progres acaban por volverse apirolados. Todo o contrario do que
lles acontece aos neoconservadores, que andan arreitados ou
escarallados, como ben se
aprecia nunha foto publicada
por El País na que se ve un neocon en coiro e co órgao copulador teso en medio dun xardín
sardo con doniñas (nome
científico: putorius vulgaris) en
tanga e sen sostén. O Cavaliere
é o anfitrión deses retiros en
Sardeña, aos que acoden os
convidados presuntamente en
avión oficial e cantando Volare, oh!, oh!, a coro coa fantasma de Domenico Modugno. O primeiro ministro
transalpino foi xa fotografado
en piores enchoiadas, por
exemplo apalpando bailadoras noviñas que podían ser netas súas. A Igrexa italiana apurouse a renovar o seu apoio a
Berlusconi malia que este peque contra o sexto mandamento, porque a hierarquía
católica presentista é moi tolerante, ao extremo que desculpa a pederastia e só condena a homosexualidade dentro do matrimonio. Os neocons alargan a base electoral
dos conservadores tradicionais (peraltas e píos rexistradores da propiedade) apelando á
cafarnaxe bruta dos animalciños vestidos de roupa, que de
boa gana se espirían pra participar nas orxías de don Silvio. G

’’

Abducidospolo‘buenismo’
e a corrección política,
os progres acaban
por volverse
apirolados”

