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O galego é o máis útil

Os dous novos xogadores
do Real Madrid
son as fichaxes máis caras
da historia.
Os dous falan portugués.

XALLAS, UN NOVO LIBRO DAS
COMARCAS DE GALIZA

CON ESTE NÚMERO Á VENDA

para falar con Kaká e Cristiano Ronaldo
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O GALEGO AMEAZADO

Feixóo destapa o conflito lin
Para os defensores do galego está en xogo
a sobrevivencia do idioma. ‘Agora si hai conflito’,
sinalan moitos profesores. ‘Agora si imos aprezar
a paz que tiñamos antes’. Con independencia
da postura de cada quen, existe bastante
coincidencia en que a actitude de Feixóo foi pouco
meditada e leva a polémica onde non a había

A Consellaría, con pouca man
esquerda, segundo recoñecen
en privado algúns directores xerais, ameazou os directores dos
centros e alporiza os ánimos dos
claustros. Todos os sindicatos,
incluídos os independentes, a
maioría das asociacións de pais,
un bo número de colexios católi-

cos e outros moitos colectivos,
considéranse ignorados por un
goberno autonómico que parece disposto a contradicir algúns
dos piares do propio Estatuto de
Autonomía, como o que declara
o galego “lingua propia de Galicia”, perdendo así el mesmo a
súa razón de ser.G

Os erros cometidos por Educación
Non atender as
recomendacións do persoal
técnico da Consellaría
A Consellaría de Educación
conta con persoal técnico, cargos de responsabilidade e inspectores que desde hai anos
coñecen ben o sistema educativo. Porén, o conselleiro, que
procede da universidade pero
que descoñece o ensino primario e secundario, non atendeu
as recomendacións dos especialistas e funcionarios, o cal tería evitado parte do conflito.

H.Vixande

Non realizar as preguntas
no impreso de matrícula
A enquisa distribuíuse cando o
prazo de matrícula levaba máis
de dez días pechado. Porén, de
ter incluído as preguntas aos
pais no mesmo impreso de
matrícula tería evitado conflitos nos centros de ensino e
permitiría que a maioría dos
pais cubrisen o cuestionario.
Empregar terminos complexos
Entre as preguntas formuladas
aos pais incorporáronse conceptos como “materias troncais”, “lingua inicial” ou “materiais didácticos”. Aínda que
se aclaraba o seu significado,
introduciu un factor que dificultaba a comprensión por
parte de moitos dos pais non
afeitos á prosa administrativa.
Nonrealizarunhaenquisa
sociolingüísticacientíficaeampla
Os cuestionarios enviados aos
pais constaban de catro preguntas, pero non permitían coñecer a realidade sociolingüística na que está inmersos os rapaces, nin o nivel de comprensión das linguas, nin a disposición do alumnado e dos pais
fronte a elas. Aproveitar os coñecementos do secretario xeral
de Política Lingüística, Anxo
Lorenzo, tería sido máis eficaz.
Non incluír instrucións para

Xesús Vázquez, conselleiro de Educación.

pais, profesorado e dirección
A distribución da enquisa non
incluía instrucións para o profesorado, as direccións nin os
pais, de forma que non se explicaba, por exemplo, que había que encher un cuestionario por cada fillo en idade escolar. Por outra banda, que non
houbese unha enquisa por familia interpretouse como unha discriminación.

JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

Non enviar as enquisas
por correo
Dado o conflito previsíbel nos
centros de ensino, xa que introducía un elemento de xestión nun momento complicado debido a que coincidía coas
avaliacións, a Consellaría podería ter enviado as preguntas
directamente aos pais por correo, cun sobre no interior para
responderlle á Administración.

Non consultar as direccións
dos centros afíns ao PP
As direccións dos centros, con
independencia da súa filosofía,
foron vítimas por igual do conflito xerado pola enquisa enviada por Educación. Aínda que a
CIG é o sindicato maioritario no
sector, organizacións como
CSIF ou ANPE contan cunha representación significativa. Con
todo, CSIF pronunciouse en
contra da enquisa e ANPE, a pesar de evitar dar a coñecer de
forma pública a súa postura, en
privado tamén mostrou o seu
desgusto. Trátase de centrais independentes, pero con moitos
simpatizantes do PP, polo que
contar coa súa opinión tamén
tería evitado problemas.
Ignorar a realidade dos centros
A pesar das respostas que poidan dar os pais sobre o >>>
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PEPE CARREIRO

A CAVERNA

C

ito lingüístico
>>> idioma, as direccións dos
centros sabían que non se vivían grandes conflitos co decreto
actualmente en vigor. Agás en
casos particulares, non houbo
contestación, como admitiu o
Valedor do Pobo. Coa enquisa,
si se introduciu un factor de
confrontación que tamén padeceron as direccións afíns ao
PP e que engadía unha controversia máis á problemática natural que se dá no ensino.

Non garantir o anonimato
Aínda que a enquisa contaba
con máis mecanismos de seguridade que o voto emigrante e
que a Xunta proclamou que desexaba que os pais puidesen
responder de forma anónima, a
consulta non garantía o anonimato porque non se introducían sistemas de custodia do voto
eficaces. A CIG lembrou que foron os nenos quen lle trasladaron a enquisa aos seus pais.
Non garantir a autenticidade
do voto
A falsificación da sinatura dos
pais por parte dos fillos non é
demasiado habitual no ensino,
pero se produce con relativa frecuencia. Na enquisa non había

instrucións para que os profesores verificasen que a sinatura
se correspondía coa dos pais e
nalgúns centros detectáronse
irregularidades deste tipo.
Ameazar as direccións
e profesorado con sancións
A Consellaría de Educación non
só obrigaba ás direccións a
identificarse na certificación da
enquisa, senón que ameazou ás
direccións e profesorado con
sancións se procedían a informar aos pais. A CIG sinalou que
vulneraba o dereito á información e a liberdade de cátedra.
Nonpermitiraospaisescolleren
aopcióndetodoengalego
A CIG insinuou que a enquisa
servía para impedir que os pais
puidesen elixir que os seus fillos estuden todas as materias
en galego agás a lingua española e inglés. En caso contrario, aseguraba o sindicato,
Educación tería incluído a opción de “todo galego”.
Non permitir informar sobre
as distintas posibilidades
Tras enviar as enquisas e ante a
proclamada intención de distintos colectivos de ofrecerlles

aos pais unha información
máis ampla das posibilidades
que había, a Consellaría emitiu
un comunicado sinalando que
prohibía estas prácticas, de
modo que os pais tiveron que
responder a cegas a unha opción sobre a que non se produciu un debate previo.
Preparar a enquisa
sen asesoramento xurídico
A precipitación deixou moitos
flancos na enquisa porque a
Consellaría prescindiu do asesoramento xurídico para a súa
redacción. A CIG presentou un
recurso para a paralización da
enquisa, un contencioso pola
vulneración dos dereitos fundamentais e unha demanda
por vulneración da lei de datos.
A STEG tamén denunciou.
Vincular a enquisa ao futuro
decreto que substitúa o 124/07
Con varios recursos presentados, a vinculación do resultado da enquisa coa redacción
do novo decreto do galego no
ensino que substituirá o
124/07, actualmente en vigor,
a Xunta engádelle un risco á
súa actividade normativa, posto que algún fallo contra o

cuestionario podería comprometer seriamente a legalidade
do novo decreto.
Realizar unha campaña
publicitaria nos medios
Segundo o PSdeG, a Xunta investiu 60.000 euros diarios
nunha campaña nos medios
de comunicación para difundir a enquisa. Trátase dunha
cantidade elevada en tempos
de crise que puido aforrarse
enviando por correo a información aos pais.
Non protexer os dereitos
por igual
Só consultar aos pais e non preguntarlle a toda a comunidade
educativa implicaba un agravio
comparativo, segundo os afectados, que consideraron que se
protexían uns dereitos máis que
outros. Acontecía por igual no
caso dos opositores a médicos
do Sergas, que non deberán facer o exame de galego e que en
consecuencia poderían ignorar
o idioma dos seus pacientes.
Trátase dunha situación que levou á oposición parlamentaria a
asegurar que a Xunta ten unha
“cruzada contra o galego” que
non só se dá no ensino.G

A Xunta traerá funcionarios de fóra sen que saiban galego
H.V.

A Xunta traerá funcionarios de
fora aínda que ignoren o galego. O procedemento empregado é a reforma da Lei da
Función Pública e implica suprimir a obrigatoriedade de realizar en galego as probas de
acceso ao funcionariado –que
eran tipo test e non implicaban gran dificultade– e substituílas por un exame de galego
se non se acredita coñecemento previo do idioma. Na
exposición de motivos da modificación legal indícase que
“hai que posibilitar que a mobilidade dos cidadáns e das ci-

dadás por todo o territorio nacional non se vexa limitada nin
menoscabada por barreiras
lingüísticas de ningún tipo”.
Aínda que Galiza é a nación do
Estado con máis opositores, a
Administración sinala que o
persoal foráneo vai “posibilitar
unha axeitada prestación dos
servizos públicos á cidadanía”.
A Lei de Función Pública,
que data do 13 de marzo de
2008, vai modificarse forma
urxente en base aos artigos
98.1 e 134 do Regulamento do
Parlamento. O obxectivo é a
rápida aprobación dos cambios e que estes xa estean en

editorial

vigor cando teñan lugar as
oposicións a funcionarios da
Comunidade autónoma.
Nunha interpelación parlamentaria, os deputados socialistas Francisco Cerviño e Guillerme Meixón relacionaron a
anunciada derrogación do decreto do galego coa reforma da
Lei da Función Pública e sinalaron que “o que esta? detra?s
de todo isto e? a ideoloxi?a impulsada pola Fundacio?n FAES –que preside o ex-presidente Aznar, e que afirma na
su?a pa?xina web que o galego
e? unha invencio?n”.
O deputado do BNG Bieito

Lobeira lembrou que o artigo 5
do Estatuto indica que “os poderes pu?blicos de Galiza (...)
potenciara?n o emprego do
galego en todos os planos da
vida pu?blica, cultural e informativa, e dispora?n os medios
necesarios para facilitar o seu
con?ecemento”. Nun texto alternativo presentado polo
BNG sinálase que a modificación do PP impide que os cidadáns poidan expresarse en galego diante dalgúns funcionarios e lembra que priva aos
opositores galegos da vantaxe
competitiva de coñecer o idioma propio de Galiza.G

onsultar a opinión de alguén e defender a liberdade son posturas inicialmente positivas. Pero os slogans non sempre resultan verídicos. A República Democrática Alemá era unha ditadura e o escudo da España de
Franco levaba inscrito o lema
“unha, grande e libre”. A liberdade pode ser defendida
só para uns poucos privilexiados, mentres que unha constitución e as leis en xeral, alén
de recoñecer dereitos, son tamén, por definición, mecanismos reguladores, que
marcan obrigas universais.
Xa no ensino primario se
explica que só é libre aquela
persoa que ten as condicións
para exercer os seus dereitos.
Só quen coñece dous idiomas pode escoller un deles. O
neno que só coñece un, non
poderá elixir o día de mañá.
Na dereita, non é asombrosa esta concepción parcial da liberdade. É a mesma
dereita que defende a desregulación urbanística e o despido libre.
O conflito (agora si) creado
arredor do idioma baséase na
defensa da liberdade para a
lingua poderosa. É a erección
de máis privilexios para quen
xa os ostenta case todos (televisións, xornais, cine, música...). A supresión do galego
nas oposicións non é menos
grave. En primeiro lugar, franquea a entrada de opositores
foráneos (a historia repítese:
xuíces casteláns en Galiza, camareiros galegos en Madrid)
e, en segundo, elimina o dereito dos galegos a falar galego
coa administración (velaí unha liberdade negada).
ABC, a COPE, a extrema
dereita madrileña, o que na
Transición se chamou “a caverna”, vanagloriáronse do
“seu triunfo” nas eleccións
galegas. Con razón, pois o PPdeG gañara co apoio dos ben
pagos estrategas foráneos. O
problema agora é que o debate non responde á realidade
de Galicia, nin sequera á da
maioría dos votantes galegos
do PP, senón aos intereses de
Esperanza Aguirre e os seus
socios. Feixóo ten unha hipoteca coa caverna e hanlla querer cobrar.G
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María Obelleiro

ASEMANA
NUN PRINCIPIO NEGOUNO

GUERRA PEDIULLE AXUDAS
Á CONSELLARÍA
QUE AGORA DIRIXE

A conselleira de Facenda, Marta Fernandez Currás.
PEPE FERRÍN / A.G.N.

SEGUNDO AC.I.G.

O conselleiro
de Economía e
Industria,
Xavier Guerra.

FACENDA ESTUDA
AUMENTARLLES O SALARIO AOS
XEFES TERRITORIAIS DA XUNTA
A CIG vén de informar de que a
Consellaría de Facenda propón
un acordo retributivo para os
novos territoriais da Xunta que
consiste nun incremento de
210 euros mensuais. A central
sindical calcula que o aumento
“custaralles 150.000 euros
anuais aos contribuíntes”, cifra
que “queda moi lonxe da tan
prometida austeridade” do Goberno do PP. A Xunta xustifica o
aumento en que estes postos,
ocupados “levan unha especial
dificultade técnica, dedicación
e responsabilidade”. Os xefes
territoriais son funcionarios
con tarefas de coordinación administrativa que representan
as diferentes consellarías. “Non
podemos quedarnos calados
sen denunciar esta hipocrisía”,
afirmou a CIG, pois a responsábel de Facenda propón aumentar o salario a persoal que
cobra “máis de 40.00 euros ao
ano” e, “á súa vez, conxelar os
salarios do resto dos traballadores públicos”.G
MANIFESTACIÓN DA A.P.D.R.

MÁIS DE 2.000 PERSOAS
VOLVEN ESIXIR
A MARCHA DE ENCE
Ao redor de 2.000 persoas participaron o pasado sábado en
Pontevedra na marcha convocada pola Asociación pola Defensa da Ría (APDR). Un ano
máis, os manifestantes reclamaron o traslado da factoría de
Ence fóra da Ría e ratificaron a
súa aposta por “un modelo de
desenvolvemento sostíbel” na
comarca que permita crear novos postos de traballo. O presidente do colectivo ecoloxista,
Antón Masa, advertiu de que
“só a mobilización social” será
quen de lograr que “este foco
de desaxuste económico e am-

Socialistas e nacionalistas criticaron o conselleiro de Economía e Industria, Xavier
Guerra, pola súa dupla condición de empresario e responsábel da Xunta. O popular é,
ademais de conselleiro, socio
de El Secreto del Mar, firma
téxtil dirixida dende Vigo pero
que di producir en Porto. Esta
empresa, famosa pola marca
El Niño, competiu no 2008
por axudas da Consellaría de
Industria, o mesmo departamento que agora dirixe o em-

presario vigués. A Guerra indignárono as acusacións da
oposición. E é que o PSdeG e o
BNG destacaron que, no seu
cargo actual, o conselleiro terá
que decidir, por exemplo, sobre subvencións a competidores de El Secreto del Mar.
Malia a publicación das axudas no DOG, Guerra presumiu, a través dunha nota de
prensa oficial, de “nunca” ter
pedido o diñeiro para a súa
compañía. Ante a evidencia, o
conselleiro viuse na obriga de
rectificar. Así, Economía e Industria emitiu outra nota na
que explica que nunca pediu
subvencións para mercar outra empresa.G

PEPE FERRÍN / A.G.N.

Pormenor da manifestación a favor da marcha de ENCE-ELNOSA da Ría de Pontevedra.

biental” abandone a Ría de
Pontevedra. Masa acusou os
sindicatos de Ence e a dirección da empresa de utilizar a
“crise” de forma “interesada”
para evitar o “peche” da fábrica. O responsábel da APDR, indicou que a papeleira “non ten
nada que ver” co desenvolvemento da comarca e asegurou
que Ence só xera “o 0,5 por
cento do emprego” no contorno de Pontevedra.G
APOIO DAS TRES FORMACIÓNS

O PARLAMENTO PIDE
QUE SE PRIORICE A VOLTA DE
NAVANTIA Á ACTIVIDADE CIVIL

gociación para que o estaleiro
Navantia-Fene poida volver á
construción de buques civís. A
pesar do consenso á hora de
aprobar a iniciativa parlamentar, PSdeG e PPdeG culparon,
respectivamente, os gobernos
populares e socialistas no Executivo central da situación actual da antiga Astano. Ante estas
acusacións, o deputado nacionalista Henrique Viéitez asegurou que o “BNG non sae da súa
sorpresa de que PP e PSOE se
boten as culpas mentres que unha instalación conta con 8.000
metros cadrados ociosos”.G

RAFA FARIÑA

Socialista, Xosé Manuel Laxe
Tuñas, presentou unha moción para o seu debate e aprobación no próximo pleno do
Parlamento, co obxectivo de
“pór luz sobre a situación de
servizos especiais da que gozou Alfonso Rueda –actual

SUPOSTA FRAUDE

PPdeG, PSdeG e BNG reclámanlle ao Goberno central que considere “prioritaria” na súa axenda na Presidencia da UE –no primeiro semestre de 2010– a rene-

O PSdeG RETA O P.P.
A INVESTIGAR A RUEDA
O portavoz da área institucional do Grupo Parlamentario

Carlos Fernández, presidente da FEGAMP.
A.G.N.

conselleiro de Presidencia– entre o 2006 e o 2009”. Os socialistas consideran que tanto Rueda como o presidente da Xunta, Alberte Núñez Feixóo, deben “explicarlle ao resto dos
funcionarios que queiran
manter a praza como se pode
conservar a reserva dunha praza sen cotizar á seguridade social nin cobrar da Administración pública”. “Estamos ante
unha fraude de lei clara e se o
PP considera que non hai nada
irregular, só ten que facilitar a
correspondente investigación
para que non quede ningunha
dúbida”, apuntou Laxe Tuñas.
O deputado denunciou que os
populares fixeron un “uso perverso” da normativa vixente en
materia de función pública para que Rueda puidese manter
reservada a praza no Concello
de Cambados e impedir que
outros secretarios do concello
accedesen a esa praza.G
DENUNCIA DA FEGAMP

A XUNTA REDUCIU ATÉ O 10%
AS AXUDAS AOS CONCELLOS
A Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp)
denunciou que a Xunta reduciu as axudas “até o 10%” das
cantidades percibidas en exercicios anteriores polos concellos. O presidente do organismo, Carlos Fernández, apuntou a súa intención de trasladarlle á Administración a “alarma e inquietude” xeradas nos
alcaldes e sinalou que espera
“coñecer de primeira man” os
criterios empregados, os cambios realizados e a xustificación
dos novos importes.G

>>>
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ENQUISA
Damián Villalaín

A

Carlos Aymerich, do BNG [esquerda] escoita a Xoaquín Fernandez Leiceaga do PSOE, no parlamento.

PEPE FERRÍN / A.G.N.

PSOE e BNG afirman que derrogarán
o decreto do galego do PP
O intento de impoñer un decreto sen consenso
e contra a opinión da maioría da comunidade
educativa pode darlle unha duración limitada.
Os dous partidos da oposición xa afirman que
de perder o PP a maioría nas próximas eleccións
o seu decreto virase abaixo
Manuel Vilas

A enquisa para xustificar a derrogación do Decreto do galego no ensino ten unha gran virtude, cando menos para a oposición. A lista de colectivos
opositores é tan longa e plural
coma non se recorda nun movemento social dende a crise
do Prestige.
CC.OO ,CSI-CSIF, FETEUXT, ANPE, Confederación de
Apas de Centros Públicos,Asociación de Directores e Directivos de IES, AS-PG, CIG, Comités, Coordinadora de Equipos
de Normalización, Nova Escola
Galega, Asociación de Ensinantes de Ciencia, Colexio de Psicólogos, A Mesa pola Normalización, STEG e as tres universidades son só algúns dos colectivos
que xa se pronunciaron en contra. Eles representan a práctica
totalidade da comunidade educativa. BNG e PSdeG súmanse
ao movemento de protesta e
prometen, en declaracións a A
Nosa Terra, que derrubarán o
novo texto tan pronto como recuperen o poder.
O presidente da Xunta pre-

>>>

sume non obstante que o novo
decreto chegará por “consenso” e durará “moito”. O conselleiro de Educación mesmo di
que as bases serán tan sólidas
que durará “dezaseis anos”. O
certo é que o ansiado consenso
do PP é até hoxe un clamor social en contra, con Galicia Bilingüe (GB) como único apoio.

OS GALEGUISTAS DO PPdeG DANLLE
UN AVISO A FEIXÓO. Mesmo o sector galeguista do partido xa filtrou a El Correo Gallego o seu
malestar pola progresiva deriva do PPdeG cara as teses de
Galicia Bilingüe. Argumentan

’’

OGobernocárgase
a liberdade de expresión,
coma cando prohibira
carteis e actos
contra a marea negra”
[Bieito Lobeira]
Deputado do BNG.

que tal estratexia afundiu ao PP
en Cataluña e Euskadi. Ademais, derrogar o actual texto irá
contra o Plan de Normalización Lingüística, aprobado por
unanimidade no Parlamento
na era de Manuel Fraga. Unanimidade parlamentar que
normalmente serve para evitar
que un novo Goberno derrube
en solitario consensos previos.
“O PP non pode presumir
de que o seu decreto vaia durar
no tempo cando está a rachar o
consenso”, denuncia Guillermo Meixón, deputado socialista. Para Bieito Lobeira, parlamentario do BNG, as promesas dun novo texto que dure 16
anos agochan o desexo de aplicar unha “estratexia a longo
prazo” que pasa por “privar
unha xeración enteira de recibir clases en galego”.
Fronte a este “xogo perverso”, o nacionalista compromete que, no caso de volver ao Goberno, “defenderemos os dereitos colectivos, como é o retorno a un sistema educativo
que incorpore o dereito inalienábel a aprender galego”. En
parecido sentido pronúnciase
o parlamentario do PSdeG.
“Sempre imos apostar por un
decreto baseado no consenso”, di Meixón. No discurso de
Bloque e PSdeG hai unha diferenza. Os socialistas móstranse
moi abertos a negociar co PP
un novo texto, garantindo a
competencia en galego dos ra-

paces. Con todo, Meixón lémbralle a Feixóo que a práctica
totalidade da comunidade
educativa apoiou o texto actual. En contraposición, o socialista destaca que o novo Decreto sácase adiante sen consultar nin aos consellos escolares nin aos partidos.
Socialistas e nacionalistas
tamén atacan a censura da
Xunta aos actos nas escolas sobre a enquisa na que Educación pregunta aos pais que lingua prefiren. Lobeira acusa o
Goberno de “cargarse a propia
liberdade de expresión”, como
cando prohibira carteis e actos
contra a marea negra. Pola súa
banda, Meixón cualifica a
prohibición de “absolutamente lamentábel”, “ilexítima” e
“ilegal”. Sobre a “enquisa
trampa” en si, o socialista asegura que “carece de rigor científico ningún” e que “Educación ten xa os resultados cociñados”. STEG e CIG xa anunciaron que denunciarán nos
xulgados a prohibición e a enquisa, respectivamente.
Ante a avalancha de críticas, o
PP responde que a derrogación
era un das promesas clave do
seu programa. Claro que tamén
en campaña Feixóo prometeu
que “o idioma das materias troncais debera ser elixido polos pais;
e por iso imos facerlle esa pregunta [aos pais] no primeiro sobre de matrícula e esa pregunta
vinculará o Goberno”.G

lberto Núñez Feixóo encirrou até extremos lindeiros coa indecencia un hipotético conflito lingüístico que tería
o seu suposto espazo de desenvolvemento nas aulas dos colexios galegos. Despois, solazándose no papel de bombeiro-pirómano, reapareceu coa súa
simbólica manguerita e anunciou a solución: “hai que devolver ás aulas a amabilidade lingüística que se vive nas rúas”.
Un xa sospeitaba que nas aulas
a vida transcorría con aceptable amabilidade e que, tal como certificou o valedor do Pobo, as pendencias escolares nada tiñan que ver coa lingua, senón máis ben con esoutro tipo
de asuntos para os que se creou
precisamente unha materia como Educación para a Cidadanía, tan detestada polo PP.
Agora confirma a sospeita
AMPE, sindicato de mestres de
tendencia conservadora, cuxo
portavoz vén de recoñecer que
o debate lingüístico “non estaba nos centros”. Feixóo sae dalea encargándolle ao seu conselleiro de Educación –o dos
correos electrónicos intimidatorios– unha enquisa bananeira, trileira, ibarretxesca, recocida e lamentable, un paripé de
neoliberalismo histérico e democracia chavista, a medio camiño entre Libertad Digital e
Kim Il Sung, que deparará os
resultados xa preanunciados
por Feixóo: bilingüismo e un
pouquiño de inglés. Ou sexa,
máis ou menos como antes, só
que reafirmando a posición subordinada do galego. O presidente poderá chufarse de ter
apagado o incendio que el
mesmo prendeu e recibirá os
aplausos habituais. Non xulgará necesario mirar cara a atrás
nin contemplar a desolada paisaxe dunha lingua abrasada
nesta intelixente, rendible e pasaxeira escaramuza electoral. G

’’

A explotación doutros pobos
vístese de civilización e loita
contra o
escurantismo,
consonte unha
visión xerárquica”
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VALOR
Carlos Aymerich

A

Xavier Guerra, o novo
conselleiro de Economía
e Industria do gabinete de Alberte Núñez Feixóo, acáelle
ben o apelido. No pleno do
Parlamento de Galiza que se
realizou hai 15 días, nervioso
tras lle lembrar o BNG que o
modelo industrial que el aplica nas súas propias empresas
é o de fabricar en Portugal,
cualificou de “anticuada” a
miña ideoloxía por confundir,
seica, fábrica con empresa e
produción con valor. “Eu creo
máis valor nun ano que vostede en toda a súa vida”, concluíu desde a tribuna de oradores ao tempo que axoutaba
os papeis.
Obviamente, non ficou sen
resposta, a pesar dos intentos
da presidenta do Parlamento,
Pilar Rojo, de facer calar o
BNG. Mais, con todo, non é isto o que agora interesa. O que
preocupa é que o conselleiro
de Industria avale, en nome
dunha ideoloxía supostamente “moderna”, a deslocalización industrial e a destrución
de emprego en Galiza. O que
importa é crear valor para o accionista, tal e como está facer o
empresario Manuel Jove na firma de moda téxtil Caramelo
ou a industria do leite Pascual
na planta que ten situada en
Outeiro de Rei. Ambas as dúas
con despedimentos.
Esta é a política económica
do PP. Este é o seu modelo industrial. Con que lexitimidade
se vai opor este conselleiro de
Industria aos empresarios
que, expediente de regulación
de emprego mediante, pretenden deslocalizar as súas
empresas fóra de Galiza? Non.
Non todos somos iguais. Por
riba dos accionistas, o que lle
interesa ao BNG son os postos
de traballo.G

’’

O conselleiro de Industria
avala a deslocalización
empresarial e a destrución
de emprego”
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A oposición desenfunda
o zapato e busca un discurso
En menos de tres meses de lexislatura PSdeG
e Bloque marcharon tres veces
do Parlamento. Teñen razón ao deixar
ao PP coa palabra na boca tan a miúdo?
Está a oposición a calcular ben os riscos
da liorta permanente?
Manuel Vilas

O certo é que teñen motivos de
queixa. Primeiro, pola aplicación estrita do Regulamento,
que limita moito a capacidade
de Bloque de presentar temas
no Hórreo. Segundo, porque a
presidenta do Parlamento está
verde e permite algún abuso dos
seus. Particularmente, do Conselleiro de Industria. A Xavier
Guerra deulle unha quenda extraordinaria para responder as
críticas contra El Secreto del Mar
(ESDM), a súa firma téxtil. O político-empresario non soubo
encaixar o normal, que a oposición explote os seus puntos débiles, no seu caso ter dirixido unha firma dende Vigo pero producir a roupa en Porto. Teña
Guerra razón ou non –ao final
demostrouse que ESDM si pediu subvencións á Xunta–, Rojo
non debe permitir o uso do estrado para defender o presunto

bo nome dunha firma privada.
A ofensiva levou o PP a responder por dobre vía. Primeiro,
na Cámara, advertindo dunha
aplicación máis estrita das normas e, asemade, abrindo negociacións coa oposición. Segundo, nos medios, conectando o
“ventilador” de escándalos. Para
o BNG, filtrando o suposto financiamento a través de 78 contratos a dedo á empresa Carrumeiro Media, fundada por cargos nacionalistas e presidida pola publicista de varias campañas
do Bloque. Para o PSdeG, filtrando o presunto malgasto en material dunha sede da Xunta que
non existe baixo a responsabilidade do actual líder socialista,
Manuel Vázquez. Alfonso Rueda, a man dereita de Feixóo, non
se cortou ao advertir que seguirán tirando da manta de continuar a liorta parlamentaria.
Tal ameaza proba que os

Pleno do parlamento presidido por Pilar Rojo.

’’

O PP respondeu filtrando
supostos escándalos
da oposición”

plantes da oposición si están a
desgastar os conservadores,
con medo de aparecer como un
grupo censor propio da Era Fraga. O que está por ver e se a oposición sabe dosificarse, porque
os plantes son noticia hoxe pero

PEPE FERRÍN / AGN

desaparecerán dos titulares de
converterse en rutina.
O BNG xa optou, intelixentemente, por levar a limitación de
iniciativas ao Tribunal Constitucional. O seu líder, Guillerme
Vázquez, anuncia que non cederán á “chantaxe” do PP. Haberá pois máis tensión no Parlamento. Conflito que, como demostrou Xosé Manuel Beiras co
seu famoso zapato, pode rendibilizarse nas urnas. Iso si, cómpre que os nacionalistas creen
tamén un novo discurso alternativo, tras os seus sucesivos
fracasos electorais.G

CARTAS
A ENQUISA
Neste tempo de crise que estamos a vivir resulta estraño que a
Xunta de Alberte Núñez Feixóo,
que semella estar tan preocupada por reducir o gasto non teña mellor “idea” que a contratación de páxinas enteiras nalgúns xornais para publicitar a
enquisa elaborada pola Consellaría de Educación coa que se
consultará ás familias sobre a
utilización das linguas no ensino non universitario.
As enquisas e as sondaxes
de opinión teñen que seguir a
metodoloxía necesaria para
garantir uns mínimos de fiabilidade que no se atopan neste
cuestionario.
É inevitábel que xurda a dúbida sobre a verdadeira razón pola
que Feixóo deulle o pistoletazo
de saída a esta guerra da fala.

O sistema educativo é un
servizo público e como tal atinxe todos os cidadáns, non obstante a comunidade educativa
quedou fóra da elaboración do
cuestionario mentres que os
pais van alterar o itinerario curricular elaborando coas súas
respostas o novo decreto que
vai regular a presenza do galego
no ensino.
Feixóo e os seus conselleiros
esquecen que o Plan Xeral de
Normalización da Lingua Galega aprobouse no 2004 por todas
as forzas políticas con representación no parlamento naquela
lexislatura (PP, PSOE, BNG) e
posteriormente un decreto do
2007 deulle carácter normativo
ao acordo parlamentario que tiña como obxetivo garantir unha competencia similar en galego e castelán.
Polo que parece, a metodo-

loxía da enquisa non vai permitir esta garantía porque non se
vai conseguir a igualdade de
competencias en galego e castelán, no menos dun 50% de

XOSÉ LOIS
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materias na nosa lingua, xa que
non hai unha resposta que faga
posíbel esta opción.G
Pilar Rego
(A Coruña)
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Feixóo pídelle máis cartos a Zapatero
O presidente
da Xunta lidera
o consenso sobre
financiamento
logrado en Galiza
M. Vilas

Na liorta constante deste inicio
de Lexislatura hai un só consenso unánime. Todos os partidos apoian un novo financiamento autonómico que favoreza máis a Galicia. Alberte Núñez Feixóo aproveitou o pacto
do Parlamento para esixirlle a
José Luís Rodríguez Zapatero
que o Estado distribúa os cartos entre autonomías primando máis a dispersión e o avellentamento da poboación,
que dispara o gasto social.
O Estado está “practicamente seguro” de fechar o reparto
antes do 15 de xullo. Prométeo
Helena Salgado, a ministra de
Economía. Iso si, a política galega desbota a alternativa ofrecida
con intelixencia por Feixóo. O
presidente da Xunta suxeriulle
na reunión do luns a ZP que, de
non ser posíbel un bo pacto para todas as autonomías, se reedite o actual sistema. E é que no
último reparto avaliado, o de
2007, Galicia recibiu un 6,1 por
cento máis que no anterior,
fronte ao 3,9 da media estatal. “A
solución que propón Feixóo
creo que non daría resposta ás
necesidades reais de Madrid,
Cataluña, Valencia, onde a poboación creceu moito”, respondeu a ministra.
A Consellería de Facenda
promete que Feixóo “porá en
valor” o consenso do Parlamento. Así, a Xunta reclamará unha
“mellor consideración” da variábel de avellentamento da poboación, así como que o novo
sistema considere, polo menos,
dous tramos entre as persoas
maiores de 65 anos no que respecta aos servizos sociais e a
atención á dependencia.
NEGOCIACIÓNS VERDES.En todo caso,
Facenda advirte que as negociacións están aínda verdes polo
que pide “cautela”. O obxectivo
final é que o financiamento galego mellore “non só en termos
relativos, senón tamén en termos absolutos”. É dicir, que Galicia teña máis cartos do Estado
por habitante que agora.
Dos contactos dará conta o

O presidente do goberno galego, Alberte Núñez Feixóo [esquerda], e o do goberno central, José Luis Rodríguez Zapatero, na Moncloa.

propio Feixóo no Parlamento,
na súa primeira comparecencia
a petición propia. Será no último pleno da Cámara antes do
inminente descanso polo verán.
A oposición parece disposta
a fechar filas coa Xunta neste
tema. Incluso o PSOE lle deu

un aprobado –“un cinco sobre
dez”– aos resultados da reunión ZP-Feixóo. Máis escéptico é o BNG. Carlos Aymerich, o
seu voceiro parlamentar, xa
ironizou cos “grandes logros”
que explicará Feixóo no Hórreo. Aymerich cree que da

’’

A oposición parece
disposta fechar filas coa
Xunta neste tema”

A.G.N.

reunión Galicia non logrou nada concreto, salvo 29 millóns
para a lingua que espera “non
se gasten en enquisas”, en referencia ao gasto pola polémica
consulta aos pais para xustificar a derrogación do Decreto a
prol do galego nas aulas.G

TRIBUNA I Xosé Manuel Barreiro.
Vicepresidente do PPdeG e senador.

VITORIA SEN AUTOCOMPRACENCIA
O vicepresidente do PPdeG e senador Xosé Manuel Barreiro,
inicia con esta tribuna a colaboración habitual con A Nosa Terra.
O dirixente dos popularesgalegos, nado en Lugo no 1957, é catedrático
de Ciencias Económicas e Empresariais na Universidade de Santiago.
Xa foi concelleiro en Lugo, conselleiro de Medio Ambiente
e vicepresidente segundo da Xunta na derradeira lexislatura
na que presidiu Manuel Fraga. As súas colaboracións insírense
na sección de política de Galiza e aprofundan na intención
de A Nosa Terrade representar todas as opcións parlamentarias.
Todas as eleccións, sexa cal sexa o seu ámbito, constitúen
unha reválida para os partidos
que concorren a elas. As europeas supuxeron para o PPdeG
a constatación de que se afianza a tendencia ascendente manifestada xa nas autonómicas.
Como ben dixo o presidente
Alberte Núñez Feixóo, o PPdeG acadou a segunda vitoria
en tres meses.
O triunfo foi contundente,
ademais. Algo máis da metade
dos electores galegos decantáronse pola opción popular. A
diferenza acadada con respec-

to ao PSOE é de máis de 16
puntos e superior aos 41 en relación aos resultados cos dos
nacionalistas.
É dicir, o PP impúxose en
283 dos 315 concellos galegos.
Gañou, con folgada diferenza,
nas catro provincias, superando en Lugo e Ourense, en máis
de tres e catro puntos respectivamente, a media galega.
Estamos contentos, por que
negalo; tamén moi agradecidos. Grazas aos que nos apoiaron (e aos que non o fixeron
porque tamén a eles imos representalos) e a todos os que,

dende a súas responsabilidades e posibilidades, non escatimaron esforzos para contribuír a acadar estes resultados.
Considero que este apoio
maioritario é un grande alento
para o PP en Galicia e en España. Os cidadáns, así o entendo
eu, amosáronse partidarios e
conformes co traballo rigoroso
e responsábel que se está a realizar, xa sexa dende a oposición
ou dende o goberno, e coa estratexia política do noso partido; e penalizan, como xa fixeron en Galicia nas eleccións de
marzo, os bandazos, a falta de
concreción, de solucións eficaces, de contundencia na defensa dos intereses nacionais en
Europa, a falla de liderado e desgaste, en definitiva, no que se
está a sumir o Partido Socialista.
Penso, ademais, que o electorado pasoulle factura á arrogancia (o peor dos defectos que
pode ter un político) da que está

a facer gala o seu máximo responsábel, José Luis Rodríguez
Zapatero, que non foi quen sequera de dar a cara cando as circunstancias así o requerían.
De calquera xeito e aínda
que os ventos parecen sernos
favorábeis aos populares, avogo
pola prudencia, por non caer na
autocompracencia, por non
baixar a garda, por seguir a traballar co mesmo ímpeto, con
máis entrega e entusiasmo se
cabe, porque queda aínda moito por facer.
As circunstancias conxunturais distan moito de ser ideais e
temos que ser capaces de seguir
estando á altura das circunstancias. Demostramos que outro
xeito de facer as cousas, de gobernar, de facer oposición, é posíbel. Agora chegou o momento
de aplicar o cambio, de traballar. Superamos con nota esta
reválida pero temos por diante
outras igual de importantes.G
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TRIBUNA I

A INTERPRETACIÓN DOS SOÑOS
O galego é meu, o galego é
noso, é de todos e todas. O galego é do que o fala, e é tamén
do que aínda non o fala, ou do
que xa non o fala... O galego é
daquel que o ama e, mesmo,
daquel que o odia, se é que
hai algunha persoa que tal
sinta polo seu patrimonio
herdado... Porque, ao final,
que é o galego?
O galego é o máis valioso
dos nosos tesouros inmateriais, xunto coa música, que
tamén é outro tesouro. Realmente é difícil ver o valor de
certas cousas até que sentimos a súa carencia, a súa falta, cando xa é tarde... Hoxe é,
tal vez, tarde para recuperar a
lagoa de Antela, a lagoa que
hoxe a ninguén se lle ocorrería desprotexer, mais iso, nos
anos 50, non se viu. Hoxe é
tarde para recuperar o que foi
destruído, mais non é tarde
para aprender deses erros e
protexer o que nos resta.
A ninguén, no seu san xuízo, se lle ocorrería desprotexer a catedral de Santiago e,
sen ir tan lonxe, a ninguén se
lle ocorrería desprotexer a arte e arquitectura da cidade de
pedra compostelá... Mesmo
indo contra a suposta liberdade individual dos propietarios e propietarias dos inmóbeis da zona histórica, todos e
todas concordamos en que
hai que protexer o que é patrimonio común... E a lingua?
Acaso a nosa lingua non merece o mesmo que as nosas
pedras? Ela é patrimonio de
todos e todas nós e non só...
ela é tamén patrimonio de todo o Estado, e da humanidade enteira... Entón, non merece o mesmo esforzo de protección?
Se a xente fose así preguntada non hai dúbida de que
os resultados serían positivos,
tanto na Galiza como no resto
do Estado; ninguén, agás algún trastornado, desexaría
que o galego, a lingua de Rosalía, a lingua na que foron escritos os primeiros poemas
na Península, dos primeiros
tamén da Europa, morrese.
Entón, a que veñen as preguntas do noso Goberno ás
nais e pais de rapaces e raparigas en idade escolar? Alguén
imaxina que preguntasen aos
propietarios e propietarias

PACO VILABARROS

MANIFESTO DO COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA SOBRE A LINGUA

das casas da zona monumental de Santiago se prefiren restaurar a súa casa, coidala e
protexela para as xeracións
futuras, ou derrubala? Protexer o patrimonio é responsabilidade de quen foi escollido
para gobernar. Arriscámonos
a que a sociedade galega, que
sempre se soubo manter unida por encima das diferenzas,
se fraccione, cun grande custe para a harmonía social dun
pobo tan pacífico como é o
pobo galego. Se se vai facer
esa pregunta, que é tentar colocar a responsabilidade en
quen non a ten, que polo menos se informe e se digan as
consecuencias que iso vai ter
para a lingua. Porque, entón,
a xente tería información para saber o que implican unha
e outra resposta... Se a pregunta fose: Quere que o seu
fillo ou filla aprenda a ler e escribir en galego e así contribuír á conservación do noso
patrimonio lingüístico? Mais,
como xa se dixo, esa pregunta
sería innecesaria porque a
xente conscientemente non
deixaría nunca que se danase
o seu idioma.
O multilingüismo, mesmo
que negativo cando se trata
de diglosia e non do manexo
da persoa en máis dunha lingua, pode ser beneficioso para as persoas. Numerosos estudos mostran como a xente
que desde a infancia se manexou en dúas linguas ten
máis facilidades para aprender unha terceira. Iso é algo
que o estudantado galego
comproba por exemplo ao

’’

Alguénimaxinaquelle
preguntasen aos
propietarios das casas
da zona monumental
de Santiago se prefiren
restaurar a súa casa
e coidala ou derrubala?”

’’

Axentequedesde
a infancia se manexou
en dúas linguas ten máis
facilidades para aprender
unha terceira”

’’

Apresenzadogalegoé
mínima no cine, na TV,
nos xornais. Se lle quitamos
a escola, que lle queda?”

’’

Comoprofesionais
sabemos da importancia da
memoria e a identidade na
vida das persoas
e da comunidade”

’’

Nonatopamosxustificación
en que as institucións
se descarguen
de responsabilidade
e carguen con ela
aos que teñen fillos
en idade escolar”

estudaren inglés no estranxeiro con outros colegas do
Estado que son monolingües.
Mais para que a xente aprenda a se manexar en dúas linguas elas teñen que existir, e
tal e como vai a tendencia do
uso do galego coa conivencia
das políticas exercidas ao longo da historia, non tardará en
se deixar de usar. Cando iso
aconteza a perda vai ser para
todos e todas, falemos ou non
galego agora. Galego e castelán non están en igualdade de
condicións, o galego non está
no cine, a súa presenza é mínima nas TVs, non está na inmensa maioría dos xornais,
nas radios, na xustiza... etc.
etc. Entón, que lle queda ao
galego para se fortalecer? Porque el ten sido danado ao longo do tempo. O galego ten case só a escola, se aí se desprotexe, vai sufrir aínda máis retroceso do que xa padece.

ESTAMOS A TEMPO. Estamos a
tempo de tentar evitar danos
a unha lingua que sempre foi
de paz e de acollemento. De
nada nos vai servir lamentarnos despois da nosa perda. E
que imaxe vai ter de si un pobo que deixou apagar, que
deixou morrer, o máis valioso
do seu patrimonio inmaterial? Esta pregunta vale non
só para o pobo galego, esta
pregunta deberá ser feita tamén ao Estado Español no
seu conxunto, e será tamén
preguntada á Unión Europea, mesmo que as institucións europeas xa teñan asesorado sobre esa materia, re-

comendando a inmersión
lingüística. Esa é tamén a pregunta que desde o Colexio
Oficial de Psicoloxía de Galicia nos facemos, e queremos
transmitir á sociedade e ás
institucións. Porque nós, como profesionais, sabemos da
importancia da memoria e a
identidade na vida das persoas e da comunidade. Non
atopamos xustificación ningunha en que as institucións
gobernamentais se descarguen así da súa responsabilidade e carguen con ela aos
que teñen fillos e fillas en idade escolar.
Desde este Colexio Profesional queremos, tamén, advertir da importancia que a
integración do pasado ten para o benestar presente e futuro das persoas. Un pobo que,
non por vontade, porque se
algo demostrou o pobo galego foi aprecio e lealdade á súa
lingua ao longo dos tempos,
bos e malos, senón por desleixo dos gobernantes, perde
a súa lingua é un pobo condenado a non saber quen é... É
un pobo, ou unha persoa, que
non sabe quen é, non pode
contribuír con nada de orixinal ao destino da humanidade. Porque a universalidade
do saber non vén da maior ou
menor extensión dese coñecemento, senón da profundidade á que somos capaces de
chegar co noso saber (...).
E como di a poeta e psicóloga Concha Rousia, “Quando morre o último falante de
uma língua morre um sonho
da Humanidade”(...)G
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Feixóo recorta o orzamento nun 1,3%
O recorte do Plan da Austeridade
é do 1,3% do orzamento. En altos cargos
aforrarase o 0,06% do gasto total.
Ademais, varias das primeiras decisións
da Xunta, como a suba das axudas
a certos medios de comunicación,
contradín o prometido
Manuel Vilas

O Plan de Austeridade da Xunta
está a acaparar os titulares da
prensa económica. Con todo,
os 144 millóns que o Goberno
sinala que vai aforrar representan en realidade unha porcentaxe mínima dos orzamentos
deste ano. En concreto, o Plan
de Austeridade é menos do
1,3% dos gastos do Goberno para 2009.
A estratexia pasa tamén por
destacar a redución de altos cargos. Así, a Consellería de Facenda cifra en 7,7 millóns de euros
o recorte en soldos. A oposición
dubida deste dato, que de ser
certo significa o 5,4% do total do
Plan de Austeridade. Segundo
as contas globais, a eliminación
de altos cargos vale para aforrar
o 0,06% do que gastará este ano
a Administración galega.
MÁIS SOLDO PARA OS XEFES TERRITORIAIS.O Goberno, ao eliminar os
delegados provinciais das consellarías, multiplicou a carga de
traballo dos xefes provinciais. O
malestar destes funcionarios levou a Xunta a subirlle o soldo en
tres mil euros anuais, malia que
o Conselleiro de Presidencia está a lanzar ‘globos sonda’ sobre
unha posíbel conxelación dos
soldos de todos os traballadores
públicos. O custe global da suba
aos xefes provinciais é de
150.000 euros ao ano, segundo
a CIG, cantidade non incluída
no cálculo inicial.
ONDE VAN OS 144 MILLÓNS DO PLAN DE
AUSTERIDADE? Así e todo, a gran
dúbida que suscita a estratexia
do Goberno é a onde van ir parar eses 144 millóns do Plan de
Austeridade. A oposición denuncia a cancelación de importantes investimentos –coma a
nova base de Salvamento na
Ría de Corcubión cun novo helicóptero– e esixe saber que se
vai facer co presuntamente aforrado. Preguntada por A Nosa
Terra, a Presidencia da Xunta

remite a un próximo “Plan de
Choque”, aínda que non é capaz de dar unha data aproximada para presentalo. “É cuestión
máis de semanas que de meses”, alega outra fonte gobernamental. Ten que selo, pois no
programa electoral do PP fixábase un prazo de cen días para
presentar o plan de investimentos do Goberno. Polo de agora,
o único que transmiten os conservadores é que se lle “dará
prioridade o gasto en investimentos produtivos” a través
dun plan no que antes de licitar
novas infraestruturas tentarase
executar as xa previstas.
NOVAS AXUDAS A PARADOS.O Goberno Galego promete debater cos
“axentes sociais” –sindicatos e
patronal– antes de presentar
novas medidas contra a crise.
Até entón, o único destino confirmado da bolsa de Feixóo é a
promesa de contratar –a través
de Concellos, Deputacións e
ONGs– a 4.000 parados que
non cobran axudas. Traballo cifra en 28 millóns de euros o gasto e nega, como acusou o PSdeG, que se vaia a financiar con
cartos de Bruxelas.
Sexa como for, no novo peto de
Feixóo quedan 116 millóns sen
destino coñecido. Outras medida anunciadas pola nova Xunta, como as subvencións á compra de coches e o aumento no
ritmo do pago das axudas da Lei
da Dependencia non serán financiadas cos cartos do Plan de
Austeridade.
‘VENTILADOR’ CONTRA A OPOSICIÓN. A
oposición explota o evidente
atraso conservador en lanzar
novas iniciativas contra a crise.
Para Guillerme Vázquez, voceiro nacional do Bloque, “o PP segue nunha estratexia de tapar as
súas incapacidades” a través do
“ventilador”. Interpretación
que coincide coa de Xaquín
Fernández Leiceaga. “A política
do PP é ocultar a súa falta de Go-

O presidente de Galiza, Alberte Núñez Feixóo, durante a inauguración da Semana Verde de Silleda.

’’

A dúbida é a onde van parar
os 144 millóns
do Plan de Austeridade”

berno denunciando o pasado”,
explica o voceiro parlamentar
do PSdeG.
Os dous políticos refírense ás
informacións lanzadas pola
Xunta sobre o suposto malgasto
polos líderes do bipartito, na
empresa Carrumeiro Media no
caso do BNG e en material para

PEPE FERRÍN / AGN

unha sede non existente no caso de Manuel Vázquez, líder dos
socialistas galegos e ex-conselleiro de Medio Ambiente. Unha estratexia de mirar ao pasado que está a converter o Goberno en “oposición da oposición”, en opinión de Guillerme
Vázquez.G

As axudas á prensa aumentan
Unha contradición entre o publicitado é os primeiros pasos
do Goberno son os investimentos en propaganda. “Os
gastos en publicidade, reunións e conferencias, cobertura informativa e publicacións
recórtanse nun 40%”, dixera a
Consellería de Facenda.
Días despois deste anuncio, Presidencia aumentaba
as axudas a través do DOG aos
medios de comunicación que
non están en galego até 2,5

millóns de euros. Os conservadores non vinculaban estas
subvencións, como comprometeran na oposición, ao fomento de emprego estábel.
Carlos Aymerich aproveitou
para espetarlle a Feixóo que,
mentres denunciaba os buratos no orzamento, atopaba
cartos para axudar a “medios
afíns”. O certo é que estas subvencións, creadas por Fraga,
foron mantidas polo bipartito,
pero cun importe menor; 2,2

millóns. Tamén está a haber
máis gasto en propaganda ao
fío da polémica enquisa aos
pais sobre o idioma nas aulas.
A Consellería de Educación
lanzou unha gran campaña
de publicidade en todos os
diarios do país, salvo os únicos
con liñas editoriais abertamente críticas coa Derrogación do decreto a prol do galego na escola, Xornal de Galicia
e Galicia Hoxe, o único exclusivamente en galego.G
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ENPOLEIROALLEO

O RACISMO
E EUROPA

ENTREVISTAS
E EXCLUSIVAS
O mércores 10, o crítico de La
Voz de Galicia, César Wonenburger, analizaba o último
grande acontecemento da
ópera na Coruña e aseguraba
que “na única entrevista concedida por Graham Vick durante o curso da presente edición do Festival Mozart, nas
páxinas deste mesmo periódico, o director inglés sinalaba...” O certo é que, aproveitando a súa visita á Galiza, o
británico tamén conversou
coa TVG, A Nosa Terra, ABC ou
El Mundo, entre outros.G

O POLÉMICO
CONSELLEIRO
DE EDUCACIÓN
O director de Xornal de Galicia,
Xosé Luís Gómez, carga contra o
conselleiro de Educación. “O
principal encargado do exterminio do galego chámase Xesús
Vázquez e era, até hai moi
pouco tempo, un absoluto descoñecido, agás no seu contorno
persoal. É un peculiar personaxe
ao que o presidente Alberte Núñez Feixóo lle encargou a Consellería de Educación, desde
onde desenvolve eficaces estratexias de propaganda sobre as
que asenta políticas concretas
contra o galego, algo que é de
máis que dubidosa constitucionalidade, xa que a Carta Magna
protexe todas as linguas do Estado, e que está en contra do Estatuto de Autonomía de Galicia,
que recoñece o galego como a
lingua propia da súa comunidade, e tamén da Lei de Normalización Lingüística aprobada
pola Xunta de Manuel Fraga. O
que agora está en marcha, entre
outras moitas actuacións, é cargarse un decreto do anterior Goberno bipartito que intentaba
equiparar o galego e o castelán
no ensino, onde na práctica segue predominando o castelán”.
Por outra banda, na súa sección de opinión de Xabier Sánchez de Dios en Faro de Vigo,
agoira dimisións na Consellaría
de Educación como consecuencia da política sobre o idioma. O
xornalista explica que “un secreto a voces é tamén a posibilidade de que se produza xa un
cambio nalgún posto medio do
organigrama da nova Xunta de
Núñez Feixóo. A renuncia sería
motu proprio, iso si...”
Croques, o blog de Perfecto
Conde, así como outros medios,

María Xosé Queizán

R

MANEL FOTDEVILA / Público, 13 de xuño do 2009.

A escritora Marina Mayoral.

faise eco dunha carta que os directores de centros de ensino de
Ferrol lle enviaron á Consellaría
tras a difusión da enquisa sobre
o galego entre 330.000 pais. Asegura que “hai que telos ben postos para dirixírense así á evanescente autoridade dun conselleiro armadanzas dicíndolle”
que acordan tomar medidas legais contra el. Tamén afirma
que “dáme a min o corpo que lle
acaban de pisar un calo ao exquisito conselleiro de Educación e, por extensión legal, ao
presidente da Xunta”.G

’’

Estoununhasituación
mellor que a de hai
un ano”

MIGUEL PÉREZ / A.G.N.

UNHA EUROPA
DA TERCEIRA IDADE?
Marina Mayoral asina en La Voz
de Galicia un artigo titulado
“Voto sénior”. Explica a escritora
que lle chamou “a atención a
cantidade de persoas da terceira
idade que estaban votando ao
mesmo tempo ca min o pasado
día sete. Pensei que sería unha
cousa da hora, a do aperitivo,
pero segundo me comentou
unha amiga que estivo nunha
mesa, ao longo de todo o día a
maioría foi xente madura. Ao
parecer Europa non entusiasma
á xente nova. Nin aos novos nin
a máis da metade da poboación
que non se achegou ás urnas”.
Parece que os grandes partidos
ou ben non leron o artigo de
Mayoral ou conténtanse con
que non gañe o outro.G

[Mariano Raxoi]

A VOLTA DO BIPARTITO
La Voz tamén entrevista ao
presidente da Deputación da

Salvador Fdez. Moreda.

M. PÉREZ / A.G.N.

Coruña, o socialista Salvador
Fernández Moreda. O político
non realiza grandes revelacións, mais sinala algo que até
o momento parecía un tabú
para o PSOE: o pacto bipartito
co BNG dentro de catro anos. A
conversa co xornalista Ramón
Castro desenvólvese da seguinte maneira:
— Como ve o PSdeG tras a derrota nas autonómicas?
— Véxoo igual que hai uns meses e é factíbel recuperar a
Xunta dentro de catro anos.
Perdemos por unha campaña
sucia, de mentiras, e en canto
ás europeas, perdemos, temos
dous escanos menos que o
Partido Popular, pero coa que
está a caer salvamos os mobles
moi ben e entre outras cousas
salvamos tamén a Mariano Raxoi, e está moi ben iso. Temos
que analizar os datos con detalle, porque hai unha realidade:
coa mesma participación, baixamos dous puntos e o Bloque
esborrallouse.G

azoar sobre os impulsos,
en boa medida primarios,
que levan ao conservadorismo
ou glorifican o enxebrismo patrioteiro en tempos de crise, sería longo e complicado. Pero a
historia, e o incremento da dereita ultra nas recentes eleccións europeas, confirman a hipótese. As consignas son: orde,
seguridade, ultranacionalismo
e racismo. Remexan e elaborarán o cóctel fascista. Un paradigma desta deriva é o partido
Jobbik (Movemento por unha
Hungría Mellor) liderado pola
avogada Krisztina Morvai que
obtén o 15% dos votos, consegue dous escanos en Estrasburgo e se consolida como a terceira forza no seu país. O seu
lema é: defensa da terra e autonomía maxiar. Existen minorías
maxiares en Serbia, Romanía e
Eslovaquia. A súa defensa ultramontana do nós, leva á condena dos outros. Os xudeus
húngaros xa protestaron polo
seu discurso xenófobo. Aínda
lembran como foron aniquilados nese país durante o Holocausto. Pero agora non son eles
o albo do odio. É a comunidade
xitana, que tamén os acompañara nos campos de concentración nazis. Hai medio millón en
Hungría e foron asasinados catro ultimamente. O Jobbik ten
unha Garda Húngara, unha milicia urbana paramilitar que
mete medo e desfila polas rúas e
os arrabaldes romanís. A etnia
xitana segue excluída en Europa
e perseguida nalgúns Estados,
como Italia. Este feito permite
unha acusación. Nega por si
mesmo que a UE sexa considerada democrática. Mentres nos
EE UU integraron a negritude,
ata o punto de elevar un negro á
Casa Branca, Europa mantén
durante séculos un racismo
contra a etnia xitana que lonxe
de diminuír se incrementa. G

’’

OJobbiktenunha
Garda Húngara,
unha milicia urbana
paramilitar
que mete medo”
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Ruxerruxe dos alcaldes do BNG

’’

EIVADOS

A dous anos
das municipais
e preocupados polo
descenso electoral,
algúns rexedores
nacionalistas acusan
á dirección do Bloque
de estar de costas
á realidade

Xavier López Rodríguez

A

H. Vixande

En voz alta, os alcaldes do BNG
preséntanse coma unha piña
en defensa da organización,
mais en privado non ocultan as
súas diferenzas cunha dirección á que acusan de ignorar as
demandas reais da sociedade.
Temen que o descenso de votos aos nacionalistas nas europeas se consolide nas vindeiras
eleccións previstas, as municipais, que terán que celebrarse
xusto dentro de dous anos.
De momento, só se rexistra
inquietude e un murmurio que
expresan en voz baixa os rexedores galegos, algúns deles de
concellos situados perto uns dos
outros. Mais de momento non
se constituíu un sindicato de alcaldes, a semellanza dos que
sempre existiron noutras forzas
coma no Partido Popular.
En xeral, os alcaldes séntense ignorados pola organización. Consideran que a súa
opinión debería contar para
coñecer o pulso social, xa que
se trata dos dirixentes dos concellos, a institución máis próxima á cidadanía. “Parece normal que os rexedores vaiamos
tendo máis peso cando hai que
saber o que pensa a sociedade”, asegura Severino Rodríguez, o alcalde de Monforte.
Esa crítica, moi moderada e
formulada por pasiva, é a maior
das que oficialmente se pode
escoitar a un alcalde do BNG.
Por detrás, outros rexedores exprésanse con máis contundencia que Severino Rodríguez.
Agás tras vitorias rotundas,
prodúcese unha constante en
todos os partidos que implica
que as bases séntense a desgusto
coa dirección. Diso, quen máis
experiencia ten é Mariano Raxoi,
pero é algo que se reproduce tamén tanto no BNG como no
PSOE. Trátase dun factor que
obriga a establecer reservas ante
os ruxerruxes que proceden das
alcaldías nacionalistas.

Guillerme Vázquez, portavoz nacional do BNG.

’’

Existenvíasquepermiten
o acceso dos alcaldes
á dirección do BNG,
non temos ningún lobby”
[Francisco García ]
Alcalde de Allariz.

Francisco García preside o
concello de Allariz e forma
parte da Executiva do BNG, o
que o faculta para realizar observacións tanto desde o punto
de vista dos rexedores como da
dirección da organización.
Desde esa posición, sinala que
“existen vías que permiten o
acceso dos alcaldes á dirección
do BNG”. García nega calquera
disensión e asegura que “non
temos ningún lobby”.
Os alcaldes formulan outra
crítica contra o BNG, aínda que
referida ao pasado máis próximo. Afirman que as consellarías nacionalistas no goberno
bipartito non investiron suficientes cartos nos seus concellos, o que debilitaría a súa posi-

ción nas vindeiras eleccións
municipais. Francisco García
asegura que o anterior executivo
autónomo introduciu criterios
obxectivos na valoración das
subvencións a outorgarlles aos
municipios. “Non como antes,
que se daban de forma clientelar”, sinala. Mais o resultado é o
descontente local, malestar que
non lle restou ao Bloque críticas
provenientes do PP por, supostamente, favorecer os seus concellos en detrimento dos outros.
Trátase, por outra banda, dunha
acusación permanente entre todas as forzas políticas.

ASIMETRÍAS. A asimetría entre os
resultados conseguidos nos
concellos nas eleccións municipais e nas europeas tamén podería pór de manifesto o descontente, aínda que os alcaldes
destacan que son procesos diferentes e que as eleccións a Bruxelas penalizan o BNG. “Non se
poden comparar”, sentencian.
Con todo, Allariz é o único municipio no que os nacionalistas
gañaron as europeas e na maioría dos concellos onde o alcalde
é do BNG tampouco nas autonómicas obtiveron os mesmos
votos que nas locais. As diferen-

DALIA / A.G.N.

cias poderían indicar unha resposta apática por parte dos rexedores a unha organización
que non os mima.
O desinterese constituíu
unha tónica xeral nas eleccións
do 7 de xuño, tanto por parte das
distintas organizacións políticas
como dos cadros e militancias.
Mais nas autonómicas a mobilización do electorado roldou as
porcentaxes habituais, sen que
os nacionalistas conseguisen
conservar os resultados que alcanzaran só dous anos antes nos
concellos onde gobernan.
Por outra banda, non se
pode asegurar que os alcaldes
carezan de relevancia no BNG.
Anxo Quintana, antes de ser senador e líder da organización,
durante anos dirixiu o concello
de Allariz. En todo caso, algúns
consellos locais contaban co rexedor de Teo, Martiño Noriega,
como unha cara renovadora
que se postulase para participar
na Executiva, pero ademais das
disensións coa dirección, para
prosperar a súa candidatura debería superar o obstáculo das
división internas entre Máis
BNG e Alternativa pola Unidade, as dúas principais correntes no nacionalismo.G

s estradas e a falta de seguridade laboral son algunhas
das razóns que hai detrás de
moitas persoas con discapacidade física. Entre elas está agora
Franns Rilles, o mozo boliviano que traballaba sen contrato, malia ser o mellor panadeiro do empresario que lle daba
un salario miserento por amasar
12 horas diarias. Era o seu mellor
operario por iso, porque se vía na
obriga de traballar moito, sen garantías de seguridade sanitaria
nin laboral. Seguramente era feliz porque non se atrevía a pensar que estaba a ser explotado.
Ata que lle caeu un papel na
amasadora en marcha e quixo
recuperalo. Podería ser a dirección dun empresario que lle
ofrecera melloras laborais, ou
unha carta da familia. Talvez era
un papel sen importancia que
quixo rescatar por medo a estragar unha fornada que lle poderían restar da súa soldada. Se
non chega a saberse o de Rilles, o
panadeiro tería algún cargo de
conciencia? Volvería darlle traballo ao seu mellor panadeiro?
Coa metade de soldo? Hai 40
anos, nos lugariños da raia tiñan
traballo temporal abondosas
cuadrillas de seitureiros procedentes de Portugal. Ben mantidos, pero con soldada pequena e
ningún seguro. Cunha fouce,
non cabía segar brazos. Algunha
cabeza de dedo si quedou polas
leiras. Se había algunha muller
de fondas crenzas, o anaco acabaría enterrado no cemiterio. O
ferido sería curado e coidado
coma se fose da casa. O progreso
encheu as cidades de sitios para
desfacerse do lixo e nel acaban,
enteiros, fillos non desexados ou
membros perdidos en accidente
laboral sen cobertura legal. Os
modernos patróns deixaron o
ferido Rilles lonxe do médico. Tiñan présa por tirar o brazo ó contedor e limpar os restos do sangue na máquinade amasar. Eivados. G

’’

Eraoseumelloroperario
por iso, porque se vía
na obriga
de traballar moito,
sen garantías”
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ECONOMIA SUMERXIDA

Quen controla
os pisos da praia?

A maioría dos pisos de aluguer de verán
contrátanse de particular a particular, lonxe
do control de Facenda. No ano 2007, o
Ministerio de Economía cifraba en máis do
50% os alugueres abonados en diñeiro negro.
Turgalicia só ten censados 108 apartamentos
de aluguer, a maioría deles na costa

Alberte Rivero

Os pisos de verán, xa sexan legais ou ilegais, nunca estiveron
baixo o control da administración. A impopularidade de tomar unha medida nesta liña
freou as sucesivas administracións autonómicas á hora de
realizar un rexistro deste tipo
de turismo.
Hai localidades onde a
maioría dos visitantes aluga
apartamentos. A concellaría

de turismo de Foz, por exemplo, estima nun 70% os visitantes que alugan pisos estacionais.
Trátase dunha das maneiras de veraneo máis habituais
na costa galega, o aluguer dun
piso de verán, xa sexa por unha
quincena ou por todo un mes.
Os prezos abalan segundo a
imaxe turística do lugar, dende
os máis de dous mil euros en
primeira liña de praia en San-

xenxo, até os máis módicos
cincocentos ao mes dalgún
apartamento na Guarda. A
Costa da Morte mantiña, até
hai poucos anos, prezos módicos, pero agora disparáronse
tamén. En lugares como Lira
ou Camariñas xa é difícil conseguir un apartamento por debaixo dos catrocentos euros a
quincena.
O teito nos custes véñeno
establecendo, nos últimos
anos, algúns chalets no entorno da Lanzada (concello do
Grove) cuxo custe non baixa
dos seis mil euros ao mes. Pero
algo teñen en común a inmesa
maioría destes alugueres: a
contratación fóra do control da
Facenda Pública. É habitual
observar, xa non só na costa senón tamén no interior de Galiza, carteis realizados a man
ofrecendo vivendas para aluguer de verán.

UN CONTRATO SEN PAPEIS. Postos
en contacto cun destes ofertantes de Baiona, comprobamos que a primeira condición
é realizar a contratación só de
palabra e sen ningún tipo de

papel. A razón esgrimida é
sempre semellante: abaratar o
prezo do aluguer ao non ter
que abonar o IVE. “É mellor
que non nos leve facenda os
cartos, se non o declara- >>>
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Oteitomárcano
algúns chalés da Lanzada
que se alugan
por seis mil euros ao mes”

’’

EnlugarescomoAGuarda
aínda é posíbel conseguilos
por 500”

’’

Facendadeixaderecadar
en Galiza uns 70 millóns
de euros polos alugueres de
verán que non se declaran”

Apartamento legal,
máis caro na montaña que na costa
O anterior Director Xeral de
Turismo, Rubén Lois Fernándes recoñeceu a imposibilidade de realizar un censo
de alugueres de temporada e,
implicitamente, a impopularidade da medida, xa que para moitas familias da costa
representa a paga extra de
verán. Familias que, de realizarse un control exhaustivo,
se verían en moitos casos na
obriga de abandonar este tipo de aluguer.
Turgalicia ten censados
máis de 800 hoteis, 955 pensións e máis de 600 casas de
turismo rural. Os únicos 108
apartamentos para aluguer
censados pertencen a com-

plexos, moi semellantes a hoteis, e están situados, a maio-

ría, na franxa costeira da zona sur.

Neste tipo de apartamentos, os prezos máis económicos adoitan estar preto do
mar. Así un apartamento en
Mira Mar en Raxó, na ría de
Pontevedra, pode alugarse
por 60 euros diarios. En cambio, na Palloza Baltazar, en
Cervantes, en plena montaña luguesa, o custe diario é de
120 euros por un cuarto. A
calidade dos mesmos vén sinalada por unha chave, dúas
ou tres, partindo duns baremos establecidos en canto a
servizos, accesibilidade e
complementos gastronómicos, moi semellantes aos raseiros cos que se outorgan as
estrelas nos hoteis.G

O 70% dos turistas de Foz elixen aluguer
>>> mos podemos dividir o
aforro e facer o aluguer un
pouco máis barato”.
A segunda condición tamén
é semellante: a esixencia do pagamento sempre por adiantado, xa que no caso de impago e
ao non haber papeis, o dono
carecería da posibilidade de
calquera reclamación xudicial.
De seguir as esixencias da
lei, a maioría dos alugueres
non poderían realizarse. O dono debería acollerse a un apartado especial da lei para arrendamentos de temporada e declarar o IVE. O trastorno e os
gastos levaríanse boa parte do
beneficio.
Esta realidade é recoñecida
pola Facenda Pública. En 2007
había alugadas en Galiza 95 mil
vivendas, pero o 54% das mesmas eran pagadas en diñeiro
negro. Facenda sabe que a
maioría do fraude, que podería
chegar ao 70%, dase na vivenda de tempada ou costeira, que
escapa doadamente ao control
dos inspectores.
Segundo o Ministerio de
Economía, en Galiza deixanse
de recadar preto de setenta millóns de euros a causa dos alugueres de verán que non se declaran.G

Aínda que é importante o paquete de pisos de aluguer que
existe nas Rías Baixas, a porcentaxe total de visitantes que
elixe este xeito de hospedaxe
é moito máis alto nas localidades do norte da provincia
de Lugo.
Tanto Ribadeo coma Viveiro acumulan unha importante bolsa de pisos de aluguer, pero á cabeza, quizáis,
vaia Foz. Segundo a concellaría de turismo focense, o
70% dos turistas elixen o piso
de aluguer como forma de
estancia na localidade. O
mesmo organismo calcula
que entre douscentos e trescentos pisos están dedicados
a este fin, con prezos que van
dende os 300 euros a quincena, os máis baratos, até 600,
os máis próximos á praia da
Rapadoira. Que a vivenda
dispoña de vista ao mar frontal encarece até un 40% a vivenda.
A esta forma de contratación non é allea tampouco a
crise. A día de hoxe o número
de alugueres xa pechados é
moi inferior ao de anos anteriores. Con todo, o concelleiro
de turismo, Xaime Cancio, é
optimista: “nos últimos días

seguro que se apurarán as
contratacións, aínda que é
certo que a día de hoxe non
hai as reservas doutros anos,
cando se pechaban os acordos dunha temporada para
outra ou a finais de xaneiro.
Nótase que a xente está apu-

rando até última hora”.
Este tipo de turismo ten
en Foz unha característica
común: é case ao cento por
cento familiar. Permite un
aforro importante e máis días de estancia. A súa procedencia non queda circuns-

crita a provincia de Lugo, senón que, como asegura Xaime Cancio, “hai unha longa
tradición asturiana de veraneo en Foz, aquí lembramos
a xeneracións enteiras que
pasaron pola vila e que seguen a facelo”.G
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VIOLENCIAS
E ABORTO
María Reimóndez

R

esulta abraiante comprobar que en canto se abre
un pouco a porta hai certos temas onde entran todos os demos que contén o marco legal.
As opinións que están aí ben
enraizadas, sexan que o galego
é de paletos ou que as mulleres
estamos aquí para ser mais. As
dúas cousas son formas de violencia que negan as escollas vitais e tentan meter as persoas
en caixas pequenas nas que
obviamente non collemos.
O debate sobre o aborto
amosa ata que punto a nosa
sociedade vive na eterna inmadurez con respecto aos dereitos (si, dereitos) das mulleres.
As violencias son moitas. Violencia é facer parir unha muller
que non quere, poñerlle condicións (entre elas ter cartos para
pagar unha clínica) ou xa non
falemos tras unha violación. É
asumir que as mulleres abortamos por diversión, como quen
vai tomar un café. É reforzar
que as mulleres somos as únicas responsables da procreación, como se os homes non tivesen arte nin parte en todo este asunto se non é para coaccionar na sombra ou facendo
apoloxía da violencia de xénero nos medios vestidos coas
súas sotanas. É centrar o debate en temas peregrinos como a
falacia dos 16 anos, cando no
estado español, pola Lei do Paciente aprobada polo PP calquera persoa de 16 anos non
precisa permiso familiar para
operarse (e que é un aborto se
non?). Violencia é querer arrincarlles aos seres humanos e
máis en concreto ás mulleres o
gozo da sexualidade, que obviamente non pode vivirse sen
control da natalidade. Xa non
falemos de ataques a clínicas
ou escribir en medios que as
mulleres que abortamos somos asasinas. Que paradoxo
ante todo isto dicir que “defender a vida”.G

’’

Violencia é querer
arrincarlles
ás mulleres
o gozo
da sexualidade”

Torres Queiruga no acto da Academia Galega en Vilafranca, o 18 de Maio de 2002, homenaxe a Martin Sarmiento.

Os bispos frean a condena a Torres Que
A solidariedade co teólogo parece ser
o motivo de que se paralizase o proceso ’’
Lara Rozados

A primeiros de xuño, o diario
electrónico Religión Digital facía público que a Comisión
Episcopal para a Doutrina da
Fe, organismo da Conferencia
Episcopal que vixía a ortodoxia
e o cumprimento da doutrina,
puxo os ollos nos escritos de Torres Queiruga e elaborou un informe contrario ao seu pensamento. A última hora, e debido
á polémica creada, decidiu volverse atrás.Na súa reunión do
16 ao 18 de xuño, a Comisión
Permanente da Conferencia
Episcopal, decidía non incluír
na orde do día nada relacionado co tema. Segundo Pedro
Castelao, director da revista Encrucillada, que a última hora se
frease o proceso de notificación
foi “debido ao balbordo mediático e ás moitas adhesións que
tivo Andrés nesta semana”.
Castelao pensa que a reacción
que suscitou a filtración deu lu-

gar a que “os bispos se desen de
conta de que non podían emprender este proceso sen falar
co interesado, sen que fose un
proceso crítico, aberto, onde el
puidese defenderse. O contrario sería unha irregularidade
formal”.
Outras fontes indicaron que
as posturas de Luís Quinteiro
(bispo de Ourense) e Alfonso
Carrasco Rouco (de Lugo),
membros da Comisión, fixeron
ver aos seus colegas que ía ser
peor o remedio que a enfermidade. Tamén influíu o malestar
xerado en boa parte dos bispos
así como na maioría dos teólogos “oficiais”, o que convenceu
a Javier Martínez, presidente da
Comisión, e Demetrio Fernández, impulsor do ataque, de que
debían parar a publicación do
documento condenatorio que
xa estaba escrito.
Andrés Torres Queiruga
(Aguiño, 1940), doutor en Filo-

El limítase a explicar
dende a teoloxía a súa
visión, pero non cambia o
dogma para nada”
[Engracia Vidal]
de Mulleres Cristiás Galegas.

’’

Xente coma el
debería ter un cargo
episcopal”
[Pedro Castelao]
Director da revista Encrucillada.

sofía e Teoloxía, é profesor de
Filosofía da Relixión na USC,
membro da Real Academia Galega e do Consello da Cultura
Galega, estivo á fronte de Encrucillada. Revista Galega de
Pensamento Cristián, e foi
membro dos consellos de re-

dacción de Igrexa Viva, Sal Terrae, Revista Portuguesa de Filosofía e Concilium. Conseguiu o
Premio da Crítica de Ensaio en
1977 e 1985, o Premio de Investigación Losada Diéguez en
1996 e o Premio Trasalba no
2003. Foi nomeado “galego
egrexio” en 1994. Soubo da noticia mentres voaba a Chicago
para participar nunha reunión
cos teólogos da revista Concilium.
CHUVIA DE APOIOS.A Coordinadora
de Crentes Galegos ou o Seminario Galego de Educación pola
Paz foron dos que expresaron a
súa adhesión a Torres Queiruga. Engracia Vidal, de Mulleres
Cristiás Galegas, afirma que ao
longo de toda a semana o teólogo recibiu unha “chuvia de
apoios”, dende diversos medios
de comunicación e tamén individuais. Na súa opinión, sería
“totalmente disparatado o proceso, en primeiro lugar, sen dicirlle nada a el; e en segundo lugar, polo fondo da cuestión: Torres Queiruga limítase a explicar
dende a teoloxía a súa visión,
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TRIBUNA I Vitorino Pérez Prieto.
Escritor e teólogo.

XAN CARBALLA

rres Queiruga
pero non cambia o dogma para
nada”. Tamén salienta que ao
longo da historia foron condenados moitos teólogos cuxo labor foi despois recoñecido. “O
propio Xesús de Nazareth foi
condenado pola xerarquía do
seu momento. Pero a autoridade ás veces equivócase...”
En canto ás posíbeis consecuencias desta condena, en caso de que se fixese efectiva, Vidal sinala “el non dá clase nos
centros de ensino da Igrexa, senón na Universidade, polo que
non poderían prohibirllo. Tampouco está en ningún seminario, polo que non o poden expulsar, e a súa obra está publicada en varias editoriais, non
ten que ver coa Igrexa. A cuestión é ver de preto a persoa e coñecer o que di. Xa tivo moitos
apoios, mesmo sustentados en
razoamentos teolóxicos. Pero
vivimos nun momento de involución, en que a Igrexa está a fecharse na vez de abrirse. O que
nos queda é esperar, e manter a
esperanza. Ao cabo, a verdade
abre camiños”.
Castelao aclara, pola súa

parte, que cómpre diferenciar
entre esta posíbel notificación e
un proceso canónico, “que pode rematar ben coa absolución,
ben cunha serie de medidas
disciplinares ou sancións: non
poder publicar, non poder dar
conferencias ou clases en Facultades de Teoloxía”. Mais o
proceso canónico tería que partir da Santa Sede, da Congregación da Doutrina de Fe, e non é
o caso. “Unha notificación non
tería consecuencias xurídicas,
non falamos de dereito canónico: simplemente sería unha
orientación para os fieis”. Con
todo, o proceso parece xa paralizado, e Castelao salienta que a
“reacción excepcional e magnífica” de apoio a Torres Queiruga
serviu para demostrar “a aceptación do seu labor teolóxico, o
que proba que, de facerse esa
notificación, suporía un erro
enorme”. Aínda sinala que a
CEE “debería aproveitar o seu
labor intelectual e a súa figura
para estabelecer relacións co
mundo da cultura e da intelixencia. Xente coma el debería
ter un cargo episcopal”.G

Enterabámonos a semana
pasada que os bispos españois “preparan” a condena
de Andrés Torres Queiruga. O
chef dos informadores relixiosos libres da península, o
galego José Manuel Vidal, dicía en Religión Digital que o
secretario da comisión episcopal que vixía a ortodoxia
teolóxica, José Rico Pavés, tería preparado un informe
xustificando a condena global da súa obra.
A miña primeira reacción,
tras mandarlle unha mensaxe
de apoio ao mestre, colega e
amigo, foi que non estraña a
reacción do propio Queiruga
ao ser informado da noticia,
verbo de que se emitira un
xuízo condenatorio sen falar
con el; pero o que estrañaba
era que dixera que isto lle resultaría “alleo ao máis elemental sentido democrático
e totalmente contrario ao
Evanxeo”. El sabe moi ben
que está desde hai tempo no
punto de mira dos cancerbeiros da ortodoxia, que o teñen
censurado en máis dunha
ocasión, sempre veladamente pola seriedade do seu discurso teolóxico; pero a práctica xerárquica de non dialogar
cos teólogos, senón só de comunicarlles a súa condena, é
tristemente habitual. Por iso,
é posíbel que tamén nesta
ocasión se veñan atrás; aínda
que, na deriva “estreita e dogmática” dos bispos españois
–que el mesmo recoñece–,
non sería estraño que esta vez
si o condenasen.
Aínda non coincidindo teoloxicamente en todo, esta
condena sería un absurdo e
un suicidio eclesial máis (el
non foi o primeiro). Un suicidio desde o punto de vista da
experiencia cristiá da fe e do
traballo teolóxico, polo moito
que ten contribuído e segue a
contribuír a xente relixiosa
cristiá e tamén a xente non relixiosa. Especialmente, neste
momento no que a Igrexa española está a vivir graves problemas na sociedade, particularmente no diálogo coa
cultura, precisamente polas
posicións máis ultras de algúns xerarcas.
Queiruga ten achegado
unha visión máis críbel de
Deus, una visión dun Deus no
que mereza a pena crer; un

XOXÉ MARRA

TEÓLOGO GALEGO E UNIVERSAL

O cardeal e arcebispo de Madrid, Antonio María Rouco, no acto de investimento do seu sobriño Alfonso Carrasco Rouco, como bispo de Lugo, no 2008.

’’

El sabe moi ben que está
desde hai tempo no punto
de mira dos cancerbeiros
da ortodoxia”

’’

Queiruga ten achegado
unha visión máis críbel
de Deus, una visión na
que mereza a pena crer”

’’

Condenas así o único
que fan é promocionar
a un pensador”

pai-nai amoroso, todo amor,
todo apoio incondicional na
dura loita de cada día... sen
rastro da maldade xusticeira,
nin da arbitrariedade caprichosa que tantas veces se lle
ten aposto na historia e aínda
se segue a apoñerse. Louis
Evely, pensador e escritor relixioso francés, a quen o noso
teólogo admira desde hai
anos, ten dito sabiamente a
este respecto: “Se non es mellor que os deus a quen adoras
¡pobre de ti!”. Un Deus para os
homes e mulleres hoxe, a
quen non compre pedir axuda insistentemente para que
nos escoite no noso desvalemento, senón que xa está
“atento” ás nosas necesida-

des. Queiruga ten achegado
tamén un concepto da revelación xudeu-cristiá e relixiosa
en xeral non como un “ditado” exterior dun deus que está
nas alturas, senón como a
manifestación ao xeito socrático de Deus desde dentro da
historia e desde o interior de
cada persoa; do mesmo xeito
que é un Deus que non impón
unha moral particular para
gañar o ceo, senón que esa
moral é unha ética humanizadora que os humanos van
descubrindo na súa vida diaria e histórica.
Hai agora quince anos
–con ocasión do seu título de
“galego egrexio”– escribín que
Torres Queiruga, era non só
un teólogo e un intelectual de
talla excepcional, senón un
verdadeiro “luxo para Galiza”,
non porque non mereceramos persoeiros así e moito
máis, senón porque non son
habituais. Persoeiro e faro na
actualización da reflexión teolóxica da fe real, a da xente
concreta, e non un xogo intelectual dos profesionais da teoloxía; tamén no compromiso inquebrantábel co galego,
como lingua deste país, válida
para o ensaio filosófico.
Con todo, a xente non é
parva e saberá situarse. Mesmo estou convencido de que
condenas así o único que fan
é promocionar a un pensador. Os escritos e o pensamento de Torres Queiruga
acadarán máis difusión, como se merece; unha difusión
que xa vai alén do espazo galego e mesmo español, para
ser un teólogo de renome internacional.G
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SOBRE
A ABSTENCIÓN
Marta Rovira
Socióloga

M

oitos políticos vinculan
abstención coa desafección que sente a cidadanía. Pero explicar este sentimento co
incumprimento das promesas
por parte de Madrid é unha interpretación, como mínimo,
forzada. Porque de ser así, o
PSC tería recibido un severo
castigo nas europeas e tamén
nas xerais do 2008, cando pasou o contrario.
Á hora de analizar abstención e desafección hai que ter
en conta dous aspectos fundamentais: en primeiro lugar, a
percepción que a cidadanía
ten sobre a súa capacidade de
influír en política. Non todas as
eleccións xeran a mesma sensación ao haber diferenzas sobre o que se xogan en cada cita
coas urnas.
Analizando todos os índices
de participación do período democrático queda claro que as
eleccións con meirande participación foron as xerais e as catalás en segundo lugar. As europeas están consideradas como
pouco interesantes grazas ao
traballo colectivo de medios de
comunicación e estruturas institucionais. Tendo en conta isto,
é evidente que as xerais se perciben como a cousa máis elevada. En Madrid se decide que facer cos nosos impostos, as regras do xogo do sistema e a clave do desenvolvemento político
do Estado. A pesar de que a Generalitat ten máis poder sobre
nós, a sensación que temos é
que o poder emana do goberno
central (a TV3 chámalle goberno a secas).
En definitiva, se a abstención
é alta e non crítica (votos en
branco), o problema é estrutural e ha esixir por parte de toda a
sociedade unha ampla reflexión sobre o papel da cidadanía
nas decisións políticas. Cómpre
unha profunda reforma do sistema electoral. G

’’

ApesardequeaGeneralitat
ten máis poder sobre nós,
pensamos que o poder
emana do goberno central ”
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Barcelona quere rachar o “monopolio” de Barajas.A inauguración da T-1,
nova terminal do aeroporto de El Prat, suporá para Catalunya unha oportunidade de desenvolver un proxecto propio de tránsito aéreo sen depender de
Madrid. O aeroporto catalán xa é líder en voos de baixo custo e en conexións
directas con Europa pero segue a ter pouca oferta en percorridos longos e conta con menos conexións coas capitais españolas . Na imaxe, o presidente do
goberno, R. Zapatero, acompañado polo arquitecto Bofill (esquerda] e o alcalde de Barcelona, Jordi Hereu [dereita] na inauguración da T-1 de BarcelonaG
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O PSOE usa o financiamento
para evitar o pacto PP-CiU
Os socialistas aproveitarán os dous próximos
anos sen eleccións para renovar o mapa
territorial. Catalunya e Andalucía
serán os pólos desa estratexia
César Lorenzo Gil

Foi durante a inauguración da
nova terminal do aeroporto de
El Prat, en Barcelona, que
adiantou o presidente do goberno central, José Luis Rodríguez Zapatero, que pronto haberá un pacto entre a Moncloa
e a Generalitat para o modelo
de financiamento de Catalunya. Se a solución á crise económica é a operación táctica e urxente para o goberno, a resolución do mapa do reparto do financiamento territorial é o xogo
estratéxico, a longo prazo, que
se fixan os dirixentes do executivo para o resto da lexislatura.
As negociacións serán duras
e quizais noutra conxuntura,
Madrid volvería apostar por algún “parche” que deixase entreaberto o debate até outro
momento. Mais a precariedade
parlamentaria dos socialistas
obrígaos a tomar a iniciativa e
impedir que se coza unha
maioría alternativa comandada
polo PP.
O PSOE sabe que o grande
éxito da última década foi o illamento dos populares. A clarividencia atlántica de José María
Aznar fíxoo desprezar os socios
nacionalistas, incluso os próximos ideoloxicamente, caso de
CiU. A gran xogada de Zapatero
na tramitación do novo Estatut
foi manter “namorados” a CiU
e ERC, por separado e con promesas contraditorias pero a
maxia do duplo xogo xa hai
tempo que esvaeceu.
CiU parece disposta a volver
achegarse ao PP, cansa de estar
na oposición catalá e sen influencia na política estatal. ERC
faise a dura no Congreso dos
Deputados ao tempo que afianza unha avinza co PSC no tripartito que xa semella totalmente
aceitada. O único que podería
romper a súa entente sería o

aprazamento do pacto de financiamento. Así que Zapatero volve ter o ramo de flores que lles
gusta ás súas dúas namoradas.

Como conseguirá engaiolalas
de novo é cousa do futuro.

SEVILLA, COA ORELLA GUICHA. O PP
queda desarmado –se quere recuperarse en Catalunya– e terá
que recorrer, paradoxalmente,
ao outro pear deste asunto: Andalucía. O dirixente popular nesa comunidade, Javier Arenas

pode converterse en portavoz
do seu partido do agravio comparativo entre a “insolidaria”
Catalunya e o “necesitado” sur.
Aínda así, Zapatero teme
máis o seu propio partido, que
desexa dunha vez por todas
clara autonomía financeira
para aproveitar as súas infraestruturas. G
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’’
ELECCIÓNS
LATEXOS

EN IRÁN

X.L. Franco Grande

P

Un traballador limpa con auga a presión os restos dun cartaz electoral en Mevode (Eslovenia).

SRDJAN ZIVULOVIC / REUTERS

Razóns para o descreto
das eleccións europeas
Europa vive non unha senón varias crises.
As eleccións do 7-X mostraron
as dificultades para avanzar no modelo
de cohesión política
Roberto Mansilla Blanco
analista do IGADI (www.igadi.org)

Non cabe a sorpresa. Parece
que na UE ninguén contaba
cuns resultados tan sorprendentes, onde a dereita é masivamente apoiada. Pero a realidade hai que mirala dende a óptica do compromiso e da participación. Os votantes de esquerda sentiron en menor grao a
obriga de achegarse ás urnas. E
como os votantes de dereita son
verdadeiros militantes disciplinados, a balanza escorou incluso máis do agardado cara aos
partidos conservadores.
Por que razón ocorre isto?
Fálase dende hai tempo da crise de Europa. En realidade, a
crise, de aceptala como un feito
consumado, non é única. Estamos a falar de tres crises.
A económica, que disque
lles afecta aos resultados dos
partidos que gobernan, discurso desmentido polos resultados da dereita en Alemaña,
Francia e mesmo en Italia, pero
que si lle afecta á visión de futu-

ro a curto prazo dos cidadáns,
amedrentados a maioría deles,
que saen votar e que probabelmente se mobilicen cara ao voto á dereita.
Por outra banda, a crise europea que dende hai tempo lle
afecta á credibilidade dunha hipotética Unión Europea, e que
se entende como crise de liderado, de ideais, e de modelo político e institucional de cara ao
futuro. Esta segunda crise, xunto coa falla de resposta á primeira, é, probabelmente, a que
fai diminuír a participación dos
votantes de esquerda e doutros
partidos neste tipo de comicios, que parecen servir para
ben pouco.
Seguramente, non existen
os incentivos para facer ver a
importancia do que no Parlamento Europeo ocorre e que,
por desinterese, lles deixa as
portas abertas ás iniciativas polémicas, que contribúen ao
descreto desa institución, como a directiva das 65 horas de
traballo semanal. O que está na

’’

Os partidos antieuropeos
non teñen rubor
en usar os recursos
parlamentarios para loitar
contra calquera ideal
internacionalista”

’’

A crise moral
contribúe a que os
votantes pechen filas dun
xeito irracional con
candidatos polémicos”

base deste descreto non é a falla
de competencias do parlamento, que se queda curto nas súas
funcións, senón o modelo de
Europa dos Estados sobre o
que se construíu o proxecto europeo. En base a isto, Europa
converteu no día de hoxe parte
do seu parlamento nun conglomerado de grupos que teñen por obxectivo a súa destrución, e que pretenden gardar os
intereses “nacionais”.
En Bruxelas non hai lei anti-

partidos, nin ningún tribunal
que penalice as súas declaracións e ideais por extremas que
poidan parecer. E aínda máis,
estes partidos antieuropeos
non teñen rubor en usar os recursos que lles son concedidos
para loitar contra calquera ideal
internacionalista. A fin de contas, morder a man de quen lles
dá de comer. En todo o caso, na
orixe do problema están os nacionalismos institucionalizados
de Estado, que impiden a transparencia na información, e que
non falan do que corresponde
nunhas eleccións europeas.
A CRISE MORAL. Por último, existe
unha crise moral que lle afecta
a gran parte da sociedade en diversos países, e que contribúe a
pechar filas con candidatos de
criticábel condición no máis
puro sentido irracional. A confirmación disto son as mesmas
declaracións dos seus responsábeis, que afirman que as urnas os “exculpan” dos casos de
corrupción, nunha nova forma
de indulto popular moderno,
ou ben dos casos nos que o
electorado avala a conduta
irresponsábel dos dirixentes
que colocan nas listas non importa a quen, unha modelo, un
can, ou unha vaca, tanto ten. G

odemos chamalas así, pero
sabendo que todos os candidatos deberon ser preventivamente aprobados polo Consello de Gardiáns da Revolución e
que, polo que se está vendo –as
reclamacións do principal opositor, Mir Husein Musaví e o rexeitamento dos resultados das
votacións polos seus partidarios– non parecen de fiar.
En calquera caso, hai un resultado: teñen por reelixido a
Mahmud Ahmadineiad, un
populista que, no parecer de
moitos, arruinou a economía
de Irán, un país rico e hoxe empobrecido, e que, entre a mocidade, por mor da súa estreita
política de costumes, é obxecto
de verdadeiro noxo.
O chamado reformismo de
Musaví (tan conservador como
Ahmadineiad) pode que non o
fose realmente, e si tan só unha
miraxe debida a unha realidade
social que pedía cambios, ou
pode que unha imaxe desexada, non real, xerada polos medios occidentais. Tanto ten.
Un e outro tiñan popularidade entre sectores moi distintos: o reelixido é o home dos
campesiños, dos funcionarios,
dos militantes basiji; Musaví
érao dos estudantes, da mocidade en xeral e as mulleres, sectores que nunca ocultaron o
seu noxo pola ríxida política de
costumes de Ahmadineiad.
Seguirá este facendo a mesma política que veu facendo?
Pode que non a mesma, pero si
moi semellante, ao menos cara
ao exterior. Sobre todo se Barack Obama consegue un certo
éxito na súa política islámica,
Irán pode quedar aínda máis
illado e á marxe do mundo occidental e do mundo islámico.
E tal cousa sería unha política
suicida. Pero os fanáticos poden ser moi imprevisibles. G

’’

Ahmadineiad é o home
dos campesiños,
dos funcionarios ”
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Pouco despois de que o
primeiro ministro de Israel, Beniamin Netaniahu, pronunciase por O primeiro minisprimeira vez tro de Israel, Bea posibilida- niamin Netade dun “Es- niahu.
tado palestino”, diversas fontes matizaron
que Tel Aviv considera como
independencia para os árabes. “Só aceptaremos un Estado palestino que renuncie a
un exército propio, control sobre o seu espazo aéreo e soberanía limitada sobre fronteiras
e política exterior”, dixo.G
Mir Husein Musavi [no centro] con micrófono, durante unha das protestas de Teherán contra o reconto electoral das presidencias iranianas.

REUTERS

REUTERS

ISRAEL QUERE UN ESTADO
PALESTINO DESARMADO

ACORDO /EE UU-UE

EN MARCHA O TRASLADO DE
PRESOS DE GUANTÁNAMO

A disputa entre continuístas (partidarios de
Ahmadineiad) e renovadores (votantes de
Masavi) é só un síntoma de certo
descontento social provocado polo
incumprimento das promesas do auténtico
líder iraniano, o clérigo Alí Khamenei
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

Mir Husein Musavi levaba 20
anos apartado da política, dende que desempeñara o cargo
de primeiro ministro durante a
guerra Irán-Iraq, mais non é
unha figura renovadora emerxente nin un destacado opositor aos réxime dos Aiatolás.
Tanto Mahmud Ahmadineiad como Musavi cumprían
tres requisitos necesarios para
poder concorrer ao cargo: ser varóns, xiítas e declararlle fidelidade ao líder espiritual Ali Khamenei. A esta festa electoral non estaban convidadas como candidatos nin as minorías relixiosas,
nin as mulleres nin a oposición.
Até hai 15 días, ninguén
apostaba un peso pola derrota
do presidente saínte. Ao día seguinte das eleccións, centos de
milleiros de persoas, entre as

que destacaba a presenza de
mulleres e mocidade, saían ás
rúas denunciando fraude no
resultado.
As acusacións de fraude sinaladas pola candidatura alternativa van dende a denuncia de
carencia de papeletas, expulsión de interventores de Musavi
nos recontos, estrañeza polo
folgado triunfo de Ahmadineiad en Teherán –onde os
aperturistas son maioritarios,
especialmente na zona norte da
capital–, ter conseguido en primeira rolda 25 millóns de sufraxios cando no 2005 obtivera seis
en primeira e 17 en segunda,
que o progresista Mehdi Karoubi se derrubase dende o 17% do
2005 ao 0,85% que lle atribúe o
escrutinio oficial, que o 65% dos
novos votantes se decantase
por Ahmadineiad...
A indisimulada alegría coa
que en Occidente se difunden
as protestas de Teherán non se

’’

A indisimulada alegría
coa que en Occidente
se difunden as protestas
de Teherán non
se corresponde cunha
hipotética viraxe
na política nuclear”

’’

Cuestiónase a estratexia
de illamento
internacional, nun intre
no que a chegada
de Obama á presidencia
dos EE UU abre
novas vías de diálogo”

corresponde cunha hipotética
viraxe na política nuclear iraniana. Se Ahmadineiad contaba co
apoio dos medios de comunicación, do exército ou das zonas
rurais, Musavi é o predilecto do
poderoso Hashemí Rafsaniani,
quen preside, por designio directo, a entidade do Consello de
Convivencia, responsábel das
decisións sobre a enerxía nuclear. A este candidato-arquitecto
recoñéceselle ter administrado

ben a economía nos tempos difíciles da guerra. No seu debe
escríbese ter actuado con man
de ferro cos presos políticos nese mesmo período.
O VOTO DO DESCONTENTO. Musavi
atraeu os atrapados polo 12,5%
de paro, un nutrido sector dos
batidos por taxas de inflación
do 25%, os universitarios partidarios do cambio, unha gran
porción de activistas polos dereitos da muller, aqueles defraudados polo incumprimento da promesa electoral de lles
levar os beneficios do petróleo
aos sectores máis desfavorecidos. Mesmo se cuestiona a estratexia de illamento internacional, nun momento no que a
chegada de Barack Obama á
presidencia norteamericana
abre novas vías de diálogo.
Mais cómpre lembrar que o
goberno relixioso liderado por
Khamenei, concentra os principais centros de poder: posúe
a facultade de vetar os acordos
tomados polos órganos máis
democráticos elixidos por sufraxio, é o comandante das forzas armadas e o supervisor activo da política exterior e interior.
Con cambio ou continuísmo, as fracturas no Réxime
dos Aiatolás xa non se poden
agachar.G

PROTESTAS/PERÚ

CRISE DE GOBERNO POLO
CONFLITO AMAZÓNICO
O primeiro
ministro peruano, Yehude Simon,
anunciou
que presentará a demisión en canto Yehude Simon,
se pacifiquen primeiro ministro
as rexións do Perú.
amazónicas
que actualmente protestan
contra as leis especiais aprobadas polo presidente da República, Alán García, que poderían permitir a explotación
industrial das terras dos indíxenas sen o seu permiso. Simon recoñeceu erros na tramitación destas normas e
laiouse de non ter sabido dialogar cos líderes do Amazonas. O escritor fora escollido
por García en outubro do 2008
como xefe do seu Consello de
Ministros para diminuír o seu
rexeitamento entre os pobres,
xa que Simon é un destacado
militante esquerdista que incluso estivo preso. G

MARIANA BAZO / REUTERS

A revolta de Teherán non pon
en risco o réxime dos aiatolás

Co anuncio de Italia de que
aceptará acoller tres prisioneiros do penal estadounidense de Guantánamo concrétase o acordo ao que chegaron representantes de
Washington e Bruxelas sobre
o futuro do campo de concentración. O proceso de
traslado debería rematar co
peche do penal.G
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Caramelo inicia o concurso de acredores. A dirección da compañía
téxtil fixo o anuncio logo de que a Xunta e a Inspección de Traballo emitisen informes desfavorábeis sobre o ERE que afectaba a 237 traballadoras
da fábrica de Agrela, na Coruña. O comité de empresa considera este
paso “unha provocación froito da desesperación”.G
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A CRISE NAS ENTIDADES DE CRÉDITO

Os bancos gañan 4.000 millóns en tres meses
O aumento da
morosidade reduce
un 21% o beneficio.
BBVA e Santander
concentran o 80%
das ganancias.
Algúns pensan que
pode haber
maquillaxe
na contabilidade

Xurxo González

Mentres o paro dá moi escasos
respiros á poboación, a situación dos bancos españois semella inmellorábel. No primeiro trimestre de 2009 gañaron 4.052
millóns de euros nun escenario
que cualificaron como “de
fonda recesión económica”. A
Asociación Española da Banca,
patronal do sector, indicou que
o beneficio de xaneiro a marzo
deste ano supón un 21% menos
que en 2008, cando foi de 5.160
millóns.
Esta redución atribúena ao
aumento da morosidade e aos
fondos reservados para afrontala (provisións). Os bancos
destinaron 4.135 millóns a este
concepto no primeiro trimestre
de 2009, cando no mesmo período de 2008 foran 2.456 millóns. Con todo, a Asociación
Española da Banca, que preside
Miguel Martín, afirmou que estes 1.679 millóns máis “non se
teñen por que considerar perdidos, xa que a maior parte da
morosidade adoita recuperarse
co tempo”. Os impagos aumentaron do 1,23% ao 2,95%.
Estes resultados están en
liña cos presentados pola Confederación Española de Caixas
de Aforro (CECA). No primeiro
trimestre de 2009 as caixas españolas, agás a de Castela A
Mancha, intervida polo Banco
de España, gañaron 2.028 millóns de euros, un 22,7% menos
que no mesmo período de
2008. A morosidade das entidades que compoñen a CECA ascende a 4,64%, unha porcentaxe alta que polo momento

ANDREA COMAS / REUTERS

non está a provocar perdas.
SANTANDER E BBVA SUMAN O 80% DO
BENEFICIO TOTAL. Os datos de cada
banco para o primeiro trimestre xa se coñecían, na maioría
dos casos, desde hai algunhas
semanas. Así, o Santander gañou máis de 2.000 millóns de
euros entre xaneiro e marzo
(un 5% menos). BBVA supera
os 1.200 millóns de euros,
cunha caída do 14% respecto
ao mesmo período de 2008.
Esta tendencia a recortar ganancias, pero evitar as perdas,
comezou o ano pasado. Non
obstante, hai que ter en conta
que en 2007 e os anos anteriores as noticias incidían nos sucesivos records de beneficios
que se ían superando. En 2007
o sector financeiro da maioría
dos países occidentais xa atravesaba dificultades e precisaba
o rescate público.
AS PROVISIÓNS PODERÍAN NON SER SUFICIENTES. No conxunto, algúns
analistas pensan que as provisións deberían ter sido aínda
maiores, o que reduciría o be-

’’

Cinco grandes bancos
non reservaron os
recursos necesarios para
cubrir a toma de control da
inmobiliaria Metrovacesa,
que podería supor perdas
de 1.700 millóns”

’’

Os beneficios dos bancos
sostéñense polas elevadas
hipotecas que están
pagando moitos clientes
e as elevadas marxes
comerciais”

neficio. A operación que toman
como exemplo desta situación
é o control de Metrovacesa,
unha das maiores inmobiliarias do país, por parte de seis
entidades financeiras. O pa-

sado 20 de febreiro Santander,
BBVA, Banesto, Banco Popular
e Caixa Madrid compraron á
familia Sanahuja máis do 50%
da compañía para cancelar a
débeda que a empresa mantiña con elas 2.090 millóns. O
prezo que pagaron por acción
foi de 57 euros, pero hoxe o seu
valor é de pouco máis de 16.
Aínda que normalmente estas entidades estarían obrigadas a declarar unha perda patrimonial de preto de 1.700 millóns de euros, puideron evitala
nas contas do primeiro trimestre recorrendo a certos argumentos legais. Con todo, esta
compra reflectiuse de xeito diferente no balance de cada
banco involucrado: Santander
reservou 190 millóns de euros
para cubrir esta operación (o
que supón o 20% do seu investimento). Banesto, filial do anterior provisionou só o 10% (33
millóns). O mesmo fixo BBVA,
mentres que o Popular non
destinou polo momento fondos a cubrir as consecuencias
desta operación errada. En todo
caso, as reservas quedaron moi

lonxe do custe total das posíbeis
perdas, que terán que asumirse
nos seguintes trimestres.
ALTAS HIPOTECAS E REDUCIÓN DE EMPREGADOS. Outros factores explican os grandes beneficios da
banca española nunha situación
de crise como a do primeiro trimestre. A revisión anual das hipotecas e as fortes oscilacións do
euríbor e outros indicadores provoca que moitos propietarios estean pagando intereses superiores ao 5% cando os tipos actuais
están pouco por riba do 1%. Na
mesma liña, a pesar de que os
bancos poden obter diñeiro do
BCE ao 1,25%, os intereses que
cobraron aos seus clientes á hora
de conceder créditos foi superior
ao 5%. O crédito concedido aumentou aínda así un 4% no primeiro trimestre de 2009.
Estas elevadas marxes sosteñen os beneficios dos bancos,
que compensan ademais as dificultades cunha leve redución
do número de oficinas e empregados. Prevese que esta tendencia se agudice nos próximos meses.G
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BERLUSCONI
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RESPOSTAS Á CRISE
Manuel Cao

C

hama a atención que no espazo UE convivan modelos de lexitimación política e social tan diferentes
compartindo moeda única, institucións formais e directivas que abarcan case todas as temáticas. Italia é país fundador da CEE de seis membros logo de se asinar en Roma o
Tratado do 1957. As estruturas de funcionamento e organización interna resisten o paso do tempo. Mantense vigorosa a economía informal, os organismos de corte mafioso
ou paralegal e o modelo político máis irreverente coa división de poderes da Revolución Francesa.
Italia pertence a ese club selecto que é o G-8 cunha situación económica caracterizada polo cronificado déficit
público, unha taxa de crecemento parecida á europea e un
axuste suave nas taxas de desemprego. Tamén conta
cunha rede de empresas no ámbito internacional que
aguanta a competencia dos mercados asiáticos e a recesión nas economías industrializadas. Mesmo a Fiat trata de
intervir na reorganización do sector automobilístico internacional. A sociedade italiana é diversa, anárquica e creativa sendo capaz de adaptarse ás estruturas globais sen
perder os seus sinais de identidade. É un bon exemplo da
importancia que teñen as institucións no desenvolvemento económico e social dun país. Italia ten un conxunto
de institucións formais e informais onde a historia importa, con organizacións tan antigas e activas como a
Igrexa Católica e o Papa, que lles afectan a todos os axentes
colectivos e individuais.
A forma de lexitimación de Silvio Berlusconi ten pouco
que ver con factores económicos e ilustra un modelo no
que o ámbito do político é autónomo e ten a súa propia dinámica, máis relacionada cos grupos de intereses e coa enxeñaría electoral e menos cos aspectos propios da economía do benestar. Berlusconi aprovéitase do fracaso dun
pentapartito corroído pola corrupción e da incapacidade
da esquerda para construír unha oferta atractiva e apoiado
en algo tan simple simbolicamente como o berro futboleiro de Forza Italia e cos recursos organizativos das súas
propias empresas (partido-empresa) crea un grupo político disciplinado que garante eficacia na acción de goberno frente á anarquía anterior. Iso é xa suficiente pois os
asuntos morais apenas cotizan nos países de tradición católica salvo para a liorta dialéctica.
Italia é hoxe un país que dificilmente cumpriría co patrón tradicional que define unha democracia pois o poder
executivo, lexislativo e o mediático son detentados polo
mesmo persoeiro mentres o poder xudicial está a ser minimizado polas sucesivas reformas legais. Pode vir a conto
interrogarnos sobre se o Modelo Berlusconi é unha anomalía que ha de ser reparada en breve ou ben está a anticipar o futuro nas sociedades globalizadas, onde o mercado
e algúns organismos opacos regulan o económico mentres
que o político se converte nun espectáculo no que o máis
astuto e mellor coñecedor da mentalidade e institucións
propias é o que obtén o favor do público.G

’’

Anticipa Berlusconi un
modelo no que o mercado
regula o económico e o
político se converte en
espectáculo?”

Zapatero opta por unha
política fiscal non progresiva
O PSOE escúdase
na saúde pública
e o ecoloxismo para
promover subidas
de impostos que
penalizan ás rendas
máis baixas
Xurxo González

O Goberno central levaba anos
baixando impostos, pero o venres anunciou por sorpresa a subida dos impostos do tabaco e
da gasolina. Este cambio de tendencia é especialmente significativo porque os impostos que
se veñen reducindo ou eliminando (Sociedades, IRPF ou Patrimonio) afectan ás rendas
máis altas, pero os que se acaban de aumentar son indirectos, é dicir, repercuten por igual
en todos os cidadáns, polo que
son máis gravosos para as rendas máis baixas.
O BNG rexeitou estas subidas “xa que van na dirección
contraria ao que debe ser unha
distribución máis xusta do esforzo fiscal”. Francisco Jorquera,
deputado nacionalista no Congreso lembroulle ao Goberno
central que “o sistema impositivo ten unha dobre función: obter recursos para políticas públicas, pero tamén distribuír equitativamente a riqueza”.
GORDON BROWN SUBIU OS IMPOSTOS
AOS MÁIS RICOS. En Gran Bretaña,
o Goberno laborista de Gordon
Brown aprobou este ano un aumento do tipo máximo do IRPF
para as rendas superiores a
150.000 libras esterlinas (arredor de 171.000 euros). Así, os
máis ricos do centro financeiro
de Londres pasarán a pagar do
40 ao 50% no tramo máis alto. O
diario conservador Daily Telegraph cualificou a medida
como “loita de clases”.
A reforma fiscal de 2006 en
España ía na dirección contraria. O Goberno central, co apoio
de CiU, rebaixou o tipo aplicábel
ás rendas máis altas (a partir dos

PACO VILABARROS

60.000 euros ao ano) do 45 ao
43% e eliminou un dos tramos,
suprimindo parte da progresividade do imposto. A finais de
maio, Helena Salgado, ministra
de Economía e Facenda, rexeitaba unha proposta dos sindicatos para elevarlle esta taxa aos
contribuíntes máis favorecidos.

’’

A subida da gasolina
busca achegar máis
fondos á lei
de Dependencia”

’’

En Gran Bretaña
os contribuíntes con
rendas de máis de 171.000
euros afrontan unha
subida do 40 ao 50% no
IRPF”

O Goberno opina que esta medida tería “un impacto mínimo
e reducido”, xa que só lles afectaría “ao 4% dos 18 millóns de
contribuíntes (720.000)”.
20 CÉNTIMOS MÁIS POR PAQUETE DE CIGARROS.O que si ten impacto na
recadación é a subida dos impostos do tabaco e o combustíbel para todos os cidadáns. En
concreto, o paquete de cigarros
subirá arredor dun 7% (o que
significa 20 céntimos máis de
media) e a gasolina en torno ao
3% (3 céntimos por litro). No
primeiro caso, Salgado afirmou
que o obxectivo era reducir o
seu consumo para loitar contra
un problema de saúde pública.
No que respecta aos hidrocarburos, a ministra afirmou
que o Goberno busca “unha
economía máis sostíbel”, pero
tamén “achegar máis fondos á
Lei de Dependencia”.
A maior parte do prezo dos
combustíbeis nos países occidentais está determinado polos
impostos estatais. O Goberno
insistiu, non obstante, en que o
seu prezo segue sendo inferior á
media da Unión Europea.G
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Caída histórica do mercado inmobiliario. En abril vendéronse a metade de vivendas que no mesmo mes de 2008. Xa van 16 meses de caídas
ininterrompidas, e moitos analistas consideran que os posíbeis compradores están esperando a que os prezos baixen moito máis.G
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PROTESTAS POLO CONVENIO DO METAL DE PONTEVEDRA

Miguel Anxo Malvido, secretario do Metal da CIG

‘As subidas salariais que pedimos
non afectan á viabilidade das empresas’
Xurxo González
Paco Vilabarros [fOTOGRAFÍA]

O custe da folga para cada operario do sector do metal que
non acode ao seu posto de traballo oscila entre os 35 e os 80
euros por día. Na décima xornada da folga pola negociación
do convenio colectivo da provincia de Pontevedra, Miguel
Anxo Malvido (Vigo, 1960), dirixente da Federación do Metal
da CIG, critica a posición de
parte da patronal, “que non ve
máis que o curto prazo”. O sindicalista insiste en que os sindicatos non poñen en perigo a
viabilidade de ningunha empresa coas súas reivindicacións.
Por que tarda tanto en chegar
un acordo sobre o salario?
CCOO, UGT e nós mesmos
pensamos que os aspectos
máis importantes para este
convenio colectivo son a regulación da xornada e o salario.
Non é certo que só queden por
acordar os aumentos nas retribucións. A actitude da patronal
non foi a de negociar. Mesmo
chegaron a dar pasos atrás,
como formular a conxelación
salarial e a prórroga do convenio por tres anos. Aí foi cando
convocamos a folga xeral.
Pero algúns avances houbo...
Nós aceptamos o convenio
por dous anos (preferiamos
que tivese unha vixencia de só
un ano) para tratar de desbloquear a situación. Tamén pediamos incrementos salariais
do 6% e rebaixamos ao 4% a
nosa posición. A patronal non
fixo ningunha concesión seria.
Tampouco se avanzou na regulación da xornada. Os empresarios non queren aceptar
que se están a traballar días de
máis en moitas empresas que
non teñen calendario laboral.
Para controlar esta situación
pediamos que se estabelecesen 4 días festivos no metal
para compensar o exceso de
xornada. Esta medida estaba
case consensuada, pero no úl-

timo momento botáronse
atrás.
O convenio colectivo afecta a
pequenas e medianas empresas. Por que este tipo de em presarios son tan duros na negociación?
Este convenio afecta a cinco
federacións. As empresas auxiliares do automóbil e de
venda e reparación de vehículos sempre tiveron máis perspectiva a medio e longo prazo
que as instaladoras de fontanería e electricidade. Penso
que un fito importante na negociación foi a asemblea da
patronal no IFEVI, á que acudiron o presidente da Confederación de Empresarios de
Galicia [Antonio Fontenla] e o
de Pontevedra [Xosé Manuel
Fernández Alvariño]. Alí definiuse unha estratexia de limitación salarial (nunca aumentos por enriba do 2%), e chegaron a poñer en cuestión os
dereitos de folga e de manifestación, e mesmo a propia negociación colectiva. Algúns
empresarios queren aproveitar a situación de crise para dinamitar os logros sociais e sa-

lariais dos convenios nos últimos anos.
Entre os sectores afectados
polo convenio hai algúns que
van ben, como o naval e outros
con moitas dificultades pola
crise, como o da automoción.
É razoábel pedir o mesmo aumento salarial para todos?
Entendemos que é importante
que haxa un único convenio
provincial para todos os sectores. Se o naval segue existindo é
porque os traballadores e os
sindicatos o fixemos posíbel
logo da reconversión. Nos oitenta non existía na práctica o
naval e os que tiraron do convenio foron os traballadores do
automóbil, os fontaneiros ou
os da calefacción. Daquela había empresas de instalación
eléctrica ou de fontanería que
tiñan 50 empregados, pero
hoxe a maioría son de tres ou
catro empregados. Houbo sectores que viviron a súa propia
reconversión e case non nos
decatamos. Por iso é importante que o convenio manteña
a súa unidade, porque hoxe
son os traballadores do naval
os que tiran do convenio e axu-

’’

NunhareunióndaCEG,
á que asistiron Fontenla
e Alvariño, púxose
en cuestión o dereito
de folga e manifestación
e mesmo a propia
negociación colectiva”

’’

Nonsabemosquefixolume
nun autobús, pero sí quen
o apagou, un operario
do sector”

dan o resto dos compañeiros.
Os traballadores están dispostos a facer esforzos para axudar
á supervivencia das empresas?
Xa os estamos facendo. As subidas salariais que pedimos
non afectan á viabilidade das
empresas porque o convenio
colectivo vixente inclúe unha

cláusula que permite non
cumprilo cando a situación da
empresa é dramática. O problema para os empresarios é
que para que esta cláusula se
aplique teñen que negociar cos
traballadores e demostrar que
a compañía ten dificultades.
Con todo, actualmente están
en marcha 400 expedientes de
regulación de emprego na provincia, e os sindicatos pactamos máis do 90% dos mesmos.
Estamos actuando de xeito responsábel. Hai que subliñar que
o metal de Pontevedra non é
tan conflitivo como se di, porque antes das mobilizacións de
2007 hai que remontarse aos
anos 1991 e 1994 para atopar
accións do sector.
Algúns disturbios prexudicaron a imaxe dos traballadores...
As cargas da policía foron totalmente gratuítas, xa que non
houbo ningún tipo de provocación pola nosa banda. Pensamos que o obxectivo era desviar a imaxe do conflito, da reivindicación laboral á policial e
de seguridade cidadá. Isto calou en parte da cidadanía.
Pero si que houbo algúns operarios que provocaron á policía
e romperon cristais dalgúns
comercios, por exemplo.
Neste conflito houbo moi
pouco diso, pero nós tentamos controlar estas situacións
desde o principio. Un exemplo
é o incendio do autobús. Non
sabemos quen o queima, pero
quen apaga o lume é un operario do sector. Os traballadores
temos dereito a defendernos
cando as agresións son gratuítas por parte dos antidisturbios. Con todo, non estamos a
favor de provocar disturbios,
pero cando se sacan miles de
persoas á rúa sempre hai uns
poucos incontrolados. A
maioría da xente tivo un comportamento exemplar, como
se demostrou cando nos pechamos no IFEVI no Salón do
Automóbil e non se danou nin
un só coche dos trescentos
que había alí.G
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Gustavo Nieves, campión de Europa de discapacitados visuais.
O atleta galego Gustavo Nieves proclamouse campión de Europa en
5.000 e 10.000 metros nos campionatos celebrados en Grecia. Nieves
fíxose tamén coa medalla de prata
en 1.500 metros, ademais de bater
o récord do mundo de 10.000, o
que converteu nun dos atletas paralímpicos máis laureados.G

AS FICHAXES DO MADRID

Operación Bernabéu
Caja Madrid e o Banco de Santander
avalan as fichaxes de Florentino Pérez
a pesar da débeda de 563 millóns do club
César Lorenzo Gil

O 2 de setembro do 2008, Ramón Calderón viviu un dos
seus peores momentos como
presidente do Madrid (e iso
que tivo bastantes). Acababa
de pechar o prazo de fichaxes
sen conseguir traer ningún dos
tres futbolistas polos que puxara todo o verán: Kaká, Cristiano
Ronaldo e David Villa. A tesourería do club, en troques, esfregaba as mans. O Manchester
City pagara case 40 millóns de
euros por Robinho. Sería máis
fácil pagar as nóminas e as primas da tempada.
Nove meses despois, Florentino Pérez iniciaba o seu segundo período presidencial
asinando a compra de Kaká (65
millóns) e Ronaldo (94). O traspaso de Villa negóciase ao peche desta edición.
Por que Pérez conseguiu o
que non logrou Calderón unha
tempada antes? O propio ex
presidente recoñeceu que non
quixo levar a súa consciencia a
responsabilidade de deixar o
club nunha situación económica que “puxese en perigo o futuro da entidade”, é dicir, o mantemento do seu status, distinto
ao das sociedades anónimas
maioritario no fútbol español.
Realmente Calderón non
quixo subir a aposta ou non
puido? Para lograr a liquidez
necesaria cumpriu a participación activa de dúas entidades
bancarias. Caja Madrid e o
Banco de Santander aprobaron un empréstimo de 150 millóns de euros de cuxa xestión
presume Pérez. Este crédito
non foi cousa leve. Izquierda
Unida presentou unha propo-

sición parlamentaria para limitar o gasto en fichaxes no fútbol
profesional e a vicepresidenta
económica, Helena Salgado, tivo que responder se o Madrid
percibiu parte do diñeiro que o
Estado lles deu aos bancos para
evitar a súa creba. “Só agardo
que tamén haxa préstamos a
pequenas empresas e familias”, murmurou a ministra.
DEREITOS DE TELEVISIÓN. Por que a
banca ampara unha operación
cuxo resultado final non ten
asegurada a rendibilidade? A
versión oficial indica que o Madrid destinará ao pagamento
desta nova débeda integramente os ingresos por dereitos
de televisión, 1.100 millóns de
euros en sete anos que lle pagará Mediapro (propietaria de La
Sexta e o xornal Público). A venda de camisetas (se tomamos
como referencia o impacto da
fichaxe de David Beckham polos “brancos” e o multiplicamos por dous, podería supoñer
outros 300 millóns anuais. Pero
vivimos hoxe unha forte crise
de vendas no téxtil, tamén nas
bufandas (será polo cambio climático?) e o comercio de merchandising é directamente
proporcional aos resultados
deportivos. As camisetas oficiais do Barcelona esgotáronse
en toda España logo de Andrés
Iniesta colocar os blaugranas
na final da Liga dos Campións.
Con algo máis de 457 millóns por ano, o Madrid terá
que facerlles fronte aos gastos
de fichaxe, soldos e mantemento. Na tempada 2007-08 o
club recoñece un gasto de 450
millóns. Só as fichas de Kaká e

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, no Santiago Bernabéu.

’’

No mellor dos casos,
o Madrid ingresará
ao redor de 500 millóns
por ano. Os seus gastos
roldan os 450, iso antes
de ter que pagar os soldos
de Kaká e Ronaldo”

Ronaldo supoñen un extra de
25 millóns.
UN CAMBIO HISTÓRICO. As meirandes críticas ás fichaxes madridistas chegaron da prensa británica e estadounidense. O
Wall Street Journal consideraba o Real Madrid unha “democracia populista” onde gaña o
presidente que máis “pan e fi-

chaxes” ofrece sen ter en conta
as débedas. “A influencia do
fútbol sobre a política permite
o endebedamento ilimitado.
Non hai accionistas que reclamen senón socios que só pensan en gañar partidos”, afirma
a canle económica Bloomberg.
Con certeza, a presidencia
do Madrid é un poder fáctico
no Estado e difumínanse os límites entre o deportivo e o empresarial. A facturación de ACS
–a empresa de Pérez– aumentou espectacularmente cando
este chegou ao palco do Bernabéu no 2000 (durante aquel
mandato comprou a maioría
de Unión Fenosa). Nun momento de crise da construción,
a ACS viríalle moi ben conseguir obra pública.
Pero asemade, a banca que
intervén nesta operación de seguro que conta con algún be-

SUSANA VERA / REUTERS

neficio. Algúns pensan que a
peza de caza será o campo Santiago Bernabéu: os terreos de
Concha Espina son un tesouro
en plena arteria da Castellana.
Outros pensan que é Valdebebas, actual emprazamento da
cidade deportiva merengue o
obxecto de desexo, seguindo o
camiño da recualificación dos
anteriores terreos (valorada en
400 millóns de euros). Tamén
cabe supoñer que a operación
é de carácter estratéxico a moi
longo prazo, unha especie de
alianza do grande empresariado madrileño para afianzar a
hexemonía deportiva da capital e converter a Madrid en referencia do fútbol mundial,
aproveitando a crise financeira
da liga inglesa. Os beneficios
sobre a economía da capital
poderían estenderse ao turismo e ao comercio. G

22-23 deportes.qxd

16/6/09

21:55

Página 3

ANOSATERRA
18-24 DE XUÑO DE 2009

DEPORTES.23.

O Obradoiro xogará na Liga ACB
a próxima tempada. O equipo de
baloncesto Obradoiro de Santiago
xogará a vindeira tempada na Liga
ACB despois de depositar os
182.000 euros que esixía este organismo en concepto de inscrición. O
cadro compostelán obtivo este dereito despois de que unha sentenza
do Tribunal Supremo anulase o
descenso que sufrira en 1990 contra o Juver Murcia.G

EXERCICIO E NATUREZA

Katia Fernández, campioa galega

‘Nun campo de golf hai xente de todas
as clases sociais’
Antonio Cendán

A xogadora de golf Katia Fernández López (Lugo, 1987)
vense de proclamar, por segunda vez, campioa galega desta
disciplina deportiva no campionato celebrado no Club de
Golf do Miño. No seu palmarés
conta tamén cun subcampionato estatal en categorías inferiores. A pesar desta prometedora carreira, a golfista luguesa
non pensa adicarse de xeito
profesional ao seu deporte, ao
considerar que “non é compatíbel co desenvolvemento vital
dunha persoa”, malia que considera que grazas á práctica dos
buratos e os paus conseguiu
unha importante progresión a
todos os niveis persoais.
Que representou para vostede
o título galego de golf?
Todos os títulos axudan na carreira, aínda que debo recoñecer que a ausencia de destacadas golfistas galegas rebaixou o
nivel da competición. Con isto
non quero dicir que non haxa
grandes xogadoras, que as hai,
pero cando están presentes as
mellores, satisfaiche moito
máis a consecución dun título.
Cal é o nivel do golf feminino
en Galicia?
Penso que estamos moi ben,
que temos moita canteira e que
están a saír grandes xogadoras.
Aí está o caso de Marta Silva,
que se vén de clasificar cuarta
no Campionato de España, ou
o caso de Mandy Goyos, que
ten unha gran progresión e que
nos vindeiros anos, de seguir
así, pode comerse o mundo.
Porque ten tan mala prensa o
golf?
Débese a que a xente non o coñece todo o que debería. Unha
gran parte da sociedade segue a
ter unha visión distorsionada.
Pensan que segue a ser un de-

’’

Osquexoganrepiten,
ao golf chámanlle
a droga verde”

’’

Aquínonsedanfacilidades
para que fagas deporte
e estudes, nin sequera che
cambian a data dun exame”

porte de “xente ben” e iso demostra que nunca pasaron por
un campo de golf. Teñen aínda
a idea de que é unha práctica
deportiva dos señores escoceses das películas, que van pasar
unha tarde ao campo e beber
whisky, cun puro na boca, nunha pradería. Non se queren ver
as cousas positivas. Podes gozar

de fermosas paraxes e tamén
axuda á incrementar a axilidade
mental, porque tes que calcular
un golpe, as distancias, a forza
coa que lle das á bola...
O golf está agora ao alcance de
todas as economías?
Eu penso que está. Pásalle coma
ao tenis. Hoxe en día xa ninguén
o considera un deporte elitista.
De feito, o prezo dunha equipaxe de golf non é cara. Calquera
pode adquirir un pau por 20 euros. Se a iso se lle chama caro...
Logo vas a un campo e ves a persoas de todas as procedencias
sociais. Non te encontras os
“millonarios” dos que tanto se
fala. Por exemplo é moito máis
caro o esquí e nunca escoitarás
unha palabra na súa contra.
Galicia é un lugar propicio para
a práctica?
Pois claro que si, e moi especialmente a provincia de Lugo. Aquí
temos grandes campos e grandes praderías para poder gozar

deste deporte, co engadido de
que non hai que regar porque
temos auga suficiente. Ademais,
pode servir para acondicionar
algúns espazos naturais que, se
cadran, están abandonados.
Temos bos recintos de golf tanto
na capital de Lugo coma na provincia. Aí está o campo do Balneario de Guitiriz ou o de Sarria,
que son circuítos magníficos
para a práctica.
Cada vez aumenta máis o número de afeccionados.
Débese a moitas cousas, a parte
de que xa non é caro, á xente
gústalle pasar unha boa tarde de
lecer xogando ao golf. Non é necesario que sexas un profesional
para dedicarte, só que o probes.
Todos os que xogan, acaban repetindo. É un deporte ao que xa
lle chaman “a droga verde”.
É compatíbel a práctica deportiva cos estudos?
No meu caso é moi complicado,
coma lle pasa a todos os depor-

tistas. Necesitas adestrar moitas
horas. Ademais, neste país non
che facilitan as cousas ao revés
do que ocorre noutros coma os
Estados Unidos. Alí, o deporte
adáptase en función das túas
necesidades académicas. Aquí
nin sequera che cambian a data
dun exame. Consideran as
prácticas deportivas algo secundario, sen importancia. De feito,
moita xente acaba desanimándose e abandona o deporte.
Entra nos seus plans facerse
profesional?
Tes que ser moi boa xogadora. É
verdade que neste deporte adquires máis práctica e dominas
mellor as técnicas co paso dos
anos. Hai grandes golfistas que
comezaron a triunfar despois
dos 40 e dos 50 anos, pero eu teño planeado facer a miña vida
dun xeito normal. Non desboto
competir no circuíto estatal feminino, pero teño que asegurar
o meu porvir por outro lado.G
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OS EFECTOS DO CAMBIO DE GOBERNO SOBRE A CULTURA

Pero tampouco lles gusta a música?
A Radio Galega pecha o único
programa de grupos propios
que se podía oír na comunidade
M.B.
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

O

multirradiado e
comercial Bruce
Springsteen borrou da grella da
Radio Galega a Som do Galpom, Machina, Kogito e todos
aqueles grupos que están a
protagonizar a eclosión de música emerxente que vive o país.
O músico norteamericano foi a
bandeira que ondeou simbolicamente o pasado 2 de xuño
para deixar ben ás claras o
cambio de rumbo de Aberto
por Reformas.
A mensaxe foi contundente
e directa: música comercial de
fóra para os novos tempos.
Xusto López Carril, o novo locutor do espazo, encargouse
de presentalo como un “programa musical de transición”
argallado ao redor dunha
“aproximación subxectiva á
música” que “probabelmente
vostedes non compartan”.
A filosofía que a nova directiva da Radio Galega lle imprimiu
a un programa tan emblemático e de referencia para a música
feita en Galiza como Aberto por
reformas fixo saltar todas as
alarmas dentro do sector da
música e avivou a incerteza que
o eido da cultura atravesa dende o cambio de goberno. Músicos, discográficas, salas, revistas
especializadas, asociacións
profesionais, tendas de disco e
centros sociais xa se sumaron
ao Manifesto básico pola defensa da RTVG elaborado tras coñecerse a decisión do ente público “contra a censura e a marxinación da música galega”. Está aloxado na páxina web komunikando.net dende o pasado luns e en dúas semanas superou as 2.000 sinaturas.
É unha das iniciativas coas
que o sector está a manifestar a
súa preocupación pola decisión de desposuír de identida-

’’

NoelFeánscualificade
‘perverso’ que se manteña
o nome do programa e
enmarca a medida dentro
da ‘amabilidade deste novo
feixismo’, que ‘quere dar
a imaxe de continuidade
cambiando radicalmente
a esencia’”

’’

Asestadísticasdemostran
que en Galiza hai máis
grupos que no resto das
comunidades, por diante
mesmo de Cataluña”
[Brais de Esteban]

de o programa, unha medida
“política” que temen sexa só a
punta do iceberg dunha liña de
actuación encamiñada a arredar o galego e a música feita en
Galiza dos espazos públicos,
tanto na CRTVG como das
programacións que dependen
directamente da Xunta.
Noel Feáns, responsábel do
netable A regueifa, un dos principais catalizadores da música
emerxente na rede nestes momentos, cualifica de “ilegal” a
nova liña iniciada na radio pública, por ir “en contra da propia lei de CRTVG”, que no seu
artigo 16 recolle que a programación debe estar orientada á
promoción da cultura e da lingua galega.

Xurxo Souto, director e presentador de Aberto por reformas.

“Agora mesmo a radio está
orfa de propostas”, sinala. “Topámonos ante un PP revolucionario no que á orde legal se
refire. As leis que non lles gustan pretenden cambialas e as
que non poden mudar, porque
necesitan de consenso ou son
demasiado complexas, simplemente as incumpren”. Fe-

áns cualifica de “perverso” que
se manteña a sintonía e o nome do programa e enmarca a
medida dentro da “amabilidade deste novo feixismo”, que
“quere dar a imaxe de continuidade pero que cambia radicalmente a esencia”.
O programa dirixido por
Xurxo Souto abriu hai tres anos,

e por vez primeira na radio pública, unha fiestra diaria, de luns
a venres, á música emerxente
do país con independencia do
xénero. Durante este tempo,
polos micrófonos do programa
pasaron centos de bandas noveis para presentar discos e proxectos, e se lle concedeu protagonismo tamén a disco- >>>

ca?
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>>> gráficas, asociacións profesionais, salas ao vivo, estudios
de gravación e outros axentes
que estaban a marcar a actualidade da escena emerxente.
Músicos e asociacións profesionais coinciden en destacar que o problema de fondo
non radica na destitución de
Xurxo Souto nin na supresión
dun programa concreto da
grella, por ter a dirección da radio competencias para artellar
a súa propia programación, senón a redución de horas dedicadas á música galega.
Para Gonzalo Grela, músico
de Machina esta “decisión política” non só lle vai afectar aos intérpretes, “tamén vai ter consecuencias nas organizacións profesionais e nas salas”. “É unha
mágoa,” comenta “algúns debían de pensar que o programa
era unha canteira de nacionalistas galegos abertzales, cando, o
que realmente conseguiu foi
achegar a radio ao público e dar
a coñecer moitas bandas”.
En opinión de Noel Feáns,
pola contra, “para a música galega vai ser un mudanza pequena porque nos últimos anos colleu unha forza e unha vida propia que non necesitan de ningunha plataforma para sobrevivir”. “Unha cousa é que nos
quiten un medio de expresión
máis e outra que consigan acabar cos grupos. Hoxe en día temos internet, que a fin de contas é a vía principal de difusión”.

OS MÚSICOS REÚNENSE NA ASEMBLEA
ABERTA. Ao redor do Manifesto
básico pola defensa da RTVG, o
pasado 13 de xuño constituíuse
en Compostela a Asemblea
Aberta integrada por músicos
profesionais, grupos noveis e
representantes de salas e programadores de festivais. Membros de Machina, Esquíos, Ataque Escampe, Sacha na horta,
Zënzar, Ruxe Ruxe, Fanny e Alexander e outros moitos uníronse “contra a censura e a marxinación da música galega”.
A súa principal reivindicación é conseguir que “a sociedade teña un espazo na radio pública no que escoitar a música
que se fai no país”. No seu primeiro encontro, a Asemblea
Aberta acordou traballar nun
plan de accións reivindicativo,
no que se está a barallar a recollida de firmas para poñer en marcha unha Iniciativa Lexislativa
Popular e abrir novas vías de expresión a través da internet.
Pola súa banda, os interlo-

CULTURA.25.

Falta de profesionalización, un problema real
Xabier Alonso, representante
da Asociación Galega de Empresas Musicais, detecta que
un dos grandes problemas do
sector hoxe en día é a “falta de
profesionalización a todos os
niveis”. “Estamos falando
dunha eiva xa resolta noutros
sectores”, pero que mentres
“non se supere no eido musical, a existencia dun programa
máis ou menos que dea cabida
á música feita en Galiza ten unha relevancia menor”.
Neste sentido, a asociación xunto con outros colectivos musicais e sindicatos están a traballar na negociación
do que será o primeiro convenio colectivo específico do
sector. “Os músicos son traballadores cun estatuto recoñecido por lei” sinala “e mentres sigamos permitindo que
traballen en condicións precarias seguiremos en situación de debilidade e estaremos xerando máis vicios que

cutores da Radio Galega comunicáronlle a A Nosa Terra
que tanto o futuro de Aberto
por reformas como a programación en xeral “está en estudo” e que a nova dirección
“non ten unha decisión tomada” ao respecto da política que
se vai seguir no referido á música galega.

Estudio da Radio Galega.

redundaran en que non sexamos capaces de valorizar o
noso patrimonio”.
Insiste ademais que “a música ten moita potencial pero
non debe conformarse”.
“Non é casualidade que aqueles países que con máis calidade artística e con empresas
sólidas teñen máis presenza

CREAR PÚBLICO, MATERIA PENDENTE
EN GALIZA. Unha das grandes
materias pendentes da música
en galego, segundo apunta
Brais de Esteban, membro de
Som do Galpom, é facer público. Existen dúas formas neste
sentido: “tocar ao vivo e ter espazo na radio pública”. Neste
último senso, o papel de Aber-

’’

Odatoquesebarallano
sector da música como cifra
de negocio ascende a uns
50 millóns de euros ao ano”

to por reformas, ao seu ver, foi
“clave”.
“As estadísticas demostran
que en Galiza hai máis grupos
que no resto das comunidades, por diante mesmo de Cataluña”, comenta Brais de Esteban. No terreo da escena
emerxente, só en Nsaio, o programa, agora tamén en sus-

Máis de 2.000 sinaturas en quince días
A reacción ao cambio de rumbo de Aberto por reformas
non se fixo agardar entre os
músicos. Uns días despois de
que Xusto López Carril encetase unha nova xeira do programa colgouse en internet
(en komunikando.net), un
manifesto redactado polos
propios músicos baixo o lema
“contra a censura e a marxinación da música galega”.
Apelando ao cumprimento do artigo 16 da lei 9/1984 da
RTVG, e diante da eliminación do que consideran “un
programa plural, aberto á cidadanía”, “cun forte pulo dinamizador para a música que
se está a facer hoxe na nosa
lingua”, referente ademais de

“modernidade” e “motor de
normalidade lingüística cotiá” o manifesto entende que
esta medida “supón un paso
máis na política de represión,
empobrecemento e marxinación que os responsábeis políticos da Xunta de Galicia están a realizar contra a lingua e
a cultura”.
Denuncia ademais esta
“agresión contra un dos vehículos de comunicación do
movemento de Rexurdimento Musical que as novas xeracións estamos a protagonizar” e esixe que se “restabeleza un programa diario que
dea conta dos traballos musicais editados en galego e que
conte cos seus protagonistas

e que a nova programación
non elimine contidos culturais propios en todas as súas
variantes: música, cine, libros
e arte en xeral”.
Como explica Bocixa, un
dos asinantes do manifesto,
“nestes catro anos conseguise o logro de que a música galega se tivese en conta, algo
que nunca antes pasara”. Na
actual programación “aínda
restan algúns pequenos espazos nos que se lle dá cabida
a música galega, entre eles os
presentados por Belén Regueira e Vituco (Ruxe Ruxe),
pero non nos conformamos
con iso. Non queremos perder esa hora diaria de música
galega”.G

nos escenarios internacionais”. Dende a asociación barallase como cifra estimada de
volume de negocio do sector a
de 50.000.000 de euros por
ano. É un dato que manexan
con cautela e que é difícil de
contrastar por non existir datos xerais que engloben toda a
actividade.
Como o propio Xabier
Alonso explica, estanse a manter conversas con outras asociacións do sector, entre elas
AGAFONO, para crear un cluster cultural que englobe a música, ao seu ver “a pata que falta
fronte a Administración”. A
primeira das accións de traballo, como el mesmo explica, sería “detectar os nosos propios
números e ver a importancia
real do sector”. O proxecto de
constitución do cluster debe
contar co apoio da Xunta de
Galicia antes de emprender os
pasos necesarios perante do
Ministerio de Industria.G

penso, promovido pola anterior Consellaría de Benestar a
través de Xuventude que tiña
entre as súas principais finalidades habilitar locais de ensaio, están adscritos máis de
360 grupos noveis. “Debemos
ser ambiciosos e pensar en exportar porque a música aquí
cumpre condicións para ser
primeira industria”.
Dende o colectivo hip hop
Dios ke te crew cualifican o papel do programa como “unha
dose de autoestima, de coñecemento, de dinamización, de
difusión e tamén de liberdade
sen censuras”. Como radio pública que é “a Radio Galega
non debe excluír a diversidade
cultural deste país na programación diaria”.
A Asociación Galega de Fonografistas, AGAFONO, a través
de Fasero, responsábel de Zouma Records, mostrou tamén a
súa preocupación por que “se
lle quiten espazos a música galega, que sempre tivo moi pouco protagonismo, incluso na última lexislatura” pero mantense á espera de reunirse coa xunta directiva da Radio Galega para poder tomar medidas nun
sentido ou noutro.G
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Rubén Riós

‘Elena é a raíña do
entroido de Verín’
Lara Rozados

Rubén Riós estreou o 13 de xuño, no Auditorio de Ourense, a
súa segunda curta, Coser e
cantar, que xa viaxara, xunto
coa primeira, Adeus, Edrada?,
ao Festival de Cine Pobre de
Gibara (Cuba).
Quen é Elena, a protagonista
de Coser e cantar?
Elena é unha señora que xa ten
a súa idade, 70 ou 80 anos, e
adoitaba cantar e bailar. Era unha rapaza moi extravertida, pero sufriu a represión da familia e
da Igrexa. Hoxe en día, é a raíña
do Entroido de Verín. É destas
mulleres que loitou, e o que non
puido facer por unha serie de
circunstancias, conseguiuno
agora. Caeu a nai enferma e pasou moito tempo sen practicamente saír da casa, pero agora
atopou no Entroido de Verín o
seu público, o seu escenario.
Como foi o contacto con ela?
Coñecíaa dende cativo, pero hai
dous anos que dei o pregón no
Entroido e tiven ocasión de conversar con ela. A partir de aí fun
cada vez coñecéndoa máis, entrevistándoa... O día da estrea foi
bonito, subírona ao estrado os
presentadores ao rematar a proxección, e coñeceu a Arantxa Rodríguez, a nena que a interpreta
a ela, que é unha revelación. É a
primeira curta que fai e deixou a
todos abraiados coa voz.
Como recibiron a curta en Cuba e en Ourense?
En Cuba sorprendéronse bastante: unha das preguntas máis
recorrentes era se esa historia
era real. E en Ourense... Imaxínate. Mil persoas, o Auditorio
cheo. Foi un acto moi emotivo,
presentado por San & San.
Unha das represións que sofre
a cativa é a lingüística...
Nalgún momento dinlle “hábleme usted en cristiano” e
ameázana cunha vara de vimbio. Quixen facer unha homenaxe á lingua, nun momento en
que vivía unha represión e que
conecta co presente. G

Valentín Paz Andrade na biblioteca da súa casa de Vigo en 1986, entrevistado pol’A Nosa Terra. Ante el unha reprodución do diario Galicia, do que foi director.

XAN CARBALLA

50 anos de Galicia como tarea
Valentín Paz Andrade cambiou con este libro
o pensamento socio económico de Galicia

Antonio Cendán

En Bos Aires, na sempre chamada “quinta provincia”, e
vinte anos despois de rematada a guerra, vía a luz o estudio
sobre a situación socioeconómica galega do seu tempo co
título Galicia como tarea. Realizado polo galeguista Valentín
Paz Andrade, estaba editado
en castelán e o seu editor era
Luís Seoane. Podíase dicir que
o libro era un exiliado máis.
A maior innovación que
amosaba aquel título era a de situar a Galicia no mapa, pero
non tan só dende o punto de
vista xeográfico senón tamén
dende o o político, social e económico. Foi se cadra a publicación máis importante sobre o
país galego na Posguerra. O tema era a sangría que estaba a
supor a emigración. Non embargante, o galeguista vigués foxe dende o primeiro instante de
calquera falso sentimentalismo
que podan empanar o seu pensamento. Ao longo de moitos
anos a emigración galega fora
vista coma un acto altruísta, representando os seus protagonistas coma os “galegos do futu-

ro”, eses homes que se trasladaban alén dos mares para, supostamente, enriquecerse en pouco tempo e vir logo á súa terra
cun magnífico traxe e xurarlles
aos seus conveciños que eles en
América tiñan un magnífico vehículo, que lles amosarían na
súa vindeira visita o mellor coche que “aiga”. Malia as promesas, os traxes de pano, o certo é
que a vida do emigrante era
completamente distinta.

GALEGO ‘MILITANTE’. Paz Andrade,
un galego “militante” coma o
define Suso de Toro, publica cifras sobre o torrente humano
que se desprazara a América en
medio século. Non só estuda as
causas, senón a importante

?

UERE SABER MÁIS?
Sobre Valentín Paz Andrade pódense consultar: Valentín Paz-Andrade: escritor, xornalista e poeta:
avogado, político e empresario:
‘Galicia como tarefa’ de Charo
Portela Yáñez. Editorial Ir Indo,1998. E, do mesmo ano, o libro
de conversas: Valentín Paz-Andrade, a memoria do século, de Tucho
Calvo. Edicións do Castro.

perda que aquelo supuña para
a xa de por si depauperada economía galega. Sinalaba que o
emigrante gañaba moito menos en América que na súa terra, a máis de responsabilizar á
emigración coma causante directo da situación na que se encontraba Galicia, debido a que
ocasionaba unha importante
perda de man de obra, circunstancia esta que impedía o asentamento e auxe de empresas.
Tampouco deixa aparte aspectos científico filosóficos que
afectan aos galegos dende tempos ancestrais tales como a
eterna autocompaixón que teñen de si mesmos, ofrecendo
unha visión crítica e ao mesmo
tempo positiva das posibilidades dos seus contemporáneos.
Nesa primeira visión da Galicia da primeira metade do século XX aborda outros aspectos
propios da economía, especialmente do agro, que naquel entón representa máis da metade
da produción galega. Para Paz
Andrade resultaba incomprensíbel a falta de modernización
das estruturas agrarias que tiña
o país galego ao achegarse a década dos sesenta e que practicamente non evolucionaran dende había máis dun século. Laiábase de que houbese máis de
400.000 arados romanos e de
que vertedoiras, a nova ferra-

menta para os mesmos labores,
tan só houbese uns centos, destacando así a ausencia de mecanización do campo. De igual
xeito, critica o “conformismo”
irracional dos sectores económicos, que non fomentaban as
cooperativas, mentres seguía a
predominar a agricultura extensiva de subsistencia. Así mesmo,
o panorama educativo galego
tampouco mellorara moito.
Mentres noutras zonas do Estado multiplicárase a cifra de universitarios, en Galicia o seu incremento era moi inferior.
A carencia de industrias e
empresas que exploten a riqueza tanto gandeira, coma agrícola ou forestal da época é outro
dos grandes cabalos de batalla
do ensaio Galicia como tarea,
pola ausencia de emprendedores, que tampouco gozan de
ningunha facilidade. Todo iso
impide o crecemento e espallamento económico dun país que
seguía asentado nunhas infraestruturas económicas e sociais
propias de case un século atrás.
Malia que Galicia prosperaría lixeiramente nos últimos
anos do terceiro cuarto do século XX, faríao moi lentamente. A
emigración cambiaba de rumbo. Aos “aigas” que virían de Cuba ou Arxentina sucederíanos
os automóbeis procedentes de
Alemaña, Suíza ou Francia.G
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Unha festa tan antiga
como a humanidade
O que na nosa cultura chamamos o
día de San Xoán non é máis que o
nome que o Cristianismo lle puxo a
unha data marcada polo solsticio de
verán.
A palabra latina Solstitium indica que
o sol está quedo. É unha semana, máis
ou menos, na que o ángulo dos raios
do sol sobre a terra está máis baixo, a
traxectoria do astro rei polo día é a
máis curta aos nosos ollos, e se produce o día máis longo e a noite máis
curta, arredor do 21 de xuño.
Dende tempos remotos, os homes comezaron a facer grandes fogueiras
nesta noite. Non só nas culturas celta
ou prerromana, senón noutras tan remotas como a exipcia, a maia, a azteca...
Desta maneira quizais espaventaran o
medo a un intre no que o sol parecía
quedar “parado” no ceo. Tamén celebrarían o comezo do verán, a época
máis leda e boa de levar do ano, o momento dos froitos e as colleitas.
Como noutras noites marcadas do
ano, sempre ligadas aos solsticios ou
equinoccios, o mundo das tebras, dos
espíritus bons e maos tamén estaba
presente, e certos rituais como o
lume, os baños en augas que nesta
noite se tornan milagreiras, ou no rocío da mañá de San Xoán, contribuían
a botar fóra a meigas e demais fauna
maligna.
Este papel da auga, a maiores do máis
evidente do lume, foi seguramente
recollido pola Igrexa, ao escoller o
santo Xoán Bautista, o que bautizou a
Xesús nas augas do río, como titular
deste día no santoral.
Estas tradicións, que con distintas variantes se dan en Galiza, en España ou
en boa parte de Europa, no noso país,
de fonda cultura rural até hai ben
pouco, conserváronse tamén bastante intactas. Mesmo hoxe, nun medio máis urbanizado, seguimos a repetir, ás veces sen coñecer a súa orixe
ou función, varios destes costumes e
ritos.

Algunhas curiosidades
- A noite do 23 de xuño non é con exactitude a máis curta do ano. Esta correspóndese coa noite do 21. Como o calendario gregoriano (o que nós seguimos) comezou hai 2000 anos, e aínda
que se readaptou hai uns 400, os minutos e horas sobrantes fan que, na actualidade, o equinoccio non cadre como
orixinalmente, nese día 23.

- Entre as herbas de San Xoán está a Verbena (tamén chamada herba da cruz).
O antigo costume de celtas e outros pobos de colleitala pola noite, polas súas
virtudes máxicas, deu lugar, co tempo, a
que ás celebracións festivas e bailes nocturnos, como o desta noite, se lle chamase verbenas, coma a planta.

Flores de verbena

- O costume de asar sardiñas na noite
das fogueiras non é moi tradicional, e
non vai máis aló do ano 1970 como hábito xeralizado. Aínda menos antigo é o
recurso ao churrasco, popularizado en
Galiza, traído da Arxentina, a finais dos
anos 70 do século XX.
Outros costumes culinarios, como o de
comer cereixas con pan, perdéronse ao
igual que diminuiron as cerdeiras nos
campos galegos.

Conxuros, frases, ditos, cantigas, refráns...
A Noite de San Xoánsempre
tivo moita importancia na
cultura popular e tradicional
galega, até o punto de que
o propio mes de xuño tamén se coñece como mes
de San Xoán.
Tamén a cantidade de nomes dados aos lumes, según
as zonas do país, dan idea da
variedade e presenza desta
festa: lumes, laradas, lumaradas, lumeiradas, luminarias, fogueiras, cacheiras,
cachelas, cacharelas...
Arredor desta noite tamén
temos unha chea de refráns,
ditos, conxuros e cantigas,
dos que aquí che damos
unha mostra:

BULE BULE 1364.qxd

17/6/09

00:09

Página 3

ANOSATERRA
18-24 DE XUÑO DE 2009

Conxuros
Frases máis ou menos máxicas, que por si
acaso máis vale repetir cando saltamos o
lume:
Salto por enriba
do lume de San Xoán
pra que non me trabe
nin cobra nin can
A borralla tirábase a un río, recitando:
Demo maldito vaite de aí.
Aí vai a borralla de San Xoán atrás de ti.
Dios te leve ao mar
onde non cantou galiña nin galo.
E a que cantou, levouna o diaño.

O gando tamén ten dereito aos beneficios
do lume purificador:
Saltando a cacharela
da vespra de San Xoán
todos bois e vacas
nun verbe curarán
O sol
O sol, no amencer da súa máxima claridade,
dise que baila.
Madrugada de San Xoán,
madrugada máis garrida,
que baila o sol cando nace
e ri cando morre o día
San Xoán pediulle a Cristo
pra que non o adormentase,
quere ver bailar o sol
o día da súa romaxe.
A auga
As augas de certas fontes, o rocío da mañán,
adquiren virtudes especiais neste día:
Día de San Xoán, alegre
meniña, vaite lavar,
pillarás auga do paxaro
antes de que o sol raiar

Irás arrente do día
a auga fresca a catar
da auga do paxariño
que saúde che ha de dar
Corre meniña, vaite lavar
alá na fonte te has de lavar
i a fresca auga desta manecida
cor de cereixa che ten que dar.
Se arraiar, se arraiará
tódalas meigas levará;
xa arraiou, xa arraiou,
tódalas meigas levou.
Refráns
Hai un eito deles sobre esta data. Aquí van
uns pouquiños:
En san Xoán, as bruxas fuxirán.
Na fogueira de San Xoán, todos caen ó
chan
Polo san Xoán, as nove co día darán
Na noite de san Xoán, bebe viño e come
pan
Na noite de san Xoán, non te deites ata a
mañá.
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SUPERENQUISA
An Alfaya

S

figura.
Barullo de letras:

Buscar estes nomes: Verbena, Herba Luisa, Romeu,

Fiuncho, Trebo, Roseira.

resultar que
os pais
galegos
queren todas
as materias
en inglés”

Demostra que tes bó ollo, e
averigua rápidamente cantas pezas como esta que
está ao lado hai no puzzle
de abaixo.

Pezas:
Hai tres pezas iguais á da

’’

A ver se vai

Neste barullo de letras atoparás os nomes de seis herbas de San Xoán das máis coñecidas. A atopalas!

Solucións:

eica os nosos fillos teñen máis dun problema matemático, de coñecemento do medio natural,
social e cultural, así como
de educación para a cidadanía e os dereitos humanos,
segundo estuden en galelo
ou en castelán. Polo visto,
unha ecuación de resolución tan simple coma que
tres máis tres son seis, ou
non?, corre o perigo de variar de resultado se temos
en conta o idioma empregado no seu cálculo, a lingua impresa nos libros de
texto utilizados para o seu
estudo e nas probas orais
ou escritas que os rapaces
deberán superar para resolver tan complexo dilema.
Quizais tamén haxa un grave problema na hora de emprazar os ríos, os montes ou
os océanos nos mapas, así
como de situar o corazón,
os pulmóns ou os riles no
corpo humano por mor do
emprego dunha ou doutra
lingua. Quizais polo abuso
dunha delas, as nosas nenas
e nenos de súpeto vólvense
pailáns, por non usar o termo analfabetos, o que explica que non acaden os índices europeos de sapiencia
desexables, por outra banda aplicables ao resto do territorio nacional. Adiviñan a
cal me refiro? Esquecíame,
ata poida que sexan mellores ou peores cidadáns en
función do idioma que manexen e non dos contidos e
de quen teña a responsabilidade de impartilos. A ver
se agora vai resultar que as
nais e os pais galegos, o que
de verdade queren é ser supermodernos, supercosmopolitas e superchachis, e
que os seus fillos e fillas estuden todas as materias nesa lingua acreditadamente
superútil chamada inglés?
Vai ser iso. Sacarame de dúbidas a superenquisa?G

A voz das palabras
As palabras están
a mirarse arredor da mesa.
Autor: Antonio García Teixeiro
Ilustrador: Xosé Cobas
Editorial: Everest Galicia.

Fermoso poemario que nos vén da man
de dous grandes representantes da Literatura Infantil e Xuvenil galegas. A emoción da palabra poética de Antonio García Teixeiro mestúrase co lirismo plástico
de Xosé Cobas, creando “un poema total” onde a poesía se converte na canle
perfecta de transmisión emotiva. Trátase
dun libro chamativo tanto na súa concepción temática como na formal. Está
estruturado en catro apartados, case in-

divisibles, que abranguen corenta e tres
poemas nos que a liberdade creadora é a
base principal, ao carecer de rima e non
estar suxeitos a ningún tipo de estrofa. O
ritmo e as sensacións emitidas polos versos son suficientes para que o lector vibre. A columna vertebral do libro é a palabra, pois só ela ten a capacidade de dotar de vida todo aquilo que nomea. Así, a
través dela descubrimos sentimentos
como o amor, que aínda que universal, é
necesario reivindicalo, á marxe da súa
aparencia, porque é inherente ao ser humano e peza fundamental da súa existencia. Como importante é o papel que
se lle dá á figura do poeta, ese ser reclamado pola sociedade como trasunto do

auténtico,
así e como
ao proceso
creativo que
supón o
feito de ser
poeta. Feito
este, que o
público xuvenil poderá experimentar a través dos
seus versos suxestivos que abren camiños para recrear a partir deles, ao mesmo
tempo que invitan a coñecer a outros
poetas, construíndo unha ponte de sensibilidade compartida. G
Alba Piñeiro
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Xoán Carlos Garrido Couceiro, investigador

‘En democracia as diferenzas de Castelao
e Piñeiro resolveríanse nun congreso do PG’
Xan Carballa

O investigador Xoán Carlos Garrido Couceiro (A Estrada, 1965),
publica en Edicións A Nosa Terra, o libro Piñeiro contra Castelao.Castelao contra Piñeiro, unha
investigación centrada nos anos
imediatos á fin da II Guerra Mundial, na que se dilucidaban diferentes estratexias para unha anceiada derrota de Franco, basada
no trunfo dos aliados contra o
nazismo. Nese período Castelao
formou parte do goberno da República no exilio e as relacións
entre ambos políticos galegos,
pertencentes ao Partido Galeguista, foron intensas. Garrido
basea a súa investigación nos documentos inéditos do nacionalismo vasco que están na Fundación Sabino Arana, nos do goberno da República exiliado depositados na Fundación Universitaria e en cartas inéditas que
pertencen á Fundación Castelao.
A investigación acóutase a un
estrito período histórico de apenas cinco anos?
Desde 1945 ao 47, da fin da II
Guerra Mundial é crise do goberno Giral e a liquidación das
institucións republicanas. No 46
é cando se aborta unha posibilidade, coido que real, de substitución do franquismo e faise
desde dentro e desde fóra.
Desde dentro das faccións republicanas porque algunhas optan
por liquidar a lexitimidade que
conservaban as Cortes e o goberno exiliados e, estando dentro delas, pactando cos monárquicos. E desde fóra as potencias aliadas, sobre todo Gran
Bretaña, que liquidan o goberno
da República. Nese contexto é
onde se dilucidan as diferenzas
entre os dous personaxes, con
intervención tamén doutros individuos, como Xoán Xosé Plá
–o galeguista de Viveiro exiliado
en Francia ao que Piñeiro sitúa
como xefe de Castelao en París–
ou o anarquista García Durán,
que acabaría sendo detido en
Madrid tamén con Piñeiro.
Do libro dedúcese a confusión
nas que a distancia e os intermediarios das mensaxes acaban tamén introducindo entre
as ideas do galeguismo do exilio
e o do interior. Plá en particular
semella un enredante.

Plá era un informador que pasaba informes extensos sobre
todo tipo de actividades políticas no exilio, sexa do galeguismo, do PC ou da masonería. Era un informador a soldo
en certa medida. Acreditamos
que cobraba do PNV pero tamén hai informes seus a outras
organizacións. No libro non
profundamos en Plá, pero entre
el e Castelao non había precisamente química. En todo caso a
documentación que achegamos neste libro pon luz sobre
quen era quen e como se produciron as dificultades para que
Castelao entrase no goberno
como ministro da República.
Vemos sempre que as relacións
políticas entre exiliados e xente
que queda no país son moi difíciles. Era posíbel acordar, tendo
en conta que aquí se vivía baixo
a ditadura e estaba o Atlántico
por medio con Arxentina? Vostede entende que xa neses anos
se detecta unha diferencia ideolóxica entre o pensamento nacionalista de Castelao e o de Ramón Piñeiro.
Os escenarios son condicionantes, pero hai posturas diferentes.
Eles chegaron a representar
puntos de vista discordantes. A
estratexia de Castelao é nacionalista no sentido de que entende
que a Galiza lle interesaba, caido
o franquismo, partir da foto fixa
do momento na que se truncou
o desenvolvemento da Constitución republicana, cos tres estatutos de autonomía referendados, porque iso diferencia ás tres
nacións das rexións e sería o
punto de partida ideal. A proposta ofertada no pacto cos monárquicos era facer borrón e
conta nova. Significaría abrir a
espita que volvía a poñer a Galiza
nun marco rexionalizado. Perdéronse seis meses desde que se
acepta a entrada dun ministro
galego e daquela de visualizar internacionalmente a problemática política de Galiza. Para Piñeiro, embarcado nas relacións
coa CNT e a ANFD (Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas)
non era prioritaria esa presenza
e ademais a AFND non recoñecía os Estatutos, por iso entendo
que non se xustifica desde unha
posición nacionalista esa pre-

PACO VILABARROS

senza de Piñeiro nesas reunións.
É unha postura lexitima pero Piñeiro, con honestidade, sempre
recoñeceu que a súa postura
non era nacionalista.
Visto con distancia ningunha
das posturas logrou debilitar o
franquismo.
Foi inviábel pero a maiores o
pacto cos monárquicos lavoulles a estes a cara da súa implicación directa co golpe militar de
1936.
O Partido Galeguista tiña en
1936, aínda consumada a escisión da Dereita Galeguista, un
amplo espectro ideolóxico. E os
que permaneceron no interior
mantiñan a lexitimidade de decidir con autonomía unha posición propia.
Claro, coas dificultades de facelo nun proceso aberto de debate. De feito Piñeiro ten falado
das dúas vías de reconstrución
posíbeis, a representada por el
ou a de Ramón de Valenzuela,
que era o secretario do partido

’’

Castelao non entendía
por que os do interior non
recoñecían a importancia
do Consello de Galicia e
outras iniciativas”

na zona republicana durante a
guerra. Para min quen entronca
co galeguismo de preguerra é
Castelao, porque as súas formulacións manteñen en todo
momento a coherencia nacionalista. Non lle ten medo, como
tampouco vascos e cataláns, a
ensaiar calquera posición táctica para levar adiante os seus
intereses. Os vascos chegaron a
dilucidar cos británicos a posibilidade de establecer un protectorado no norte da península ás veces ou a pactar cos
monárquicos outras.

Pero cataláns e vascos só tiñan
por medio unha fronteira de
apenas kilómetros e o galeguismo ademais era máis débil
non podía facer ese debate cara
a cara, por exemplo en Portugal.
Por iso a Castelao lle interesaba
a estratexia de Galeusca, e convenceu moito tempo aos vascos, non tanto aos cataláns
que, como Tarradellas, tenderon historicamente a non darlle importancia e desprezar a
forza de Galiza. Galeusca era
unha esperanza para manter
aceso o problema de Galiza
como nación en igualdade
nunha hipotética restauración
democrática que recoñecese o
estado plurinacional. Castelao
non entendía por que os do interior non recoñecían a importancia do Consello de Galicia e
outras iniciativas. En circunstancias normais esas diferenzas resolveríanse nun congreso
galeguista ou noutro debate,
pero con esa distancia física era
imposíbel, porque ademais
non se fiaban nin das mesmas
vías para comunicarse. Nun
momento para Castelao eran
máis de fiar os camiños do
PNV e Piñeiro estaba máis
perto dos da CNT.
Incuestionabelmente o punto
común de ambos galeguismos,
do interior e o exilio era o antifranquismo, e non é pouco.
Certo, e un pode discrepar ideoloxicamente de Piñeiro, pero o
seu foi un comportamento valente. Foi neses anos un dos
axentes máis activos de Galeusca e un organizador intenso
do Partido Galeguista cun traballo que esixía enfrontarse á ditadura e o pagou con anos de
cárcere. A discusión que formulo é sobre os resultados obxectivos de determinadas posicións políticas, como o anticomunismo, que acabou sendo
funcional á propia Ditadura
para perpetuarse. Os nacionalistas vascos nunca chegaron a
ser anticomunistas, porque
como dicía graficamente Irujo
nunha carta “hai que liberar
Euskadi, coa axuda de Deus ou
a de Marx”. Castelao era nacionalista e non era sectario á hora
de buscar alianzas que axudasen á causa nacional galega.G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 A praia dos afogados. Domingos Villar. Galaxia.
 Sete casas en Francia. Bernardo Atxaga. Faktoría K.
 Os bicos de Tina. Afonso Eiré. A Nosa Terra.
 Do que estou a falar... Haruki Murakami. Galaxia.
 Memoria de cidades sen luz. I. López Silva. Galaxia.

MEXAN POR NÓS

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.
 Nos camiños do entusiasmo. G. Sanmartín. Xerais.

Marta Dacosta

A

nda o tempo revolto. Pasamos da calor máis intensa a
un ceo escamento que sabemos
acabará por descargar nunha
intensa treboada, nunha arroiada sen límite que varrerá a terra
seca na que morreron as árbores que con traballo chantamos.
Mentres o tempo non deu en
mudar dunha semana a outra,
as vacas ceibas arrincaron os
gromos e iso malia os enganos
dos peches rechamantes polos
que triparon sen consideración.
Así que miramos cara ao ceo e ficamos desolados, tanto esforzo,
tanta dedicación e outra vez as
inclemencias e a desconsideración esboroaron o plan seguido
para recuperar o monte. Falo de
feitos tanxíbeis mais que na súa
realidade son a alegoría perfecta
para falar destes meses que seguiron a marzo, deste vendaval
que até me leva as palabras, deste gando salvaxe que tripa por riba de nós, con licenza para destruír canto atopa por diante, como unha máquina programada
para facer desaparecer no menor tempo posíbel calquera pequena herba que poida ser un
sinal de recuperación ou de
existencia. Porque xuño teima
en abalarnos unha e outra vez:
eliminan a demostración do coñecemento do noso idioma nas
licenzas por estudos, rebuscan
nas fórmulas legais para suprimir a obrigatoriedade dunha
proba en galego no acceso á
función pública, inician o proceso de derrogación do Decreto
que recolle que polo menos o
50% das materias no ensino impartiranse en galego, as galescolas deixan de selo e o goberno,
despois de impoñernos a súa
opinión contra a lingua, prohíbenos aos docentes que digamos o que pensamos desta
tramposa consulta sen garantías. Alguén pensará que chove...
mais non, mexan por nós.

’’

Sonaalegoríaperfecta
para falar destes meses que
seguiron a marzo, deste
vendaval que até
me leva
as palabras”
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debe salientar a naturalidade
porque son dun realismo moi
grande. E falando de realismo,
non de pode esquecer o descritivismo (case impresionista)
que guía a narración, máis explicábel para lectores estranxeiros que para os galegos, por
certo. Vamos, estamos lendo o
que sería unha película que
precisaría un bo número de secundarios de moita altura. Son
a alma da narración. E o inspector é un máis, que sexa a figura central da serie de novelas
non é máis que un requerimento debido ao tipo de historia en que aparece.

NARRATIVA.

Novo caso
do inspector
Caldas
A praia dos afogados
Autor: Domingo Villar.
Edita: Galaxia, 504 pp.

Logo de Ollos de auga, chega A
praia dos afogados. Outra historia asentada no esquema da narrativa policial. O cal tampouco
é óbice para
que o discurso
presente algún
tipo de anovación. Como
aquí. Onde podemos falar dela multiplicando por dous. Dunha banda, esa
que se materializa formalmente
no inicio de cada capítulo, e que
consiste na reivindicación da
lingua a través da citación no
texto de entradas dicionariais. E
doutra banda, o feito de que un
tipo tan normal como o inspector Caldas se impoña sen esforzo á rudeza dun foráneo (un
aragonés, neste caso). Lendo
decataranse como o inspector
Caldas non necesita esforzase
para que o seu axudante deixe
ben patente a incomprensión
coa que os casteláns nos bañan
desde hai séculos. Certo, non
son novas estas dúas personaxes, e o feito de que non o sexan
adquire especial importancia
no desterramento dese prexuízo. E non hai chisca de forzamento nesta conduta, faise cunha naturalidade extraordinaria,
de feito que inclusive se pode e
debe falar de valor pedagóxico,
tanto para galegos como para
casteláns.
O esquema da narrativa policial (onde se require, e agarda, especial protagonismo da
intelixencia) serve unha armazón ideal para que o lector se
sinta atraído pola historia, e
proporciona ocasións oportunas nas cales se manifeste a incomprensión de quen non
nos dá entendido.

X.M. Eyré

POESÍA.

Navegando
por augas
fondas
Domingo Villar.

PACO VILABARROS

Comprenderán que pouco verosemellanza ao discurso. Si,
comentemos sobre a intriga mais tamén conleva que a hiscreada. Aínda que si diremos toria acade unha dimensión
que resulta sólida, requisito im- certamente desacostumada,
prescindíbel neste tipo de na- aínda que moi acorde coa acrrativa. Aparece o corpo dun tual predilección por lecturas
mariñeiro afogado. Suicidio? extensas, que dan moito tempo
Asasinato? Semella estar rela- para a familiarización coas percionado coa tamén
sonaxes e a acción, o
morte do antigo capical tamén se explica
tán dese mariñeiro. E
desde o contido do paEstamos
será o punto de partida
rágrafo anterior. Porén
lendo
para solucionar o caso
tamén é un prezo,
da desaparición (ou o que sería
quen a lea non deixará
morte) dunha muller unha película de pensar que a histoanos atrás. Formal- que precisaría ria se puido contar camente a novela pre- un bo
se na metade de páxiséntase de xeito se- número de
nas. Efectivamente,
cuencial, o índice sina- secundarios mais un non tería conla secuencias e non ca- de moita
vivido tanto tempo
pítulos, de xeito que altura”
don Caldas e compaindica claramente cara
ñía. A pena é que, maa un tipo de lectura
lia a extensión e a oporparticular, lerá vostede
tunidade, (re)crea
coma se estivese vendo un fil- poucos ambientes, detense
me. Este aspecto provoca a ne- moi pouco neles, que case vecesidade de conta cun narrador ñen dados de xeito sumatorio,
en terceira persoa, que dea con- non intencionadamente.
ta amiudada de todo canto vai
Con Caldas e a compaña
acontecendo. A esixencia de dun bo número de personaxes
non deixar instante por relatar secundarias, moi ben deseñaconfire tamén, hai que dicilo, das, configuradas, das que se

’’

A melancolía dos corpos
Autor: Xulio López Valcárcel.
Edita: Sociedade de Cultura Valle-Inclán
de Ferrol. Colección Esquío, 100 pp..

A última achega poética de Xulio López Valcárcel, A melancolía dos corpos, vén de obter o
anual galardón da Asociación
de Escritores en
Lingua Galega,
un recoñecemento máis entre os moitos
que o autor leva
recibido desde
que principiou a publicar nas
postrimerías dos 70.
Porén, máis alá dos premios
–sen desprezar o que de emotivo e estimulante pode ter o recoñecemento dos colegas–,
cómpre constatar que estamos
ante un autor de obra sólida, ante un escritor consciente de pertencer a un oficio de soidades e
alongados silenzos e, consecuentemente, nada proclive á
participación en cenáculos >>>
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Fernández Paz, 'Escritor na súa terra'. A homenaxe impulsada pola Asociación de Escritores en Lingua Galega recae nesta XV edición na figura de
Agustín Fernández Paz. O próximo 20 de xuño, na Vilalba natal do autor, faráselle entrega da Letra E, unha peza escultórica realizada por Silverio Rivas, e
plantarase unha árbore simbólica (o autor escolleu un bidueiro), amais de
colocarse un monolito e inaugurarse un espazo público co nome do homenaxeado (o Parque Agustín Fernández Paz). Intervirán o presidente da AELG,
Cesáreo Sánchez Iglesias, a secretaria xeral da AELG, Mercedes Queixas, e o
propio homenaxeado, e a laudatio correrá a cargo de Manuel Bragado.

Xulio López Valcárcel.

A.N.T. Arquivo

>>> corporativos e outras, tan percorrido polos espazos, físimodernas e oportunistas como cos e mentais, do ciclo vital,
inoportunas, intervencións me- nos que vai apañando con dediáticas.
talle, suspendendo no tempo,
Editado pola ferrolá Socieda- instantes significativos, expede de Cultura Valle-Inclán, den- riencias que se adoitan convertro da colección “Esquío de Po- ter en feitos fundacionais da
esía”, A melancolía dos
andaina da vida.
A esperanzada aceptacorpos constitúe unha
ción das cousas que
escolma de noventa e
boamente a vida nos
sete poemas agrupaconcede; a nostalxia
dos baixo catro aparta- Orecurso
dos temáticos –Inven- do verso non dos escenarios da infancia e a adolescencia;
tario e recuperación, puntuado
as pegadas intanxíbeis
Miraxes, A melancolía fai resoar
do corpo amado (…); a
dos corpos e Viaxe ao as palabras,
Oeste–, e secuencia- enchéndoas evocación dos días felices dos veráns e inverdos nun ordenado iti- de
nos primeiros; a celenerario que parte da polisémicos
bración da xuventude e
exaltación do amor pa- sentidos”
os seus xogos amorora chegar á asunción
sos; a consideración do
da finitude e á anticicinema como embalpación dos momentos
samador da vida; os esúltimos da vida.
De novo, a poética de Xulio forzados labores domésticos
L. Valcárcel aborda o grande das nais; a lembranza da amiga
tema xeral da condición hu- estranxeira á que non se volverá
mana, agora observada desde ver, evocada desde o exotismo
a madurez e a experiencia dos do seu nome; as servidumes e o
estragamento físico da clase
anos vividos.
O autor realiza, a través des- obreira (…); a evocación nostáltes catro amplos apartados, un xica, acougada e serea, do amor

’’

do pasado e dos obxectos amorosos nunca alcanzados; a decadencia dos corpos amados, outrora louzáns; os escenarios como testemuñas mudas do trance final do avó; a lembranza do
ser querido a esmorecer entre a
tecnificada vida dun hospital; o
recoñecíbel, e ao tempo indefinibel, arrecendo das sensacións
e os sentimentos; o esquecemento e a morte como feitos
igualadores do xénero humano;
a aceptación positiva e esperanzada da brevidade dos instantes
felices (…); a remoración plácida do acontecido, dos feitos que
xa son recordo, desposuíndoos
do sentimento de perda; a
aprendizaxe da aceptación da
morte a través do ser amado enfermo; a sinxela aceptación da
vida como feito contraditorio
cheo de misterios e contrastes.
E malia que semelle excesiva,
esta escolma resulta empobrecedora dada a riqueza do mundo que latexa en A melancolía
dos corpos, o amplo e heteroxéneo conxunto temático, o universo de emocións que desprenden os seus versos. Múltiplas variacións do decorrer do ciclo vital que o poeta ensaia con fortuna a través dunha escrita transparente, na que o recurso do
verso non puntuado fai resoar as
palabras, enchéndoas de polisémicos sentidos para conseguir
atmosferas verdadeiramente intensas. Un demorado e minucioso camiñar polos escenarios
sobranceiros da andaina vital
que, malia ter a orixe na vivencia
persoal (ou precisamente por
iso), consegue a trascendencia
para se situar, con complexidade poética e comunicación sinxela, no territorio do universal.
Tras da (re)lectura de A melancolía dos corpos resulta fácil
estar en concordancia coas consideracións, non menos poéticas, do propio autor sobre as intencións e obxectivos da súa
proposta: “A melancolía como
asunción consciente dunha certa decadencia, centrada e referenciada no corpo. Fronte ao
consumismo da beleza estandarizada e mercantil, a verdade da
eiva, da enfermidade, da dor…
Abrir, en fin, unha xanela ao

abismo do ser, resistir esa vertixe
que nos invita instintivamente a
pechar os ollos, e aguantar o desafío, mantelos abertos. Navegando augas fondas podes ficar
atrapado. A poesía non carece
de riscos…” (entrevista concedida a Camilo Franco, La Voz de
Galicia. 23 de maio).
Fermosas palabras estas, que
fan de Xulio L. Valcárcel tamén
un escritor que ten como preocupación fundamental reflexionar sobre o seu propio traballo.
Miguel Castelo

MÚSICA.

Músico
de salón
Piano solo
Autor: Abe Rábade.
Edita: Karonte.
www.aberabade.com

CONTADELIBROS.
Piñeiro en Galaxia
Aínda estamos no Ano Ramón
Piñeiro, autor que
protagonizou o Día das Letras
2009. É por iso
que é bo
lembrar que a
editorial Galaxia mantén no
andel de novidades tres
volumes que
teñen o de
Láncara
como
protagonista.
Ramón Piñeiro ou a reivención da cultura galega, de Xesús Alonso Montero.
Do sentimento á conciencia de
Galicia. Correspondencia
(1961-1984), de Ramón Piñeiro
e Basilio Losada e O espertar da
conciencia galega. Galeguismo,
cultura e identidade, do propio
Piñeiro.

Piñeiro en novela
Definitivamente consagrado
no seu estilo, Abe Rábade pode
presumir dunha sólida formación musical,
que inclúe especialización
nos Estados
Unidos e mesmo un premio,
de seu tan prestixioso, como o
que leva o nome do seu colega
Tete Montolíu. Como creador,
o compositor e pianista compostelán decántase por unha
sorte de jazz europeo, que se
por algo se distingue é pola proximidade á estética clásica, patente xa no tema co que se inicia
este seu novo disco, caracterizado por unhas notas espaciadas
e un desenvolvemento melódico, así como por unha sonoridade engaiolante, que converte
ao seu mentor nunha sorte de
músico de cámara.
Algún profesional cualificado
do mesmo xénero asume que
actualmente o jazz escora na estrutura cara á música contemporánea, e tal característica preside os primeiros acordes >>>

Daniel Ameixeiro presenta a
súa primeira novela, Ramón Piñeiro. Os días ocultos, que
Xerais publica
na súa
colección
‘Letras
galegas’. O
escritor
grovense relata
a vida do político en forma de historia a través
das súas peripecias vitais, con
atención á guerra e ao seu
encarceramento.

Alonso Montero, 1928
Ex toto corde. No oitenta aniversario de don Xesús Alonso Montero é un “agasallo” dalgúns dos
ex alumnos ao
catedrático de
Literatura
Galega.
Coordinan Xoán Carlos
Domínguez Alberte e Gregorio Ferreiro Fente.
Escriben 12 prestixiosos
autores. Edita tresCtres.
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Carlos Núñez, seleccionado para os Premios da Música Irlandesa. A
primavera non pode empezar mellor para o gaiteiro vigués. Coincidindo coa
saída do seu novo traballo, Alborada do Brasil, que explora as conexións musicais entre Galiza e este país americano, acaba de coñecerse que Núñez está
seleccionado en tres categorías dos Premios da Música Irlandesa, na de mellor grupo celta, na de mellor instrumentistas e na de mellor actuación internacional. Os gañadores daranse a coñecer o próximo 1 de agosto. Mentres, o
músico presentará en directo o novo repertorio, para o que contou na gravación coa colaboración de The Chieftains, Carlinhos Brown, Lenine e Adriana
Calcanhotto entre outros moitos.

crítica

un mundo pequenoburgués
onde todo está no seu sitio e
todos semellan felices. A fértil
imaxinación do director lévanos a contemplar a vida dos
habitantes deste reducido
universo nas súas despreocupadas angueiras cotiás –espléndido o segundo acto, en
Werther
que se levanta unha carpa pade Jules Massenet.
ra o baile, representado ao fiLibreto de Blau, Milliet e Hart- nal coa técnica do teatro de
mann sobre a obra de Goethe
sombras. Mais por baixo desOrquestra: Sinfónica de Galicia.
ta superficie presuntamente
Dirección Musical: Víctor Pablo Pérez.
paradisíaca existen paixóns
Dirección de Escena: Graham Vick.
reprimidas e existencias enProdución: Teatro Nacional São Carlos.
gaioladas. E esas son desveladas de maneira radiante no
cuarto acto, para o que se reserva a gran sorpresa desta
montaxe: Vick desprázao a
Reconciliar o desexo e o mun- unha data catro décadas posdo, vivir de acordo coa socie- terior ao suicidio de Werther,
dade e consigo mesmo: unha que é revivido por unha Chartarefa imposíbel para Wert- lotte anciá. Nun extremo do
her, o protagonista da novela escenario, na casa, os seus fide Goethe, que nos advertía llos e o seu home celebran o
dos riscos de non saber nego- Nadal; no outro, o espectro de
ciar coa realidade. Na ópera Werther volve por ela para rede Massenet –malia as conce- cordar aqueles derradeiros
sións ao sentimentalismo esi- instantes de ardor prohibido.
xidas pola época– amósase- Charlotte cambiou a embrianos con dureza o reverso do guez da paixón pola estabiliprotagonista, o drama de dade dunha vida confortabelCharlotte, que si sabe pactar mente serena e, ao vela aínda
coas convencións soemocionada ante a
ciais e renunciar á
lembranza dos últiarela de perfección,
mos momentos do
ao amor romántico GrahamVick seu amado, podemos
que encarna o seu na- consegue
supoñer que o balanmorado. O traballo de o máis difícil: ce desta decisión disGraham Vick nesta permanecer ta moito de ser perposta en escena de fiel a música fecto. A escisión moWerther é portentosa proxectando derna entre a realidae consegue o máis di- nova luz
de e o desexo non só
fícil: permanecer fiel a sobre
agravia as almas belas
coma a de Werther,
música proxectando o libreto”
tamén produce ferinova luz sobre o libredas en quen opta polo
to. E así, extrae dun
pragmatismo.
xeito iluminador toda
Ante unha dirección
a tensión dramática
escénica tan chea de
inserida nesta obra,
reivindicar con brillantez os ideas e de intelixencia parece
valores teatrais dunha ópera lóxico que a parte vocal queque demanda unha visualiza- dase un pouco en segundo
ción clarificadora dos senti- plano. Un tanto inxustamenmentos e padecementos dos te, porque o elenco se mostrou a bo nivel. Monica Bacepersonaxes.
Vick traslada a acción a un- lli estivo sensacional por voz,
ha década de 1950 claramen- presencia, liña de canto e crete inspirada na estética das dibilidade. Compuxo unha
paisaxes suburbanas de Ed- Charlotte sobria, sen excesos
war Hopper. Aparécesenos dramáticos, mais capaz >>>

O CORDEL.

ÓPERA.

Cerna

Unha lección
de dramaturxia

Nº 58. Primavera do 2009.
Dirixe: Manuel Soto.
Edita: Adega.
Prezo: 3 euros

Belén Rodríguez entrevista o
historiador Carlos Taibo, conta
como a Casa
Grande de
Xanceda prevé
os ataques do
lobo
empregando
burros e a
experiencia das bicis de aluguer
nas cidades galegas. En colaboración con Fins Eirexas tamén
presenta o debate entre Xavier
Vence, Ramón Varela e Manuel
Soto sobre o futuro de Ence.

A Trabe de Ouro
Nº 77. Xaneiro-Marzo do 2009.
Dirixe: Xosé Luís Méndez Ferrín.
Edita: Sotelo Blanco.
Prezo: 11 euros

Xosé Estévez viaxa ao Galeuzca
histórico de entre o 1923 e o
1959. Rosalía Pazo estuda os
trazos de identidade e vangarda
na pintura de
Carlos Maside.
María Vitoria
Martínez explica as dificultades de investigar o franquismo. Publícanse varios poemas
da autora eonaviega Belén Rico.

Grial
Xaneiro-marzo do 2009.
Dirixen: Vítor Freixanes e Henrique
Monteagudo.
Edita: Galaxia.
Prezo: 12 euros

Este número céntrase na figura
de Ramón Piñeiro, homenaxeado no Día das Letras. Ademais,
Isabel Almeida repara no acordo ortográfico
da lingua
portuguesa,
Andrew Bacevich analiza os
límites do
poder
americano e Hakan Casares reflexiona sobre produtividade e
cultura.

Abe Rábade.

JOSÉ ANTONIO AGUILAR

>>> do tema “Liberación”, de- translucir no curso do rexistro.
E como complemento –messenvolvidos en forma de especulación sonora que mantén mo contrapunto– a tan intenso
acesa a dose de misterio ata deleite, xorde a pregunta do miachegarnos a un discurso intros- llón: pode un só músico expanpectivo que reincide no xa des- dir toda a súa patente creatividacuberto: estamos ante unha de a medio dun só instrumento?
A resposta virá dada nos
obra propia de música
contados temas rítmide salón, mais non ornamental senón vital Estamosante cos que ganarían cunha
base rítmica en forma
no seu pulo creativo. E
unha obra
de baixo e percusión.
malia tan rica linguaxe,
propia
Máis tampouco é de
os temas deste Piano
considerar tal eiva –?–
solo sucédense segun- de música
como unha carencia, xa
do novos títulos que os de salón,
que Abe Rábade é quen
identifican, mantendo mais non
de multiplicarse cando
aceso, en conxunto, o ornamental
o consabido swing preespírito que caracteriza senón vital
a gravación. Ao longo no seu pulo
side breves pasaxes codela, Abe Rábade alter- creativo”
ma as tituladas “Boona a súa dupla condiguie Bogui” ou “Tristano Complex”.
ción de instrumentista
Porque outra caractemelódico-rítmico, e
mesmo se mostra detarística do disco é o coillista nunha composición como dado nos títulos dos once temas,
a titulada “Azar”. E por se alguén así como as dedicatorias; por
dubidara de que estamos ante exemplo, “aos que transcenden
un músico de jazz, o pianista ex- o que para eles está escrito” (Lihibe unha técnica instrumental beración), ou “a todos os que nasolta, afastada da rixidez do pen- vegamos polos mares da contratagrama, e mesmo se o oínte ten dición” (Folerpas de Vapor). Lia ben reparar na simbiose pa- cencias propias do compositor e
tente entre piano e pianista, po- intérprete, xa que todos os temas
derá percibir concisas onoma- son da súa propia autoría.
topeas vocais que se deixan
X.M. Estévez

’’

’’
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Tarsy Carballas, Fernando Diz-Lois, García Alén, Marcos Valcárcel e
Pérez-Barreiro, medallas Castelao. O Consello da Xunta aprobou o pasado 11 de xuño o decreto polo que se conceden as Medallas Castelao, un
recoñecemento que distingue aqueles galegos autores dunha obra salientábel no eido artístico, literario ou en calquera ámbito fundamental da
actividade humana. Foron distinguidos a investigadora Tarsy Carballas
Fernández, o doutor e internista Fernando Diz-Lois Martínez, o médico e
etnógrafo Luciano García Alén, o investigador e divulgador da cultura Marcos Valcárcel e o tradutor e colaborador ademais de A Nosa Terra Fernando Pérez-Barreiro Nolla [na imaxe].

Un intre de Werther.

>>> de conmover na representación das dúbidas que
axitan o seu temperamento.

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ

Fernando Portari cantou ben
e estivo seguro, aínda que o
seu Werther exhibiu un pate-

tismo alleo ao sentir xeral da
montaxe. María José Moreno
sobresaíu prodigando espon-

taneidade e técnica nun papel
–o de Sophie– que acabou
quedándolle pequeno. O resto dos cantantes lograron que
todo se movese na mesma liña de corrección.
Quen triunfou definitivamente foi a Sinfónica de Galicia: a voluptuosa creación de
ambientes dramáticos de
Massenet precisa dunha matización minuciosa que equilibre o brillo retórico e o gusto poético e –baixo a batuta
dun Victor Pablo Pérez a todas luces inspirado– a orquestra soubo tirar toda a dozura, a sinuosidade e a elegancia da música do compositor francés.
O público gardou un respectuoso silencio durante toda a representación pero, a
xulgar pola afervoada ovación final, entusiasmouse coa
proposta. Con moito criterio,
os máis aplaudidos foron
Graham Vick e Victor Pablo
Pérez.
Manuel Xestoso

DANZA.

Sen perder
o norte
Ovay
Dirección: Quique Peón.
C o r e o g r a f í a : Quique Peón e Erik Jiménez.
Dramaturxia: Roberto Magro.
Dirección Musical: Xosé Lois Romero.

É impresionante o que fai este
Quique Peón. Aí o vai. Montando e desmontando muiñeiras, con saia ou con polainas. Nunca un baile tradicional
se vira nunha destas.
O teatro estaba cheo. O sábado pasado no Salón Teatro
en Santiago estreábase Ovay, a
última creación de Peón.
Trátase dun espectáculo de
45 minutos intensos, un só bailarín e dous músicos mirando
ao pasado e reflexionando sobre o presente no que eles atopan o norte. O leste é a infancia, o sur o descubrimento da
sexualidade, o oeste a mocidade e o norte a madurez que se
presenta no escenario.
Estamos afeitos a ver a
danza tradicional en coro ou
en parella, cando non en multitude. Por iso sorprende un
só tan atractivo como o de
Ovay. Quique Peón sabe o
que fai cando baila e ademais
é quen de darlle profundidade á súa danza. Domina o
movemento, o espazo escénico e coa súa forza arma a estada deste espectáculo. Ten de
seu a capacidade de encher o
escenario, de gozar e utilizar a
enerxía no momento xusto.
Baltasar Patiño coa iluminación e Clotilde Vaello no deseño de vestiario contribúen a
organizar unha posta en escena limpa e elegante.
E aquí vemos como a música e a danza tradicionais se expresan cunha voz contemporánea. A cultura de raíz >>>
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A pintora Yolanda Dorda expón
até este sábado 20 de xuño o seu último traballo, titulado polo poeta
Xulio Valcárcel 'Desgarrada intensidade'. Nestes cadros atópanse ecos
de pintores como Lucien Freud ou
Francis Bacon, referentes fundamentais para a artista dende os anos
da súa formación en Londres. A expresión, o detalle e o interese pola
esencia do modelo son os valores
comúns a esta serie de retratos desta
prometedora artista.

crítica

esta Coraline é a concreción,
tempos despois daqueles inicios prehistóricos, ofrecidos
con tecnoloxía punta. Aí están
as tres dimensións, os monecos do View Master, as gafas
polarizadas, o cine de terror e
a dixitalización informática,
para presentarnos unha historia de cine en estado puro. Para iso tiveron que xuntarse vaOs mundos de Coraline
rias circunstancias. Primeiro,
Director: Henry Selick, baseado na hiso guionista Neil Gaiman, que
toria de Neil Gaiman.
os afeccionados aos cómics
Música: Bruno Coulais. Factoría Laika.
colocamos nun altar pola súa
historia de Sandman e por ser
un dos iniciadores na novela
gráfica (ou o cómic literario); a
Hai ben de anos que a indus- súa historia Coraline é xa un
tria do cine sacou un sistema best seller que chega tanto a
para ver en tres dimensións. crianzas como aos seus avós.
Era unha película de terror, Os Outra circunstancia é o direccrimes do museo de
tor Selick, que firmou
cera, que precisaba
obras tan importandunhas gafas de dúas
tes como James e o
cores para ver como Coraline
pexego xigante ou Pesadelo antes do
“saían” da pantalla inscríbese
Nadal.
asasinos ou obxectos dentro da
variados; o sistema tradición de
Con esa base, os estuera rupestre e por esdios Laika botaron
terror infantil
tas terras non chegou
tres anos a rodar esta
a verse máis que nas (o cine e a
peza maxistral polo
versións “planas”, literatura
vello sistema de fotoque se repetiron nun- infantil
grama a fotograma,
ha media ducia de agachan os
no que se chama
stop-movie, en alta
películas máis. Hai medos que
definición, e procesatamén anos que ha- educan e
lo todo por vía dixital,
bía unha marabilla, moralizan
hoxe obxecto de co- teoricamente nun longo traballo
leccionismo, que se os rapaces) e que mobilizou a un
exército de animadochamaba View Masese mesmo
ter, e que consistía
res, artesáns, pintoterror
nun visor que permires, deseñadores e
tía ver dous fotogra- agrádalle
criadores de monecos
e unha longa lista de
mas con separación os adultos”
profesionais que, se
independente para
cada ollo; a realidade
teñen paciencia, povirtual daba a sensaden quedar a ver canción tridimensional, na que se do remata a película. Para recontaban historias con mone- cubrir todo con música botacos metidos en paisaxes de ron man de Bruno Coulais, o
maquetas de cores. Pois ben, responsábel daquel hit >>>

CINEMA.

Reencontro
coas tres
dimensións

Quique Peón en Ovay, abaixo, nun ensaio.

>>> móstrasenos moderna e de creación, no que a danza
fácil de entender. Para os de La- tradicional se saca do seu ámlín, para os de Melgaço ou para bito para levala por outros caos de Nova York. Esta
miños menos habilinguaxe é universal.
tuais. Sen embargo o
Peón válese en vivo
concepto escénico é
e en directo da calida- Adanza
clásico e os gags tade dos músicos Xosé tradicional
mén.
Lois Romero e Suso
Quique Peón demossácase
Vaamonde. A combitra nesta montaxe
do seu
nación de instrumenque bailar pode ser
tos e a selección das ámbito
como unha segunda
pezas achegan mati- ara levala
pel que tamén se sences fundamentais de por outros
te propia. Xoga con
cor e de ritmo ao dis- camiños
novas formas, pero na
curso escénico.
base da estada está a
menos
Ovay conxuga mo- habituais”
forza dun bailarín xementos íntimos e sonuinamente tradiciosegados con outros de
nal.
Ovay é un espectácuhumor. Risas e tamén
lo para gozar a danza
calma. Non pretende
correr riscos con esta produ- tradicional dun xeito novo.
ción nin afondar no límite do Un acerto do Centro Coreocontemporáneo. É un traballo gráfico Galego, que comeza a

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ

’’

implicar aos profesionais de
Galicia na creación de novas
linguaxes.
Quique Peón xa está no seu
norte. Aí OVAY, valente.
Cristina Cameselle

’’
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CITA CO XERAIS

Xan López Domínguez, candidato aos premios Hans Christian Andersen.O ilustrador lugués está seleccionado xunto co escritor catalán Jordi Sierra i Fabra aos premio Hans Chiristian Andersen 2010, que premian os mellores traballos no eido da literatura infantil, en representación do Estado español. Os premios do certame, convocado cada dous anos polo IBBY (International Board on Books for Young People), entregaranse en Compostela o 11
de setembro de 2010, no decurso do seu 32 congreso.

Dous fotogramas d’Os mundos de Coraline.

>>> dos Nenos do Coro. E xa
está. O resto é cine puro, a demostración de cómo se pode
utilizar a técnica sen por iso
desvalorizar a arte, tanto cinematográfica como literaria.
Coraline inscríbese dentro
da tradición de terror infantil
(todo o cine e a literatura infantil agachan os medos que
educan e moralizan teoricamente os rapaces) e ese mesmo terror agrádalle os adultos, que podemos recrearnos
e, ao mesmo tempo, resolver
as claves morais que encerran. O conto fálanos dunha
nena que non se atopa a gusto
cos seus pais, e por iso entra
noutro mundo (unha nova
Alicia) onde habita a cara
amábel de todo o que a desgusta no mundo real. Pero as
consecuencias son imprevisíbeis e terroríficas. A mensaxe
final podería ser: ninguén sabe o que ten até que o perde.
E como sempre hai gatos, circos, flores e marabillas nese
país no que se entra, como
Alicia, por unha porta peque-

Xosé Antonio Perozo

A

M. PÉREZ / A.G.N.

na. Hai diferentes lecturas da
historia, en cine ou libro, e o
espectador pode apuntarse a
descifralas, mentres pode admirar, armado de óculos especiais, a profundidade dos
mundos da fantasía.
PROPOSTA: Para os amadores da literatura non especializados en banda deseñada,
buscar a Neil Gaiman polas
tendas de cómic. Posibelmente un dos importantes desa outra vía narrativa que ten obras
maxistrais pechadas en formato tebeo. 

débeda que a cultura galega ten con Edicións Xerais
de Galicia queda compensada
cando escoitamos a Manolo
Bragado falar das cifras millonarias de libros editados e vendidos ó longo da historia da
editorial. Xerais ten o privilexio
de ser a primeira industria cultural do libro en galego, e de ser
o proxecto que conseguiu sacar a literatura galega do gueto
do voluntarismo elitista e do
complexo de cultura de resistencia do pasado. Apareceu no
momento histórico oportuno
para facer historia e sementar
futuro. O paso do tempo certificou o acertado da iniciativa e
o que representa como motor
para outras moitas empresas
que se miran no seu espello.
Teño dito que unha cultura sen
industria cultural é unha cultura morta, porén, algo tan elemental custou que penetrase
no tecido da Galicia que viña
de sufrir a ditadura e o desprezo da lingua galega. Xerais foi a
primeira pedra do edificio actual e hai que recoñecelo.
E así acontece cada ano na
peregrinación que facemos á
illa de San Simón na convocatoria dos Premios Xerais. Outra iniciativa pioneira consolidada, que xa é a cita máis senlleira do mes das letras galegas,
por riba doutras que naceron e
esmoreceron diante da falla de
seriedade e dun proxecto cultural solvente. Os Xerais marcan cada ano tendencias na
escrita da novela e da literatura
infantil e xuvenil galegas, por
riba dos intereses editoriais
propios doutros premios. Da
solvencia e independencia dos
seus xurados tivemos este ano
unha mostra contundente
cando dous deles sorprendéronse premiando dúas obras
de Rosa Aneiros. Unha excepción que confirma a solvencia
da autora e dos Xerais. 

J.A. Xesteira

’’

Os dous premios
para Rosa Aneiros
confirman a solvencia
da autora e dos Xerais”

38-39 cultura.qxd

17/6/09

CULTURA.38.

’’

11:07

Página 2

ANOSATERRA
18-24 DE XUÑO DE 2009

ENXEÑOS E CRIATURAS

Francisco Fanhais, presidente da Associação J. Afonso

NOTICIAS LENDARIAS
NA PASTORIZA

‘O Zeca é moi
considerado tamén
pola xente nova’

Xosé Miranda

E

staba na parada do bus e cantou a péga. Ao chegar do colexio miña nai díxome que rompera un brazo (Hugo).
Contáronme que hai anos meu avó ía saír do garaxe co coche e unha péga botou un bo anaco cantando e ese mesmo
día tivo un accidente. Contoumo miña nai en Álvare (Xavier).
Os vellos antes dicían que cando se sentía un ruído no faiado, quería dicir que ía morrer alguén. (Tania Fernández).
A xente antes dicía que cando os corvos cantaban era porque pedían auga. Antes dicíase que se soñabas con persoas
mortas e no soño estaban vivas, dábache boa sorte. Os gatos
negros dan mala sorte se os ves en martes 13. Pasar por debaixo dunha escada dá mala sorte. Se rompes un espello tes sete
anos de mala sorte. Contan os vellos de Louredo que unha rapaza de poucos anos morreu ás 12h00 en punto e agora ese
mesmo día óese esa muller berrar. (Tania).
Miña nai contoume que no 1998 un home viña andando
por unha estrada de noite, e aparecéuselle unha muller moza
vestida de negro. A muller chegouse a el e tocoulle o corazón,
entón produciuse unha explosión e o home desapareceu.
Ninguén sabe o que pasou, pero houbo veciños que viron a
luz da explosión. Ocorreu en Outeiro, Castro de Rei. (María)
Cóntase que no cemiterio de Reigosa unha muller quedara fechada toda a noite e que vira un morto e morreu co susto.
Din que quen pasa por alí oe os berros da muller. (Cristina)
Din os vellos de San Lourenzo (Vilalba) que no cemiterio
mataron unha rapaza moi nova, xusto ás 12h00 da noite. Din
que aínda se poden escoitar os berros desa moza. (Susana)
Miña bisavoa no tempo da guerra civil ía de noite á igrexa
de Vián e perdeu nela unha zoca. Co medo que lles levaba aos
que roubaban de noite non se atreveu a volver pola zoca e seguiu descalza cara á casa. (Cristina)
Unha vez ía meu avó no cabalo cara ao muíño, saíulle un
lobo e o cabalo non quería pasar. Cando conseguiu que pasara, o lobo seguíao ata as primeiras casas e alí xa desapareceu.
(María López, contoullo seu avó Moisés, na Pastoriza)
O meu bisavó vía pasar unha luz pola noite, coma unha
candea deitada, se esa vela que eles chamaban facha caía ao
chan nunha propiedade, morría o dono. (María López)
Cando na miña parroquia (Outeiro de Rei de Castro de
Rei) alguén morre sen contar unha cousa importante, sae da
tumba o espírito e cóntallo ás persoas que o visitan. (María)
A min dicíanme de pequeño que se non ía dormir había
vir o Papón e íame levar para a casa del, pero agora xa non
creo nesas cousas porque teño 12 anos. (Hugo)
Cando era pequena dicíanme que se non durmía ou non
me portaba ben viña o Papón ou o Cuco levarme. (María)
Dicían que unha muller estaba fechada nunha tenda de
roupas e subiu á planta de arriba e busca o cuarto das cámaras de vixiancia, e alí viu que había un home oculto cunha machada. A muller colleu medo e marchou correndo, pero non
se volveu saber dela. (María, que engade: “lenda urbana”)
Contan que unha rapaza tiña unha serpe e ela dáballe de
comer, pero un día paroulle de comer e non sabía por que,
Cando a rapaza estaba durmindo e estirouse ao seu carón para saber canto medía. (Xavier, contoullo opai en Álvare). G

’’

A muller chegouse a el e
tocoulle o corazón, entón
produciuse unha explosión”

Xan Carballa

Formou parte da xeración que
acompañou o Zeca Afonso nos
anos sesenta nos que a música
foi en Portugal unha peza máis
no muro contra a Ditadura.
Francisco Fanhais (Praia de Ribatejo, 1941), exerceu como crego, fillo do Vaticano II, e como
activista cultural e cantor. Apenas ten obra gravada, pero algunhas pezas súas, como a Cantata da Paz, foron moi populares
nos anos agónicos da ditadura
que caería o 25 de abril de 1974.
Recentemente estivo en Vigo,
nos actos, concertos e exposicións que todo o mes de maio
organizaron os amigos galegos
de José Afonso, capitaneados
polo músico Xico de Cariño.
Nacen á protesta no medio da
ditadura e cando a guerra colonial aperta máis?
Viviamos nun país de represión
e onde a mesma denuncia da
guerra colonial non era posíbel.
Eu era crego e unha das circunstancias que me levou a dar
o paso da denuncia foi o coñecemento do Padre Felicidade,
que era prior no Mosteiro dos
Jerónimos en Lisboa. Nas súas
misas dominicais tiña de asistentes ao presidente Américo
Tomás, a ministros e toda a elite do poder en Portugal. Tivo a
valentía de denunciar diante de
todos eles a inxustiza da guerra
colonial. Isto foi a finais dos
anos sesenta e foi como un sinal para romper o silencio. Como cristián sentín ese deber e
resultoume doado porque era
ter fidelidade ao Evanxeo tal como o entendíamos moitos, sabendo ademais que a Igrexa era

’’

AIgrexaprohibiumeexercer
de crego, dar aulas
e tamén cantar, e tiven
que exiliarme en Francia”

un dos apoios fundamentais
do sistema.
Xa comezara a cantar?
Coincidiron as cousas practicamente. Coñecer a José Afonso
foi fundamental na miña vida
para coller forza nesa época. Simultaneamente vivín tres anos
no Barreiro, na marxe sur de
Lisboa, onde están os grandes
complexos industriais. Ese
contacto con grandes diferenzas sociais foi fundamental na
miña formación.
É fillo das ideas do Vaticano II?
Son, porque o concilio foi na
miña época de estudante e representou unha xanela aberta
para a nosa visión do mundo e
do cristianismo.
Esa alianza da esquerda e cristianismo de base deuse en moitos lugares do mundo nesa altura, tamén en Portugal?
A única forza organizada de
oposición clandestina era o Partido Comunista e recibía contributos doutras persoas que sen
estar militando eran activos antifascistas. Máis adiante estiven

? UERE SABER MÁIS?

Pódense escoitar as súas músicas
en: ffanhais.com.sapo.pt/ffanhais.html

organizado noutras organizacións da esquerda, xa exiliado en
Francia, como a LUAR (Liga de
Unidade e Acção Recolucionária). O obxectivo único era sinxelo porque o inimigo estaba ben
ubicado. Uns eran socialistas,
comunistas, cristiáns ou maoístas pero na loita uníamos sen
perder moito tempo en discusións sobre tácticas a seguir. O
cardeal Cereijeira prohibiunos
exercer como cregos, e tamén
me impediu dar aulas de relixión. Foi cando entrei co grupo
dos cantores, o Zeca, Adriano
Correia de Oliveira, Jorge Letria,
Barata Moura e tamén me
prohibiron cantar. Como non
atopei emprego en Portugal tiven que marchar a Francia.
Volta a Portugal inmediata mente do 25 de abril de 1974?
Segue coa música?
Volvín. Pero non gravei máis. Os
meus dous únicos discos son de
1969 e 1970, na senda dun programa de televisión na etapa
aperturista do marcelismo, ZipZip. Alí actuei animado polo Zeca Afonso e comecei a cantar
publicamente con asiduidade.
Despois do 25 de abril tentei novas gravacións pero o editor dixo
que xa non lle interesaba e nunca máis editei nada. O que teño
gravado despois foi pola miña
conta e sen edición comercial.
Agora preside a Associação José
Afonso, que quere manter a súa
memoria civil e artística.
Sempre que se fala do José Afonso é unha referencia positiva,
pero fálase pouco porque non
interesa coñecer o seu radical
compromiso cidadán. É moi
considerado en termos musicais e poéticos tamén pola xente
nova, e desenvólvense moitas
das súas pezas coas novas roupaxes e arranxos. O Zeca é unha
presenza viva no ambiente musical, pero é perigoso quedar só
nesa faceta, porque para sermos
fieis á súa memoria non podemos tirar só o aspecto que a cada un lle interesa. G
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Xosé Manuel Eyré, crítico literario

‘Unha presentación en power point
tamén pode ser literatura’

Galiza es
premios
e catalán
entre 200
que de so

César Lorenzo Gil

Xosé Manuel Eyré (Laxe, Chantada, 1960) presenta Nin che
conto. Para coñecer e gozar a micronarrativa (Xerais), un libro no
que confesa a paixón polas frases
contadas e compila unha diversa
antoloxía de textos mínimos das
letras propias e alleas. Crítico literario en A Nosa Terra e gran coñecedor da máis recente literatura galega, analiza nesta entrevista
a “nova forma de ler” que trae
consigo a micronarrativa.
Afirma no libro que non é o
mesmo facer un texto curtísimo
que escribir microliteratura.
Se o contido comeza e remata
no texto, non é microliteratura.
Para selo, o texto debe ser un
pre-texto, debe constituír unha
unidade verbal de significado incompleto que só se rematará na
mente do lector. Se o texto non
convida a soñar, entón só é un
texto brevísimo.
Tamén distingue microrrelatos de microcontos.
Dalgunha maneira hai que distinguir aqueles textos que contan unha historia, que son puramente narrativos, daqueles que
teñen máis afán reflexivo que
narrativo. E debemos facer máis
distincións, hainos moi próximos ao teatro, tamén á filosofia,
ou á poesia, e á historia, ao xornalismo (por exemplo, Eduardo
Galeano), á banda deseñada...
Asegura que a micronarrativa
obriga a ler doutro xeito.
Obriga. A lectura tradicional é
horizontal, acumulativa. A lectura de literatura mínima non é
verticalizante; desde o texto extráense unha serie de claves que
permiten inserilo no macrotexto
que conforma a cultura propia
de quen decodifica, isto na lectura tradicional pasa con moita
menor intensidade. As nova tecnoloxías están a familiarizarnos
con esa nova lectura a pasos axigantados e inconscientes. Desde
a aparición do artigo nas linguas
(e xa choveu!) non se produciu
unha revolución semellante.
Tendo en conta a necesidade de
fidelizar lectores, para unha literatura como a galega este coñecemento pode representar um
instrumento moi valioso de sabelo xestionar e anticiparnos. Os
lectores de literatura mínima son
moi fieis e bos consumidores,
como xente apaixonada que é.

MANUEL G. VICENTE

’’

Aescritamínimaéaque
mellor se amolda
aos soportes dixitais”

Os teóricos Lauro Zavala e
Francisca Noguerol afirman
que a micronarrativa é a escrita
do século XXI, que opina sobre
esta afirmación?
O meu convencemento sobre
iso medra cada día que pasa.
Non substituirá á literatura tradicional pero cada día está máis
presente. Témola na publicidade (en todas as múltiplas versións), nas predicións meteorolóxicas, nas curtametraxes, nos
videoclips, nos sms, nos horóscopos, nas lendas urbanas, nas
cancións, no teatro radiofónico,
nos breves e titulares de prensa...
Calquera instrumento pode
axudar a contar unha historia...
sempre que esteamos recibindo
unha historia ou reflexión estamos lendo.
Que relación existe entre mi cronarrativa e internet: blogs,
twitter...

Moita e moi intensa, en canto
que a internet constitúe un hábitat no que se desenvolve con
moita naturalidade porque o espazo se lle axeita moi ben. Porén,
na internet o que predomina
aínda é a escrita á clásica. O formato máis anovador do conto é
a presentación en power point,
que tamén é micronarrativa.
Pódese considerar a micronarrativa o mellor subxénero para superar o modelo da literatura editada en papel?
Eu non lle chamaria subxénero. Dicilo equivale a aceptar as
leis e regras do sistema literario
tradicional. Cando precisamente esta literatura emerxente nace para contestalas abertamente, sen pudor e sen descanso. Non creo que a literatura en papel teña os días contados, aínda que cada vez os soportes dixitais son mellores, o
tacto do papel, o cheiro, o pracer de follear... son dimensións
físicas que o soporte dixital non
pode reproducir. Porén, a escrita mínima é a que mellor se
amolda a este tipo de soporte.
Está máis exposto o autor de
micronarrativa ao bisturí do crítico? Nunha novela hai posibili-

dade de corrixir erros ou fochas
na historia en posteriores páxinas, neste tipo de escrita non.
Está, moito mais. Non hai tempo á rectificación, ou o fai ben
ou o fracaso é estrepitoso. Carecemos de armazón crítica,
que condiciona tanto o acto de
recepción como o da creación.
Un detalle: non son poucas veces as que a literatura mínima
aparece camuflada en coleccións de poesia. E deica agora
foi pasando; as interpretacións
dentro da poesía eran posíbeis
aínda que non convencesen de
todo. Porque a poesía acepta
mellor os textos fronteirizos
que a prosa. A poesía de Chus
Pato, por exemplo, á luz da literatura mínima enténdese moito mellor, queda menos coxa a
interpretación. Pato escribe
provocacións á ensoñación reflexiva e sentimental do lector.
Recoméndelles aos lectores
mostras de micronarrativa e
autores da literatura galega.
A tradición da micronarrativa
galega é moito máis grande e intensa do que a priori cabe sospeitar, está con nós desde as
mesmas cantigas medievais.
Son moitos os títulos que hai,

non son tres ou catro, e é de
agardar que co tempo esta práctica se desenvolva moito máis.
O primeiro gran título, na miña
opinión, da literatura mínima
galega é Cousas, de Castelao, título dunha riqueza exquisita e
intuitiva que a bagaxe crítica tradicional tampouco dá asimilado nin explicado. Sempre me
resultou complicado escoller
cando implica condenar outros
títulos. Iso si, desfrutei moito
con Sombra fértil, de Anxo Pastor, 50 asasinatos breves e un
prólogo, de Antonio Sánchez
Lorenzo, Ciencia de facer as camas, de Xosé Cermeño, Fridom
Spik, de Jaureguizar, A embaixada do vinagre, de Xosé Luís
Martínez Pereiro ou Palabras
contadas, de Camilo Franco.
Un consello para aqueles autores que queiran practicar este
modelo literario.
Pode parecer unha práctica
cultista. E non. É moi democrática. Calquera pode crear boa
micronarrativa. Por exemplo,
aí están os chistes. Cómpre
non ter medo. E coma sempre,
reler e reescribir moito, puír
constantemente, ser perfeccionista, ambicioso e rebelde.G
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CAMIÑOS DE FERRO

A gran novela do tren do Noroest
A historia e o presente do ferrocarril
galego presenta as variantes da
narración: promesas, sacrificios,
suspense... Falta aínda o final feliz
Miguel Roig Varela
Membro de Foro Aberto.

A

rredor de 1550, os
alemáns que dirixían minas descubriron a utilidade do
transporte de vagóns tirados
por cabalos sobre carrís de madeira. Sobre 1760, aparecen en
Escocia os primeiros carrís de
ferro. Pouco mais de 20 anos
despois invéntase a máquina
de vapor e case inmediatamente se comezan a usar rodas dentadas nos carrís das explotacións carboníferas de Inglaterra. Obviamente, até o
AVE actual, o ferrocarril evoluiu, pero evoluiu máis noutros sitios que na Galiza.
O primeiro proxecto de
construción dun camiño de ferro no Estado Español foille presentado a Fernando VII no 1829
polo comerciante gaditano José
Díaz Imbrecht para unha liña
de Xerez a Cádiz, pero o primeiro ferrocarril español construíuse en Cuba en 1837, era a liña La
Habana-Güines. Xa na Península Ibérica, o primeiro camiño
de ferro inaugurado foi a liña
Barcelona-Mataró en 1848. Previamente, no 1844, o informe
dos enxeñeiros Subercase e
Santa Cruz tiña estabelecido
que o ancho adecuado do ferrocarril serían os seis pes casteláns, ou sexa, 1,668 metros, medida estraña, pero que adoptaron tamén en Portugal para homologar o ancho Ibérico.
É a Lei Xeral de Ferrocarrís,
de 1855, a clave para desenvolver o ferrocarril español dado
que permitirá a construción de
case 500 quilómetros de vías
ao ano. Para levar a cabo estes
proxectos, constituíronse dúas
grandes compañías: A Compañía dos Camiños de Ferro do
Norte de España e a Compañía
do Ferrocarril de Madrid a Za-

ragoza e Alacante (MZA), pero
a crise financieira dos anos
1864-1866 paraliza o seu desenvolvemento.

CAUSAS DO ATRASO GALEGO. O atraso do ferrocarril galego é patente dende o primeiro momento,
aínda que en 1853 o Ministerio
de Fomento inicia o estudo
dunha liña Barcelona-Vigo (pasando por Zaragoza e Madrid)
que non chegou a callar; logo,
en 1845 chegou a aprobarse a liña León-Vigo, pero tampouco
prosperou. Diversas vicisitudes
atrasaron até 1873 a inauguración do primeiro ferrocarril galego: a liña Carril-Cornes (Santiago). A liña Coruña-Lugo e a
Vigo-Ourense non enlazan coa
rede española até 1885, a través
de Monforte.
Cales foron os motivos deste
atraso? Estas son algunhas: o escaso interese do capital foráneo
para realizar grandes investimentos nun trazado que, a priori, ofrecía dificultades técnicas e
que supuña un risco financeiro
por non asegurar os mesmos
beneficios económicos doutras
zonas. Tamén influían negativamente as liortas localistas e a
inexistencia dunha burguesía
autóctona. Aínda así, en 1905
estaba operativa unha liña de ferrocarril entre A Pontenova a o
cargadoiro de Ribadeo para
transportar a limonita das minas de Vilaudriz; no 1913 a liña
Ferrol-Coruña e en 1920 a liña
Vigo-Porriño que, por exemplo,
foi determinante no inicio da industria do granito porriñés.
En 1920 foi creada a Compañía General de los FFCC de
Galicia que fixo estudos para as
liñas Compostela-Carballo (58
Km); Tui-A Garda (25Km);
Pontevedra-Ribadavia
(82Km); Ourense-Verin-Chaves (130Km)... Mesmo fixo un
estudo para a creación dun fe-

Recreación de dúas antigas locomotoras ao paso por Monforte.

rrocarril central: Marín-Vilagarcía-Caldas de Reis-A Estrada-Deza-Lugo-Ribadeo, pero
desapareceu a empresa e os
proxectos foron abandonados.
Para calquera país, o ferrocarril ten unha importancia dupla:
ademais de transportar viaxeiros, supón achegar mercados
afastados, por tanto vertebra e
impulsa social e economica-

mente o territorio, ademais de
que pode ser rendíbel, como demostrara Castelao nun discurso
no Parlamento Español en 1933.

Á COLA DOS INVESTIMENTOS. Mais
argumentos válidos, mesmo a
dia de hoxe: é o modo de transporte colectivo con menos impacto medioambiental sobre o
territorio, o que menos emi-

sións contaminantes ten e o que
menos consumo enerxético
conleva. Un viaxeiro en tren
consume de tres a dez veces menos litros equivalentes de gasolina por quilómetro que se viaxa
en coche e vinte veces menos
que se o fai en avión. Un tren
transporta o mesmo numero de
pasaxeiros que unha autoestrada de seis carrís e ocupa a >>>

En Galicia
non hai ‘cercanías’
O servizo que RENFE denomina
‘Cercanías’ non existe en Galicia.
Atendendo a criterios demográficos e económicos, deberíase
considerar que Ferrol-A Coruña
e Vigo-Pontevedra, reúnen en
torno aos 600.000 habitantes cada un. Trátase dun volume de
poboación semellante ao do espazo guipuscoano (sobre
550.000 habitantes) e superior
aos espazos murciano (450.000)
e cántabro (300.000 habitantes)
que si contan con este servizo,
electrificado, con altas frecuencias e prezos asequíbeis.G
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Unviaxeiroentrenconsume
de tres a dez veces menos
litros de gasolina por km.
que se viaxa en coche, e
vinte veces menos
que se o fai en avión”

’’

Untrentransportaomesmo
número de pasaxeiros
que unha autoestrada
de seis carrís e ocupa
a décima parte do terreo”

>>> décima parte de terreo, pero aínda así, o ferrocarril convencional sempre se sitúa á cola
dos investimentos.
Pero, que é o ferrocarril convencional? Nos últimos anos escoitamos multitude de termos
ferroviarios: AVE, Velocidade Alta, Ferrocarril de Altas Prestacións, e un longo etc. O Real Decreto 1191/2000 considera que
a Alta Velocidade será de 250
Km/h mínimo, podendo che-

gar a 300 Km/h. A Velocidade
Alta será aproximadamente de
200 Km/h e o TVM circulará entre 150 e 200 Km/h. Segundo un
criterio racional, un ferrocarril
convencional sería un ferrocarril eléctrico que circule a 200
Km/h e con capacidade para
pasaxeiros e mercadorías
No noso país o ferrocarril
sofre un abandono lamentábel
polo deterioro de liñas, material rodado obsoleto, recorte de
servizos e mesmo peche de liñas baixo o argumento de falta
de usuarios –algo quizais provocado polos déficits anteriores–. As actuais liñas foron
construídas entre 1870 e 1958
(agás a de FEVE Ferrol-Ribadeo que comezou en 1962). A
día de hoxe, só está electrificado o 23% dos 1.200 km. de vías
galegas –o que chama a atención, tendo en conta que este é
un país excedentario en enerxía eléctrica. A dobre vía está
en proceso de construción na
liña A Coruña- Vigo, pero descartouse na conexión Ferrol-A
Coruña e non existe no resto
da rede. Como consecuencia,
os trens galegos teñen velocidades reducidas, pouca capacidade de aceleración para facer un servizo de proximidades
áxil e con múltiples paradas, e
están obrigados a deterse para
cederlles o paso a outros trens
pola mesma vía.G

Os atrasos no calendario
... que dez anos non son nada
No Plan Estratéxico de Infraestruturas e Transportes 20052020 (PEIT), aprobado en
2005, articúlanse toda unha serie de proxectos e datas. Imos
ver o seu grao de cumprimento no que respecta a Galiza.
Liña de alta velocidade
Ourense-Santiago. Debe asegurar a conexión do Eixo
Atlántico co acceso de alta velocidade dende a Meseta. A
data prevista de remate era o
2008. Está en fase de execución e, a dia de hoxe, non se
prevé unha data de remate.
TVA (Velocidade Alta) do
Eixo Atlántico. A data de remate prevista era o 2007. Actualmente hai 8 tramos en servizo
e outros 15 en execución. Espérase o remate para o 2010.

Tuneladoras que están
a excavar o túnel
do AVE entre
As Maceiras e Vigo.

CARLOS FERNÅNDEZ.

TVA Ferrol-A Coruña. A
previsión era rematar en 2009.
É posíbel que acabe no 2017.
TVA Lubián-Ourense. Poderíase rematar no 2013 pero
agora fálase de cambio de tra-

zado. Orixinariamente debería rematarse en 2009.
TVA Ourense-Lugo. Previsibelmente pode estar rematado no 2016, aínda que en orixe
se pensaba rematar no 2009.G

As vacas van en vagón
En 1924 foi presentada a iniciativa de levantar dez matadoiros industriais en Galicia,
pero dos dez só se construíu
un: MARUCOGA, no Porriño,

porque tiña boa comunicación por ferrocarril co porto
de Vigo. En senso contrario
pódese mencionar o caso de
LARSA que tivo a súa orixe e

primeiras instalacións en
Chantada, onde se producía
leite, pero acabou en Vilagarcía onde non había moitas vacas, pero había ferrocarril.G
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UN SANTUARIO CON TRADICIÓN

Dúas imaxes do Corpiño polos anos 80.

A festa do Corpiño e a práctica exo
’’

Un dos templos marianos con máis renome,
o da Nosa Señora do Corpiño, continúa a ser
o maior representante de Galiza en canto
a doenzas da alma. O 23 e 24 de xuño
son as festas do Corpiño de verán
Cecilia Novas

N

o centro neurálxico
de Galiza sobrevive,
e con boa saúde, un
dos máis vellos santuarios do país: o da Nosa Señora do Corpiño. Emprázase
na parroquia de Santa Baia de
Lousón, a uns 20 minutos en
coche do centro da capital do
Deza, Lalín, concello ao que
pertence o templo relixioso.
A súa orixe remóntase aos
séculos da Alta Idade Media,
momento no cal vivía naquel
lugar unha especie de home

santo que dedicaba os seus días á meditación e á contemplación divina. Co andar dos séculos medievais, e de xeito
análogo á orixe do fenómeno
de Santiago Apóstolo, o corpo
incorrupto do tal eremita foi
atopado por dous pastorciños
que andaban por aquel lugar,
baixo a luminosidade dunha
aparición da Virxe e o neno.
Constituíase deste xeito a devoción do Santo Corpiño que
coñecemos hoxe en día.
Dende sempre son coñecidas as propiedades da virxe patroa do templo do Deza, que

Seestesantuariosobresae
sobre outros e por ter como
especialidade, aínda hoxe, a
práctica de exorcismos”

Fotograma d’O exorcista, de William Friedkin (1970)

especializou a súa taumaturxia
nas doenzas mentais: a “gota”,
o “meigallo”, o “mal de ollo”,
“mal dos nervios”, “ramo cativo” ou “endiañamento”.
Hoxe en día, no canto de
perder devotos e fieis, este templo mariano constitúese como

un dos máis populares de Galiza. As súas misas nunca se predican en van senón que a oílas
acoden numerosas persoas
procedentes dos máis diversos
lugares do país, e incluso de
Portugal. Mais se sobresae este
santuario sobre os outros e por

ter como especialidade, aínda
na actualidade, a práctica de
exorcismos e doutras expulsións de espíritos. O seu párroco reitor, Xosé Donsión Peña,
presume de facerlle sempre
fronte ao diaño, a quen di,
“sempre se acaba por vencer”;
mais tamén confesa que son
poucos os casos que requiren
dun exorcismo. As máis das veces os fieis acoden a el posuídos
simplemente por un espírito
benigno, a alma dalgún familiar
que se resiste a abandonar ao
seu ser máis querido.G
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A.N.T. Arquivo

Linda Blair caracterizada como Regan en O exorcista.

As imaxes de Lalín nunha película

Xosé Donsión Peña, párroco do Corpiño.

fundamentais da Escola de
Barcelona, Jacinto Esteva, rodou na década dos sesenta
unha longametraxe, Lonxe
das árbores, que recollía, entre
outras, imaxes do Santuario
do Corpiño en plena efervescencia. O documental pretendía aproximarse aos costumes
ancestrais da península ibérica en plenos anos sesenta,
costumes populares relacionados coa morte e a dor, sendo a festa do exorcismo unha
das máis simbólicas da película. As imaxes de Lalín recollen
a histeria colectiva dos que
asisten ao santuario, os seus
berros diabólicos e a axitación
dos seus corpos.
O párroco Xosé Donsión
descoñecía a existencia destas
imaxes contidas no filme de
Esteva, mais declárase conforme co xeito no que se recollen

Fotografías reais dun dos exorcismos a Anneliese Michel

O caso de Anneliese Michel

ica exorcista
O fenómeno do exorcismo ou
da expulsión de espíritos, benignos ou malignos, constitúe
un motivo recorrente para a
historia do cinema.
Un dos representantes

MA G A Z INE.43.

’’

Opárroco,XoséDonsión,
descoñecía a existencia
destas imaxes, mais
declárase conforme co xeito
no que se recollen
os relatos de exorcismos”

os relatos de exorcismos na
historia do cinema de ficción.
As prácticas exorcistas que
podemos contemplar en películas como O exorcista, de
William Friedkin, 1973 ou O
exorcismo de Emily Rose, de
Scott Derrickson, 2005, representarían prácticas rituais que
non distarían demasiado das
que executa o pai Xosé Donsión na actualidade.G

Un dos casos máis aterradores da historia da práctica
exorcista foi o que se lle realizou, repetidas veces, á moza
alemá Anneliese Michel, e
que inspirou, máis tarde, o
filme O exorcismo de Emily
Rose. O padre que executou
a expulsión seguiu os pasos
do ‘Rituale Romanum’ durante as sesións e, finalmente, foi acusado de neglixencia
médica, xunto cos pais de
Annelien Michel, por deixar
morrer á moza por desnutrición e deshidratación aos
vinte e tres anos. Durante as
prácticas exorcistas, Anneliese confesou estar posuída
por até seis demos diferentes. Estes obrigábana a non
comer alimento algún, e durante o proceso da expulsión, que durou un ano, a rapaza estragou os xeonllos debido aos ataques de xenuflexión compulsiva, en sinal de
adoración a Deus.
A onda de terror paranormal estendeuse por toda Alemaña e intensificouse coa

estrea, no país xermano, d’O
Exorcista de William Friedkin, uns anos máis tarde.G

’’

Oautordoexorcismo
foi acusado despois
de neglixencia médica”

’’

Arapazaestragouos
xoenllos debido aos
ataques de xenuflexión
compulsiva”
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A saramaganta galega é un anfibio
que vive en pequenos cursos de auga
moi limpa e oxixenada. Endémica
do noroeste ibérico, está en perigo
de extinción e, por tanto, protexida.

18-24 DE XUÑO DE 2009

COMARCAS DE GALIZA

Xallas, estandarte do celtismo

Desde a Ruña vemos o Pindo [á esquerda], o encoro de sta. Uxía e o Ézaro [centro], e o cabo de Fisterra [ao fondo á direita]. O encoro
de sta. Uxía, na desembocadura do Xallas, impide a caída ao mar do río. Cruzando a presa cara ao Ézaro, e de ser domingo entre as
12 e as 14h., poderemos ver a fervenza en estado natural. Debe ser das poucas, senón a única, fervenza con horario.

Conformada polos concellos
de Santa Comba e Mazaricos, a comarca
do Xallas serviu de referente
para historiadores e literatos do século XIX
na creación do mito do celtismo
M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

V

én de saír do prelo a
nova entrega de Comarcas de Galiza,
Xallas, na que o
equipo coordinado por Adela
Leiro se achega á realidade
desta comarca interior que se
estende por case toda a conca
do Xallas, deténdose na riqueza natural, nas pegadas arqueolóxicas dos diferentes asentamentos e no seu patrimonio.
O volume, profusamente
ilustrado, inclúe mapas, roteiros, información básica e suxestións para coñecer o máis destacado desta demarcación integrada polos concellos de Santa
Comba e Mazaricos. Unha comarca intensamente poboada
dende tempos prehistóricos
cun censo elevado de restos arqueolóxicos, no que se suceden

mámoas, dolmens, castros, restos romanos, así como un importante patrimonio histórico
artístico con pontes medievais,
igrexas e casas señoriais.
De feito, a abundancia de
castros e unha toponimia na
que figuran exemplos como o
de Vilar de Céltigos fixeron que
moitos historiadores e literatos
do século XIX se fixasen nestas
terras e fixeran delas e dos seus
habitantes un estandarte do celtismo. Murguía definiu este territorio nos seus escritos como
“céltico por excelencia” e Pondal soñou nel “un mundo antigo e mítico, de heroes e princesas que repousan nas numerosas mámoas esparexidas”.
Como sinala Francisco Fernández Naval no volume Unha
viaxe á procura do solpor. Do
Tambre á fin da terra, “en 1609 e
por real cédula, Felipe II autorizaba ao licenciado Vázquez Or-

’’

Murguíadefiniu
este territorio como ‘céltico
por excelencia’ e Pondal
soñou nel ‘un mundo
antigo e mítico, de heroes
e princesas que repousan
nas numerosas mámoas
esparexidas’”

’’

Dendearealcédulade
Felipe II foron profanadas
ao redor de 3.000 mámoas”

’’

Nacomarcapodenverse
exemplares de woodwardia
radicans, un fento escaso
en Galiza”

xas a abrir as tumbas dos galigregos e retirar o ouro que atopase no seu interior”. Calcula
que daquela foron profanadas

O Pindo, no linde oeste do concello de Mazaricos.

en Galiza ao redor de 3.000 mámoas. Probabelmente foi esa a
sorte que correron as que formaban a necrópole megalítica
de Perxubeira (Mazaricos), das
máis destacadas da contorna.
Na actualidade só se conserva, e en mal estado, unha das
sete que integraban o conxunto. O museo arqueolóxico da
Coruña exhibe de xeito permanente as estelas e os ídolos de
pedra topadas ao redor do dolmen nas escavacións dirixidas

por Antón Rodríguez Casal.
Pero non é a única pegada
arqueolóxica da que hai constancia. En Santa Comba están
catalogados quince castros,
sendo os máis interesantes os
de San Bartolomé, co seu perímetro amurallado, foxo e parapeto, o de Boaña de Arriba, con
torre defensiva e o de Castro Laberco, en Labradas. En Mazaricos tamén abundan os exemplos pero están na súa maioría
sen escavar. Entre eles fi- >>>
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mo
O monte Aro desde o cume do Chan da Lagoa.

O bosque de sta. Locaia, no val do río de Nosiño (abas do Cotro de Eiras e Foxo de Augabril), no estado máis natural.

Prados de Mazaricos co encoro da Fervenza ao fondo, un dos que ocupan maior superficie do país.

Hórreo típico. O Xallas [á dereita] discorre maino polas terras chas do curso alto.

Os montes de Buxantes desde os cumes da Ruña.

>>> guran o de Lugarnovo,
Agris, Montellos ou o de Aro.
Tamén se toparon restos do período romano en ambos os
dous concellos, dende unha necrópole en Boimente e varios
miliarios até unha grande cantidade de estelas funerarias.
Algúns estudosos apuntan
que nestas terras ten tamén a
orixe o condado de Trastámara,
un dos títulos destacados do
medievo galego xunto co de Lemos e Andrade. O nome de
Trastámara fai alusión a situación xeográfica de “máis alá do
Tambre”. O título pasou ao rei
Henrique II, quen tras destronar
a Pedro I O Cruel, decidiu pasalo
a Pedro Álvarez de Osorio.
Máis alá dos aspectos históricos, o volume afonda ademais
nos valores naturais da comarca, prestando especial atención
aos bosques de caducifolias, dos
máis occidentais de Europa, ás

curiosas formas graníticas do
monte do Pinto, no linde do
concello de Mazaricos, dende o
que se pode observar toda a
contorna e ao que se pode ascender a pé a través de trazados
sinalizados, sen esquecer deterse nos ríos e fervenzas que
abundan na comarca así como
a presenza do fento woodwardia radicans, escaso en Galiza.

MAZARICOS. O escritor, viaxeiro e
filólogo inglés George Borrow
deixou constancia nos seus textos da viaxe que o levou, xunto
co seu guía, por Mazaricos, na
procura do fin da terra. Referíase a estas extensións como “salvaxe e montesía”, e relata que
tiveron que “agatuñar arriba e
abaixo por barrancos, vadeando regatos e rabuñándonos na
cara e nas mans con silvas, nas
que medrara unha abondosa
colleita de moras silvestres”.

O río Mira en Castriz (Santa Comba) cae duns 8 m. en varios saltos.

Esa imaxe salvaxe e inhóspita
foise diluíndo co tempo pero a
atracción que exerceu sempre
sobre os camiñantes segue viva
na actualidade.
Por Mazaricos transcorre a
vía pola que secularmente os
peregrinos, despois de acabar
o xubileu en Compostela, continuaban até Fisterra. A ponte
Olveira, sobre o río Xallas, é a
última parada do camiño no
concello, antes da entrada en
Dumbría. A ponte, de perpia-

? UERE SABER MÁIS?

Unha viaxe á procura do solpor. Do
Tambre á fin da terra (Edicións A
Nosa Terra), de Francisco X. Fernández Naval.

ño e catalogada, foi, como explica Fernández Naval “testemuña dun feito de armas entre
galegos e franceses, xa que era
este un lugar obrigado de paso
cara a Corcubión, onde se concentraba o exército popular
dos galegos”. Na ponte situouse un canón, “un violento de
bronce”, pero os galegos foron
derrotados e os prisioneiros
executados no lugar da Picoña.
Diversos estudos conxeturan
que na parroquia de Arcos podería estar o castelo de Penafiel,
un dos tres que existían no territorio do Pindo, que foi propiedade de Alonso Suárez de Deza.
O castelo pasou aos Churruchaos e ao ser estes culpados da
morte do arcebispo Gómez de

A centaurea ultreiae ten nos montes do
Castelo a única localización no mundo e
está incluída no catálogo de flora ameazada de Galiza.

Toledo, o castelo foi derrubado
e, segundo Murguía, gravouse
nunha rocha unha inscrición
que condenaba coa excomuñón aos seus propietarios. “Os
reis bispos presbíteros todos por
poderes recibidos de Deus excomungan polo escrito aquí este castelo”. Así o transcribiu Pedro Marfany no seu libro Galicia
incógnita.
No apartado natural cabe
destacar a Devesa de Anllares,
situada entre os lugares de
Campelo e Castrelo, considerada como a carballeira máis
occidental de Europa. Cunha
extensión de 50 hectáreas, unha parte da devesa quedou
asolagada baixo as augas do último encoro construído sobre
o Xallas, que tamén cubriu, como sinala Fernández Naval “o
paso da Barca dos Cregos, lugar que describiu Frei Martín
Sarmiento”. Ten tamén interese a devesa de Chacín que alberga as Fervenzas de Santa
Lacaia ou o Pozo das Campás.

SANTA COMBA. O territorio abrangue toda a conca alta do río Xallas. Unha das vistas máis destacadas sobre o concello e sobre o Serra de Soneira téñense
dende o monte de San Bartolomeu, con preto de 500 metros
de altitude. O cumio está coroado por unha capela do mesmo nome, construída na croa
dun antigo castro.
Dentro da arquitectura popular destaca os Pazos de Cícere
de Abaixo e o de Cícere de Arriba. Orixinariamente o Pazo de
Cícere era só un formado por
tres edificios dos séculos XVIXVII, propiedade de Gómez de
la Costa e Leonor Gómez Prego
de Montaos. Serán os fillos os
que dividan a propiedade.G
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viaxar.comer.mercar
4.000 imaxes que se escaneron
no seu momento e que forman
a mostra ‘A Memoria do Mar’.
Esta exposición expúxose
primeiramente no Museo de
Mar de Galicia, con tres bloques temáticos: ‘Cos pés no
mar’, ‘Do areal ao peirao’ e ‘O
Mar mirado’. Nunha segunda
fase a mostra trasladouse por
partes e de forma itinerante
polas vilas nas que as confrarías aportaron material gráfico.
Agora, nunha terceira fase as
partes da mostra que non se viron nunha primeira volta percorren estes portos de baixura.
Dende o 11 de xuño e até o 22
do mesmo mes estará en Cambados, Malpica e A Guarda.
En cada vila amósanse 50
imaxes de 20x25 nas que se recolle a historia recente da pesca
e a súa influenza na vida cotiá
das vilas mariñeiras galegas.
Máis información en www.memoriadomar.comG
E. Estévez

MIRAR.

Cine en tres
dimensións
VISITAR.

O álbum familiar
dos mariñeiros
‘A Memoria do Mar’ é un proxecto que naceu no Museo do
Mar de Galicia coa intención
de recuperar material gráfico
sobre a historia mariñeira do
país para crear unha gran base
fotográfica. Durante meses
persoal especializado adicouse
a percorrer 25 confrarías galegas convocando os mariñeiros
e as súas familias para que participasen nun proxecto de memoria colectiva aportando as
imaxes dos seus álbums familiares. A cambio devolvéuselles
o material que achegaron máis
un disco coas imaxes dixitalizadas en alta resolución.
A xente respondeu de xeito
masivo aportando

O cine en 3D xa está en Galiza.
Polo momento solo dúas salas
dos Cines Yelmo de Vigo dispoñen desta tecnoloxía que
permite, a través duns lentes
especiais, recibir o efecto tridimensional directamente nos
lentes, e non a través dos filtros
do proxector.
O novidoso e espectacular deste sistema que aspira a
revolucionar e dotar
dunha segunda xu-

ventude ás salas de cine, é que
tenta reproducir a maneira en
que os nosos ollos rexistran as
imaxes no mundo real. E como o fai? Substituíndo a bidimensioalidade das pantallas
convencionais sobre as que se
proxectan as longametraxes
pola tridimensionalidade que
nos ofrecen uns lentes especiais, que permiten esta visión
máis real do que acontece na
sala de butacas.
Polo momento nos Yelmo
de Vigo hai dúas salas dotadas
con esta tecnoloxía e, actualmente, poden verse os títulos
comerciais ‘Os mundos de Coraline’ e ‘Os Jonas Brohers en
concerto’. A axenda prevista
nestas salas reserva as 3D para
éxitos como ‘Ice Age 3: O ocaso
dos dinosauros’, a partir do 3
de xullo; ‘Harry Potter: O misterio do príncipe’, a partir do 17
de xullo; ‘UP’, o 14 de agosto;
‘G-Force’ e ‘Destino Final’, a
partir do 4 de setembro; e ‘Océanos 3D: Nas profundidades’,
dende o 25 de setembro.
O prezo das entradas para
gozar das tres dimensións aumenta en 3 euros sobre a tarifa
normal en concepto de aluguer dos lentes especiais. A entrada normal de 7,10 euros, por
exemplo, sobe a 10,10 se se opta pola versión tridimensional.
Máis información e reserva
de entradas na web www.yelmocines.es e no teléfono 902
22 09 22.G
E.E.

PROBAR.

Alimentación
especial para
o Alzheimer
Que os alimentos teñen unhas
propiedades específicas e recomendábeis para a nosa saúde é algo que a estas alturas
ninguén dubida. Partindo desta premisa un equipo de investigadores galegos creou a firma
de alimentación Nutri Up, adicada á investigación, produción e comercialización de
produtos de alimentación saudábel dirixidos.
Despois dun tempo de experimentos varios en colaboración con distintas entidades
públicas e privadas e empresas, Nutri Up deseñou unha liña de produtos de nutrición específicos, tendo en conta as necesidades de persoas ‘tocadas’
por doenzas como o Alzheimer, o síndrome de Down, ou
problemas específicos como as
alteracións do sono ou as provocadas pola quimioterapia no
sistema dixestivo.
O que fai esta firma é potenciar algunhas das características
dos produtos de horta a través
dun minucioso traballo de laboratorio, para conseguir que sexan parte do tratamento destas
doenzas e trastornos de saúde.
De xeito que as verduras e hortalizas substitúan ou diminúan o
consumo dalgún fármaco.
A oferta actual de Nutri Up
está formada por cinco liñas:

‘Nutri-Neur’,
específica para persoas
afectadas polo Alzheimer; ‘Nutri-Down’,
nutrición controlada
para nenos con síndrome de Down; ‘Nutri-Quimio’, para pacientes post-quimioterápicos;
‘Nutri-Lag’, para persoas con
alteracións no sono; e ‘NutriEducación’, un programa de
educación para a saúde dirixido
ás familias de nenas e nenos
con síndrome de Down.
Polo momento estes produtos comercialízanse exclusivamente para grandes consumidores como hospitais, xeriátricos, colexios e centros educativos e o proxecto empresarial
foi premiado recentemente co
‘Premio Emprendedor XXI
2009’. Máis información na
web www.nutriup.comG
Eva Estévez

EXERCICIOESAÚDE.

Consellos
para
o sobrepeso
Como diciamos noutra semana o sobrepeso é un dos problemas polos que moitas persoas acoden ao ximnasio. Imos
ver algunhas recomendacións
que nos poden servir.
Primeiro habería que saber
por que se produce o sobrepeso. Non todas as persoas chegan
a padecer este problema polos
mesmos motivos e por iso é recomendábel analizar os hábitos
alimenticios, as horas que durmimos, se existe unha difunción da tiroides ou algún outro
desaxuste bioquímico. Para isto
é recomendábel consultar cun
especialista e así o programa
que iniciemos será eficaz.
Unha vez que teñamos clara
a orixe do problema poderemos facer un programa individualizado que en liñas xerais
consistirá (nun principio) en facer exercicios de baixa intensidade para ir incrementando esta pouco a pouco en función da
resposta da persoa. Estes exercicios incluirán, entre outros:
bicicleta, camiñar, remoergómetro, elíptica e step. A utilización destas máquinas pode ser
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individual ou dentro dunha clase colectiva, dependendo do
servizo que teña habilitado o
ximnasio. O resto de máquinas
serán empregadas en forma de
circuíto, é dicir, en cada máquina realizaranse un número de
repeticións, entre 10 e 20, con
pouco peso e pasarase sen descansar á seguinte máquina, así
sucesivamente entre seis e dez
exercicios. Ao rematar o circuíto
farase un descanso de entre
dous e tres minutos para volver
comezar e facer un total de catro ou cinco series.
En cada máquina exercítanse unha serie de músculos, o
conveniente é empregar a
maior variedade posíbel para
traballar todo o corpo, facendo
fincapé naqueles músculos
máis febles e nos músculos
máis grandes. Se exercitamos
os máis grandes consumimos
máis calorías.
Quero recomendar especialmente o remoergómetro
polo completo que resulta. É
con diferenza no que máis calorías se consomen e no que
máis músculos traballan, ademais de non sobrecargar as articulacións. A elíptica tamén é
moi completa e tampouco carga as articulacións. Se temos

sobrepeso é importante ter
coidado con camiñar moito.
Ao camiñar, tanto os nocellos
como os xeonllos sofren presión e por iso non debemos pasarnos. Non debemos superar
os 45 minutos continuos.
Ao rematar o adestramento
é moi recomendábel facer polo menos quince minutos de
alongamentos e ir aumentando o tempo até os trinta minutos. O tempo total estaría entre
unha hora ao principio e dúas
horas como máximo cando xa
levemos polo menos tres meses de adestramento e segundo a evolución de cada persoa.
Outra alternativa sería tomar
clases tentando non facer exercicios que sobrecarguen as articulacións como o aeróbic. Mantemento, pilates ou ioga son
máis recomendábeis pero habería que acompañalos dalgún
dos exercicios mencionados anteriormente. Estas modalidades
por si soas é difícil que nos axuden a perder peso. Alternar clases colectivas co anterior adestramento sería moi beneficioso
e se nos asalta a escusa da falla
de tempo, lembrar que cando
perdemos a saúde todo o tempo
é pouco para recuperala.G
Xurxo G. Ledo
jgledo@gmail.com

VIÑOTECA.

Simbiose
co contorno
O rastro de homes que se metarfosean cun lugar, que se estenden polas súas raigames,
que pululan a certa altura outeando a evolución dos seus elementos, controlando coma en
carne propia a influencia de
calquera factor que extraia aínda máis as esencias da terriña, e
que ademais deixe en liberdade o seu instinto creador, sensación libertaria de ir un paso
por diante da propia natureza
do teu lar, nunha especie de
sprint que tenta adiantarse aos
acontecementos, estado ao
que só chegan algúns e despois
de sufrir unha especie de simbiose co contorno. E todo desde a simplicidade máis transparente, afastada de malabarismos estéticos ou filosóficos.
Homes que probabelmente
fan de chispa activadora, estimuladora de novos camiños
nunha zona. Por exemplo Álva-

MAGAZINE.47.

cal de cociña con especialidade, no seu caso un leitón asado
en forno de leña.
A pesares de servir centos de
leitóns cada mes, e de dispor
dunhas ben amplas instalacións, conserva o sabor das vellas casas de comidas lusas. Un
leitón sempre no seu punto,
moi tenro por dentro e crocante por fora, chega á mesa
acompañado de patacas friti-

ro Castro, no Dão, en Portugal.
Os viños do Dão gañan
amantes coa mesma cadencia
que son coñecidos polos degustadores do noso país. Tintos saborosos e complexos, co frescor
atlántico e un carácter atractivo
moi diferente aos tintos que tradicionalmente asolagan os andeis das nosas tendas. Como
nelas non os atoparemos só hai
que acercarse a calquera viñoteca ou supermercado do norte
portugués e mercar unha garrafa dun dos seus viños.
Quinta de Saes 2002
Álvaro Castro. Dão.
Touriga nacional, alfrocheiro
preto, jaén e tinta roriz.
14 meses de crianza.
Prezo: entre 11 e 15 euros.

Aparece cunha vestimenta outonal, deseguido preséntase
máis primaveral a modo dunha
verea aromática que atravesase
un bosque atlántico, balsámico
e lixeiramente resinoso, entre
ervas con aromas e froitos negros, arrastrando un fondo de
cacao e leves torrados. O verán
atlántico, agarimoso e saboroso, coa suavidade do sol e o frescor oceánico, aparece cando
unha densidade flotante nos
suca a boca deixando o seu rastro sen agarrarse, con fluidez,
cun porte elegante que desde a
súa entrada até o final se fai denotar sen resultar pesado.G
Antonio Portela

BENCOMER.

Leitón
para viaxeiros
Flor do Ave
Rua 16 de Maio 2291. Bairros, S.
Tiago de Bougado, Trofa
(Portugal).
Teléfono: 00 351 252 417 598.
Prezo medio p/p: 25 euros.

Das especialidades de sona na
cociña portuguesa o bacallau,
preparado de mil maneiras, e o
leitón son as máis populares ao
norte do río Miño. Preto de
Porto, na estrada que une as localidades industriais de Trofa e
Vila do Conde atópase o Restaurante “Flor do Ave”. Un lo-

das en liscas, mollo caseiro e
unha completa e saborosa ensalada. A carta ofrece outras especialidades como a sopa de
verduras, o cocido á portuguesa, o bacallau e unha variada
carta de sobremesas caseiras.
Para completar o xantar, a
adega é boa e acreditada. Mais
non son poucos os comensais
que optan alí por un “cava”
portugués, tinto ou rosado, aínda que, certamente, a maridaxe
que o leitón ofrece cos viños da
Bairrada ou o Alentejo supera
con moito a elección citada.
O leitón do Flor do Ave é de
por si unha boa escusa para
percorrer en clave gastronómica as terras veciñas do norte de
Portugal.G
Xosé Rei
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1.364 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

O ciclo adicado ao actor Paul
Newman, patrocinado por
Caixa Galicia, vai rematando na
súa itinerancia polas cidades
galegas, até finalizar definitivamente a semana vindeira.
Coordenado por Gonzalo Vilas
ARZÚA
¬EXPO. Máis que auga. Exposición de fotografías do fotógrafo
Ezequiel Martínez sobre a función da auga na vida e a sociedade.
Até o 26 de xuño, na Capela da
Magdalena.

Incertidume
cultural
Este sentimento é o que viven nas
últimas semanas moitos grupos
de teatro, de música, espectáculos
de maxia e demáis traballadores
da cultura do noso país, diante da
situación de impasse criada nas
instancias culturais da Xunta encargadas de dinamizar e concertar
as programacións no eido cultural.
A situación de parálise e indefinición nunha institución como a
AGADIC, a axencia galega de industrias culturais que veu promocionando e organizando a programación cultural galega a través
das diversas redes de espectáculos (música ao vivo, redes de salas
e teatros...), producida tras do
cambio de goberno, ten levado xa
a estas alturas unha fonda preocupación a moitos profesionais do
espectáculo galego.
Ao rematar a programación do
primeiro semestre, o panorama
de parón cultural fíxose evidente.
Axudado pola falla de directrices
desde a instancia oficial, e pola incidencia da crise, que fai que moitos concellos reduzan investimentos na programación cultural, e
naqueles espectáculos de medio
ou pequeno formato, e non naqueles máis caros pero que van
render máis publicidade ou suposto prestixio.
Diante deste panorama de incertidume na nova política cultural,
esta semana podemos botar man
das potentes festas ourensás, e
das tradicionais festas do San
Xoán, donde o investimento non
pasa do custo das sardiñas e o
viño, e das gañas de festa que
cada quen lle poña.

BUEU
¬MÚSICA. Molestia . Este grupo
de punk-rock da propia localidade
van tocar este venres 19, ás 21:00,
entradas a 4 euros, no Pub Aturuxo.
¬MÚSICA. Graham Foster
Trío. Concerto do guitarrista británico e a súa formación, con xa 35
anos de profesión ás costas. O domingo 21, ás 21:30, entrada a 6 euros, no Pub Aturuxo.
CAMELLE
¬MÚSICA. Madialeva. Actuación
desta formación folk, o sábado 20,
ás 23:00.
CARBALLO
¬MÚSICA. II Festival Rockin’
Praza. Coa presenza dos grupos
The Chesterfield Kings, Ron Loney & Dr. No, Samesugas e The Killer Cats. Este venres, ás 21:00.
CEE
¬TEATRO. Valentino Rufini e
Âkil Pillabán de viaxe a Milán (e van sen un can). Espectáculo infantil da Compañía Talía
Teatro, que poderemos ver o sábado 20, ás 19:30, no Salón de Actos
do Concello.
CERVO
¬EXPO. Incisións. Mostra de 26
grabados doutros tantos artistas lucenses, con motivo do 75 aniversario do Museo Provincial de Lugo.
Até o 12 de xullo, no Centro Cultural
e de Servizos á Cidadanía.
¬MÚSICA. Guru Deva. O grupo
coruñés de pop que lembra no seu
nome unha canción dos Beatles vai
tocar este venres 19, ás 00:00, no
Pub O Muíño.

¬ ARTE
Camiño da arte:
de Nova York a Santiago
Esta exposición da galería compostelá Sol & Bartolomé está
formada por obras dos pintores
neoiorquinos Francisco Vallejo,
Eilis Soto, Stancey Robin Jonson, Susan Hougue, Patricia
Cartedge, Tracey Bond, Jill Austen, Jeanine Gowers e S. Brewster. Todos eles veñen comisariados pola galería Stancey And
Ellis Bronx NY en colaboración
coa sala santiaguesa.
As obras amosan distintos tipos
e escolas da arte norteamericana
contemporánea, con claras influencias nas súas cores da arte
afroamericana nalgunhas delas,
noutras de estilos centroamericanos, ou de inspiracións caribeñas
fácilmente reconocibles.
O claro predominio das cores
primarias, o xogo de texturas representado nos collages xunto ao
seu colorido, lévannos ás rúas de
Nova York, onde comezan a súa
carreiraa maioría destes artistas
¬ CINE. Camiño á perdición.
Neste traballo de Sam Mendes
(2002) descubrimos a un Newman
cunha gran experiencia interpretativa ás costas que unha vez máis dá
todo o seu talento á cámara. Proxéctase este luns 22, ás 18:00 e
20:30, en V.O.S.E., na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. Forum Metropolitano.
Esta semana proxecta os filmes
Mon meilleur ami (O meu mellor
amigo, de Patrice Leconte, Francia,
2008 ). E Last orders (Fred Schepisi,
Reino Unido, 2001) . Do xoves 18 ao

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. Ciclo Escritas. Ciclo de
charlas donde diversas escritoras/es
dialogan sobre a súa maneira de escribir. Este xoves 18, ás 20:00, Roi Vidalachega a conferencia “De corpos
e de palabras. Tendencias escénicas
para século XXI”, sobre as características da estética contemporánea no
teatro occidental e no sistema teatral
galego. Na Galería Sargadelos.

Francisco Regueiro, no CGAC.

Imaxe do cadro titulado Bolds and Pearls.

antes de traballar coas galerías neoiorquinas como a que actúa de
comisaría nesta exposición.
Durante o mes de setembro engadiráselle á mostra unha exposición dos pintores que teñen fondos na galería como: Uwe Geest,
Víctor Casas, Nacho Arteta,
Rigo, Silvia Goltzman, Lida Gordillo, Laura Romeu, Rosa Sánchez Ossorio, Marta Sanmamed, Patricia Bombín, Manuel
Suárez, Ramón Astray, Sabela

sábado 20, en dúas sesións diarias.
Entradas a 3 euros, no Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 18
Jean Eustache.20.30 h. Le jardin des
délices de Jerome Bosch (1979) Offre d’emploi (1980) Les photos d’Alix(1980) 71´. Vídeo / Cine. Subtítulos
en galego.
Venres 19
Lucrecia Martel.20.30 h. La niña
santa(2004) 106´.
After Hours23.00 h. Manuel y Elisa
Manuel Fernández-Valdés, 2008. 75´.
Vídeo. Presentación a cargo do seu
autor. Entrada gratuíta.
Sábado 20
Lucrecia Martel18.00 h. La niña
santa(2004) 106´.
Robert Rossen e o seu tempo. 20.30
h. A Walk in the SunLewis Milestone,
1945. 117´. Subtítulos en galego.
Luns 22
Homenaxe AEHC: Francisco Regueiro20.30 h. Duerme, duerme, mi
amor (1974) 90´. Mesa redonda homenaxe da AEHC coa presenza de
Francisco Regueiro, o presidente da
AEHC Julio Pérez Perucha e os socios
José Luís Castro de Paz e Xosé Nogueira. Entrada gratuíta.
Martes 23
Homenaxe AEHC: Francisco Regueiro20.30 h. Madregilda (1993)
105´. Entrada gratuíta.

Arias ou Marcelino Lago, entre
outros.
Unha oportunidade que transporta a arte de Nova York camiño
a Santiago de Compostela, achegándonos as súas inquedanzas, o
seu colorido e a súa vida cotiá, e
permitíndonos tamén mercar arte
actual chegada da chamada capital mundial da mesma.
Na Galería Sol&Bartolomé, Santiago de Compostela, até o 30 de
setembro de 2009.

Mércores 24
Homenaxe AEHC: Francisco Regueiro20.30 h. SorAngelina, virgen
(1962) Amador(1965) 124´. Entrada
gratuíta.
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 pasadomañá; ou o que pode ser pintura hoxe. Exposición pictórica
dunha serie de destacados artistas
contemporáneos, que inciden na
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GUIEIRO.49.

A acrtriz e directora Rosa Novell
con Eduardo Mendoza, de
quen adapta a súa novela Sen
novidades de Gurb, nunha obra
que podemos ver na Coruña.

¬ MÚSICA

Os lusos Blasted Mechanism fan unha chamativa posta en escena teatral.

FAX Ourense
Dentro dasfestas ourensás do
Corpus, este FAX ou festival Alternativo da Xuventude vainos traer
esta semana a grupos da casa
como Los Suaves, un referente
xa no rock hispano dende a capital das Burgas, con 25 anos de carreira e un millón de discos vendidos. Tamén experimentados son
Mitocondrias, complentando a
oferta local do venres o novo
grupo Derroche. No día seguinte comparecerán o alemán
de orixe rumana Stefan Hantel,
acompañado da Bucovina Club
Orkestar. Estarán tamén os
Blasted Mechanism, música alternativa desde Portugal. Acompañado en escena por unha
banda francesa «Gush», Adanowsky, fillo do lendario Jodorowsky, propón un show delirante, con bailarinas pin-up, traxes, bailes e cerimonias voodoo.
O Sonoro Maxin, galegos
practicantes da cumbia-reggae e
outros trepidantes ritmos, acompañarán a este bon elenco inter-

¬ DANZA
9 espellos
e unha caixa demúsica
Bruma, música e danza .
Dirección Artística e Musical: Serxio Cobos
Intérpretes: Uxia Portela, Manuel
Covas, Maria Prieto, Mercedes
Prieto, Iván Costa, Miguel Fraguas, Serxio Cobos
Iluminación: Ángel Cobos
Son: Fran Santos
Vestiario bailaríns: Ada Negra
Vestiario músicos: Patri.

nacional, que se completa cos
angolanos Katembe Project,
que traerán o son Kuduro, e con
Lord Sassafras, cun estilo definido como Mafia mondiale, unha
mestura de sons do mundo con
rock, funk e etno-tecno.
Pero a oferta ourensá non remata co festival FAX. O domingo,
con entrada de balde, teremos
un Día da Música que nos trae a
Sevigny, Elodio e os seres queridos, e dende a península Tachenko e The Requesters,os
mallorquíns L.Ae Arizona Baby
e os granadinos Lori Meyers.
Tras da presencia de Luis
Eduardo Aute e a mostra Rockouto 09, o mércores 24 os afeccionados ao folk poderán disfrutar dos seguros valores do vasco
Kepa Junquera, acompañado
no cartel por Xosé Manuel Budiñoe o grupo Guezos, nun concerto denominado Día do Folk,
con entrada tamén gratuíta.
Ourense, do xoves 18 ao mércores 24 (ver programa detallado
neste Guieiro).

Neste espectáculo musical e de
danza moderna, co aporte de retrincos circenses,toques teatrais e
a atemporalidade da danza se crea
ao redor dunha hora de ambiente
melancólico,romántico,escuro e
máxico que recolle elementos da
tradición galega. Está levado á escena polo grupo Bruma, música e
danza, e foi estreado o pasado
mes de maio no Auditorio de Cangas, chegando agora á capital galega. Nove espellos... está dividido noutras tantas pezas tituladas Amanece, Espello roto,
Chamei na sombra, Anguria, Incerteza, Antes dos tempos, Xogando, Bruma, Pranto, Voces

inovación e cambios sobre o concepto clásico de pintura. Até o 15 de
setembro, no MACUF.
¬EXPO. As Torres da Alhambra.
Un conxunto de 16 grandes esculturas, obra do artista murciano Cristóbal Gabarrón, enchen as principais
prazas da cidade, recreando o monumento granadino. Até o 5 de xullo.
¬EXPO. Max: hipnotopías. Max é
o nome polo que tanto os afeccionados ao cómic en xeral como á ilustración en particular coñecen a Francesc Capdevila(Barcelona, 1956), un
dos autores máis importantes do
noso país. Até o 6 de setembro, 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. Atmósferas. Exposición
de imaxes tomadas polos fotógrafos
Vari Caramés, Chema Alvargonzález, Heidi C. Morstang, Ana Solere
José María Mellado, que poderemos contemplar até o 30 de xullo, na
Galería Ana Vilaseco.
¬MÚSICA. Sevigny. A cantante Lucía Rolle e o músico Xulio Vázquez
ofrecen un concerto este venres 19,
ás 23:00, no Jazz Vides.
¬MÚSICA. Festival Mozart. A Orquesta Sinfónica de Galicia ofrece
un concerto con Giuliano Carmignola. Este venres 19, ás 21:00, no Teatro Colón. A mesma formación repetirá concerto o domingo 21.
No mesmo escenario e horario, pero
o sábado 20, o Cuarteto Asasello
con Christoph Desjardins na viola
ofrece un repertorio no que collen
pezas de Mozart e Klaus Huber.
E o domingo 21, pecha o ciclo As
Matineés do Festival, coa Sinfonía en mi bemol maior op. 55 nº 3

versión para terceto de cordas, de
Beethoven.
¬MÚSICA. Final do Contest España + Portugal (European
Reggae Contest). Cos grupos Jahvai (Loures), O BazarOrquestra (Sevilla), Universal Rockers(Barcelona) e
Zamaramandi(Vigo).O grupo gañador participará o 4 de xullo na Gran Final do European Reggae Contest en
Italia. O sábado 20, ás 19:00, no Parque de Santa Margarita.
¬MÚSICA. Ophiusa. O grupo folk
galego presenta o seu disco Paus,
dentro do ciclo Forumfolk. O luns 22,
as 21:00, no Fórum Metropolitano.
¬TEATRO. Sen novas de Gurb. A
actriz Rosa Novell adapta einterpreta a coñecidae exitosa novela de
Eduardo Mendoza. Poderemos vela
este xoves 18, ás 21:00, no Teatro Rosalía de Castro.

Hipnotopías, do debuxante Max.

FERROL
¬ CINE. O Gran Salto. Unha das últimas grandes aportacións de Paul
Newman, neste filme de 1994 dos irmáns Coen. Proxéctase o luns 22, ás
18:00 e 20:30, en V.O.S.E., na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬CINE. Teardrops. Proxección da
curtometraxe galega Teardrops, e a
continuación, da longametraxe Hap-

piness.O mércores 24, ás 20:30, nos
Cines Dúplex.
¬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. Luces do Mundo. Mostra de fotografía de Mario Llorca,
que se poderá ver até o 30 de xuño,
na Galería Sargadelos.
¬MÚSICA.Graham Foster Trío.
Concerto do guitarrista británico e a
súa formación, dentro do cicloNovas Noites,este xoves 18, ás 22:00,
con entradas a 2 euros, no Centro Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Luar na Lubre . O conxunto coruñés tocará nesta velada
de folk os temas do seu último traballo Ao Vivo, este venres 19, ás
20:30, con entradas de 15 a 10 euros,
no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Escola de danza . Tres
actuacións de fin de curso de alumnos/as de escolas locais de danza.
Será o xoves 18 e sábado 20, ás
20:30, e o domingo 21 ás 19:00, entrada a 3 euros, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Des-memoria2. Espectáculo de danza pola compañía
Disque-Danza. Este venres 19, ás
20:30, no Centro Cultural Torrente
Ballester.
GONDOMAR
¬ACTO.Entrega de premio.
Acto de entrega do Premio Roberto Vidal Bolaño, que a asociación sociocultural Redes Escarlata

telán Serxio Cobos, integrante da
formación Galicia Século XXI, entre
outros traballos anteriores, o autor
reflexiona así sobre a obra: “Consciente ou inconscientemente pasamos a vida buscando espellos
humanos nos que o seu reflexo
nos diga algo de nós. Algúns aborrecémolos, outros namórannos,
pero nada ou case nada dura. O terrible é non atopar un só reflexo no
que quedarnos alomenos un instante ou unha vida. Presentámosvos algunhas destas imaxes preguntando: onde quedas ti?”
dentro: a dúbida, Voar, e A caixa
de música. Dirixida, composta e
tamén interpretada polo compos-

Venres 19 e sábado 20, ás 21:00,
no Teatro Principal de Santiago de
Compostela.
O premio Roberto Vidal Bolaño será entregado esta semana en Gondomar.
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A Festa do Muíño levará a música e outras actividades a Tabordelo, en Pontecaldelas.

O veterano guitarrista británico
Graham Foster, afincado hai
anos na península, actúa esta semana por varios escenarios galegos, acompañado polo seu Trío.

outorga nesta súa sexta edición, ao
IEM - Instituto de Estudos Miñoranos. Terá lugar o sábado 20, ás
12:30, no Auditorio Luís Tobío.
¬EXPO. Víctor Lorenzo.Exposición de pintura deste artista, tamén
músico da formación Doctor Harapos. Até o 28 de xullo, na Aula de Cultura Ponte de Rosas.
O GROVE
¬MÚSICA. Graham Foster Trío.
Concerto de rithm&blues, rock&roll e
country a cargo do trío liderado por
Graham Foster, un grande e veterano
guitarrista inglés afincado en España.
O sábado 20, ás 24.00, no Náutico. Un
pouco antes, no mesmo escenario e
ás 22:30, estará o jazz e sons gipsie
dos galegos Aló Django.
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. Baldosa Amarilla. O

¬ FESTAS
Festas do Corpus- Ourense
Ampla programación de actos festeiros
e culturais,desde este venres 19. As festas proseguen até o domingo 28 de
xuño.
Venres, 19 de xuño
XLII Rally de Ourense,15.00 a 18.00. Expourense.
III Festa do Marisco.12.00 a 16.00 e
21.00 a 23.00. Parque Ponte Romana.
X Encontro da Xuventude dos 60.
21.30. Xardín do Posío.
FAX 09 (Festival Alternativo da Xuventude).Ás 21.00, con Los Suaves, Mitocondrias, Derroche e Marcella. Entradas 10/15, bonos 15/20 euros.
Campus Universitario .
Sábado, 20 de xuño
XLII Rally de Ourense,08.00 a 22.00. Expourense.
III Festa do Marisco. Mesmo horario e
lugar.
Danza, ás 20.30, por Ximnasio 2000.
Prezo: 5 €. Auditorio Municipal.
FAX 09 (Festival Alternativo da Xuventude). 21.00, conShantel & Bucovina
Club Orquestar, Adanowsky, Kamtebe Project, Blasted Mechanism,
Lord Sassafras DJe Sonoro Maxin. No
Campus Universitario.
III Certame Internacional de Coros

fesión ás costas. O venres 19, ás
01:00, no Pub Gatos.

grupo porriñés ofrece un pop e rock
sen etiquetas previas. O venres 19,
ás 00:00, no Pub D'Anton Rock Café.
LUGO
¬ 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 un Paul
Newman pletórico.O martes 23, 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 anosda institución cultural e o devir da cultura en Galiza, en
diversos campos Até o 19 de xullo,
no Museo provincial.
¬MÚSICA. Pacha Mama . Concerto deste grupo para este xoves
18 , ás 23:00, no Club Clavicémbalo.
O venres 19, tamén ás 23:00, estará o
grupo Pants Off .
E o sábado 20, á mesma hora, tocarán M’82 e Height Shock.
¬MÚSICA. Supersandwich. O
grupo de Santiago traerá o seu
funk o sábado 20, ás 22:00, na
Sala Superfly.
¬MÚSICA. Madame Cell + Tarela Gradín & Manuel Gu-

A Divina Comedia de Dalí, en Ourense.

tiérrez . Concerto que vai ter lugar, dentro do ciclo Espazos Sonoros, o sábado 20, ás 20:00, no
Aeródromo de Rozas.
¬TEATRO. Historia dunha escaleira. O grupo Aula de Teatro do
Concello de Lugo representa esta
peza, dentro da VII Mostra Teatro
Galego. Será este xoves 18,ás 20:30,
no Auditorio Gustavo Freire.
MELIDE
¬MÚSICA. Graham Foster Trío.
Concerto do guitarrista británico e a
súa formación, con 35 anos de pro-

Ruada. Ás 20.00. Co Orfeão de Águeda
(Portugal) e Cántigas da Terra (A Coruña). No Teatro Principal.
Domingo, 21 de xuño
III Festa do Marisco.12.00 a 16.00. Parque Ponte Romana.
Música de Bandas. Ás 12.00. Concerto
da Banda Municipal de Música de Ourense. Nos Xardíns Padre Feijóo.
III Certame Internacional de Coros
Ruada. ás13.00, Misa cantada pola coral
Ofeão de Águeda. Na Igrexa da Catedral. Ás 20.00, Coro cidade de Vila Real
(Portugal) e Cantigas e Agarimos(Santiago de Compostela), no Teatro Principal
Día da Música. Ás19.30, actuación de
Lori Meyers, Tachenko, L.A. Elastic
Band, The Requesters, Arizona Baby,
DJ Torgal, Elodio y Los Seres Queridos
e Sevigny. Entrada gratuíta. No Campus
Universitario de Ourense.
Luns, 22 de xuño
Comezo das festas. Ás 21.00 Auria, Espectáculo con máis de corenta artistas
que recrearán o nacemento da cidade
de Ourense. Produce: Zancalino Produs
S.L. NaPraza Maior.
II Rockouto 2009. Ás 22.00, con Non
Sense, Dark Rose, Benchara e Kaleya.
Asoc. Empresarios Couto Centro. Na
Praza da Chave .

Teatro. Ás 23.00, Hide , da Aula de Teatro Universitaria Maricastaña. Entrada, 2
€. No Auditorio Municipal de Ourense.
Carpa House. 23.00. Set cos mellores
DJ’S Ourensáns, Sohw, Gogo’s, equipo
de performances, con Vidal López de
Cadena 100. Na Explanada das Burgas.
Recuncho para os peques,OUFF infantil(Cine).18.00 a 21.00, Caixiña dos Mistos. Caravana de cinema infantil itinerante (a partir de 3 anos). No Parque Barbaña.
Atraccións durante todos os días para
todas as edades. Nos Xardíns Bispo Cesáreo e Alameda do Concello.
Martes, 23 de xuño
V Casetas Gastronómicas.Praza das
Mercedes.

OURENSE
¬ EXPO. Dalí. A Divina Comedia. Exposición dos gravados feitos polo pintor de Cadaqués para
ilustrar esta clásica obra. Até o 12 de
xullo, no Centro Social Caixanova.
¬ EXPO. Bagdad. Hanoos é un artista atípico, as súas raíces árabes
xunto coa súa experiencia vital en
occidente desde 1980, fan da súa
pintura unha obra que harmoniza
dous mundos que o panorama actual pinta enfrontados. Até o 26 de
xuño, no Centro Cultural Deputación.
¬ EXPO. Traxicomedia para
catro actos. Baixo este título o
pintor ourensán Carlos Costoya
amosa unha conxunción de traballos que anoan unha historia a xeito
de traxicomedia. Até o 28 de xuño,
no Centro Cultural Deputación.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actuacións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Improvía. Espectáculo
jazzístico a cargo de Javier Constenla,este venres 19, ás 21:30, con
entrada a 4 euros, no Café Cultural
Auriense.
¬TEATRO. Animales ArtificiaAnimación de rúas, con Trópico de Grelos “Batuke Galego”.
Música de Bandas.12.00.Concerto da
Banda de Música de Meaño. Xardíns
Padre Feijóo.
XIII Mostra de Teatro de Rúa. 12.00 e
20.00. Actuación deL’ Excuse,co espectáculo Homocatodicus. Na Rúa do Paseo.
Obradoiros.13.00.Obradoiro de Iniciación á Percusión (Ijexá), con Trópico de
Grelos.Praza Maior.
Bailes Latinos. 20.30.Obradoiros de ritmos latinos con Sabrosura.Praza Maior
Concerto. 21.00. Autorretratos 3, con
Luis Eduardo Aute. Butaca 15 € / Anfiteatro 12 €. Auditorio Municipal
Máis Música.Espazo Hip-hop.21.00
a01.00. Pavillón dos Remedios. Espazo
D-J’s, 22.00 a 01.00. Xardín do Posío.
Espazo Músicas do Mundo. 22.00 a
01.00 . A Carballeira. Espazo Rock. 21.30
a 01.00. Praza San Martiño
II Rockouto 2009. Ás 22.00, cos grupos
Clave de Sol, Laze Minds, Sin Motivo e La
Sombra. Praza da Chave.
Carpa House. 23.00. Explanada das
Burgas.
Recuncho para os peques.PIT (Parque
Infantil de Tráfico).10.00 a 13.30. Parque
Barbaña. Cine: 12.00, O Rato Pérez, Museo Municipal.17.30, Festa da Escuma,
Parque Barbaña.18.30, obradoiros de
xogos. Parque Barbaña
Teatro de títeres. 19.00,Falcatrúa pre-

les. Unha produción da compañía
Matarile teatro. que xa fala do seu
tema no título. O venres 19, ás 21:00,
no Teatro Principal.
PONTECALDELAS
¬MÚSICA. VI Festa do Muíño do
Verdugo. Organizada pola Asociación de Veciños O Carballo de Taboadelo. O sábado 20, ás 22:00, monólogo de Carlos Blanco e concerto de Pé de Boi,The Turre’s
Band e A Tuna Rastafari. O domingo 21, ás 12:00, demostración
de labranza tradicional e sementeira de millo, muiñada e a preparación do pan de millo.Polo serán, títeres Titirimaña, Mimo Fredi e charanga Apeles. EnTabordelo.
PONTEVEDRA
¬ EXPO. Camiños de ferro. Exposición de fotografías premiadas
no último concurso organizado pola
Fundación de Ferrocarriles Españoles. Até o luns 22, 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
senta Linocho e A Lúa. Xardín Posío.
Mércores, 24 de xuño
V Casetas Gastronómicas.Praza das
Mercedes.
Animación de rúas, con Trópico de
Grelos “Batuke Galego”.
Música de Bandas.12.00. Concerto da
Banda de Música de Bandeira. ardíns Padre Feijóo
XIII Mostra de Teatro de Rúa. 12.00 e
20.00. Actuación de Los 2 Play con
Come Back.Rúa do Paseo
Obradoiro de Iniciación á Percusión.
Praza Maior
Bailes latinos.20.30. Obradoiros de ritmos latinos con Sabrosura. Praza Maior.
Día do Folk. 21.00. Kepa Junkera, Xosé
Manuel Budiño e Os Guezos. Entrada
gratuíta. Campus Universitario de Ourense.
Carpa House. 23.00. Explanada das Burgas.
Recuncho para os peques. PIT (Parque
Infantil de Tráfico).10.00 a 13.30. Parque
Barbaña.
OUFF infantil(Cine).Caixiña dos Mistos11.00 a 14.00 e de 18.00 a 21.00. Xardín do Posío.12.00. O Espírito do Bosque. Museo Municipal.
Teatro de títeres. 19.00,Falcatrúa
presenta O Espírito do Bosque. Xardín Posío.
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Tocar de Ouvido é un festival
e encontro musical que se celebra cada ano en Évora (Portugal) . O xoves, venres e sábado
desta semana haberá concertos (coas galegas Lelía, entre
outros), obradoiros musicais e
charlas en torno a música tradicional.

19 de setembro, na Sede da Fundación Caixa Galicia.
¬ EXPO. 4 cuartos = 14. Estudantes de Belas Artes mostrantraballos,
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 producción artística escultórica. Varios alumnos da
Facultade de Belas Artes mostran
traballos nos que o molde é a propia
obra e abre análises sobre o concepto de copia e reproducción. Até
o 26 de xuño, na Sala X (Facultade de
Belas Artes) .
¬ EXPO. Lorem. Tras un cambio
de propietario e unha reforma, o
bar Gloria únese aos espazos expositivos da cidade acollendo unha
mostra de pintura de Lorem (Ángel Lorenzo). No Bar Gloria, rúa
Santa María, 5.
¬ 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. Unha idea de cidade.O
grupo de investigación da Universidade de Vigo Dx7 presenta os seus
traballos na mostra No proceso de
habitar. Unha idea de cidade. Até o
26 deste mes, na Casa das Campás.
¬MÚSICA. Ephimere. A Fundación Rutas del Románicopecha a súa
programación de concertos coa actuación deste cuarteto de corda.

Este venres 19, ás 20:30, no Teatro
Principal.
¬MÚSICA. III Xuntanza de bandas xuvenís. A Escola de Música
de Salcedo organiza este evento.
Nesta ocasión participarán a Banda
de Música Xuvenil de Lalín, Banda
de Música Xuvenil de O Rosal e a
Banda de Música Xuvenil de Salcedo. O sábado 20, ás 19:00, na
Praza do teucro.
¬MÚSICA. Coral Bella Helenes.
Con entrada libre ata completar
aforo e un programa de calidade, o
concerto de verán desta coral segue
a tradición que iniciou a formación
22 anos atrás, un despois da súa fundación. O sábado 20, ás 20:30, no Teatro Principal.
¬ TEATRO . Brokers. A compañía madrileña Yllana retrata, coa
súa habitual linguaxe irreverente, o mundo do luxo e o diñeiro, coa historia de catro tabeiróns dos altos negocios que só
se interesan por acadar o éxito
dentro do mundo consumista. O
sábado 20, ás 21:00, no Centro
Social Caixanova.
PORTO DO SON
¬TEATRO. As aventuras do RatoPérez. Teatro para os máis cativos, a cargo do grupo Títeres Pepeluna. O sábado 20, ás 19:00, na Casada Cultura.
O PORRIÑO
¬MÚSICA. O Sonoro Maxín.
Unha máquina creativa que nos fai

mover ao ritmo da verbena e a cumbia, con eles a diversión e o baile están garantidos. Este venres 19, ás
23:00, entradas de 6 a 3 euros, no
Café Bar Liceum.
SALVATERRA
¬MÚSICA. Ardentía. actuación do
grupo folk dentro do Festival de San
Xoán, este sábado 20, en Vilacoba.
SANTIAGO
¬ACTOS. Feira do Libro Antigo e de Ocasión O tradicional
mercadiño do libro estará aberto
até este domingo 21, no Paseo da
Alameda.
¬ACTOS. Feira do Sol. Festa organizada pola Concellaría do Medio
Ambiente, dirixida á xente miuda, e
con ocasión do solsticio de verán. O
sábado 20, desde as 11:30, no Paseo
da Alameda.
¬CINE. Tanyaradzwa. Estrea absoluta desta realización do ourensán
Alberte Pagán (Galiza 2009, 186 ' ).
Contará coa presenza do seu director. O mércores 24 , ás 20:30 horas,
entrada de balde, no centro social A
Xentalla do Pichel.
¬EXPO.Exposicións de pintura. Reseña de varias exposicións
abertas na cidade:
Arte e Palabra pola Paz, até o 30 de
xuño, na Fundación Araguaney.
Camiño da Arte de Nova York a
Santiago, pinturas de varios autores norteamericanos contemporáneos, até o 30 de setembro, na Galería Sol&Bartolomé.

A compañía Nut Teatro presenta un novo espectáculo, Wake Up, na liña anovadora e ben diferenciada do grupo.
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O excéntrico artista Adanowsky, fillo do representante
enxebre do movimento pánico,
Jodorowsky, mostrará o seu
particular show musical en Santiago e Vigo.

¬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.
¬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. 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.
¬EXPO. Derradeira Sesión.
Mostra formada polas fotografías
de Manuel Sendón e o documental Os Fabulosos irmáns da luz, de
Olaia Sendón, sobre varias salas
de cine abandonadas 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. Aberta 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.
¬MÚSICA. Pepe Vaamonde
Group. Esta formación folk ofrece
un concerto este xoves 18, ás 22:00,
na Casa das Crechas.
¬MÚSICA. Bakin´Blues Band.
Unha banda de moi bós músicos de
jazz e blues que volve actuar este xoves 18, ás 23.00, no Club Dado-Dadá.
E o martes 23, ás 23:00, actuación da
formación de jazz Álvaro Bieito
Cuarteto.
¬MÚSICA. Adanowsky. O particular show musical-teatral-cabareteiro deste fillo do chileno Jodorowsky estará a nosa disposición
este xoves 18,as 21:30, entradas de
15 a 7 euros, na Sala NASA.
¬MÚSICA. Supersandwich. Esta
banda compostelá, xurdida hai catro

Iliria, do grupo Elefante Elegante.

anos, vai tocar este venres 19,
ás22:00, na Sala Capitol.
¬MÚSICA. Jozef van Wissem.
Este músico toca os que son, probablemente, os instrumentos máis atípicos no mundo da música improvisada contemporánea: o laúde barroco e renacentista. Dentro do ciclo
Espazos Sonoros, este venres 19, ás
20:30, na Igrexa da Universidade.
¬MÚSICA. Lobalú. Ao habitual
dúo formado pola cantante Najla

¬ CONVOCATORIAS
XIV Concurso
“Todos somos diferentes”
A asemblea xuvenil de dereitos civís e a colaboración coa Fundación de dereitos civís e o Injuve, convocan concurso de fotos, contos e relatos.
As modalidades son de contos, relatos hiperbreve e fotografía.
O tema dos traballos estará relacionado coa tolerancia e a empatía ante a diversidade étnica ,
cultural ou coa denuncia de situacións de desigualdade.
As obras entregaranse en C/ Sagasta, nº 24 - 2º I,
28004 Madrid. Tlf: 917818510
Na modalidade de conto o primeiro premio é
de 1.500 euros. Na de relato 1.000 euros e na
de fotografía 1.500 euros.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o
12 de agostode 2009.
Curso de Contacontos
por Tim Bowley
O narrador Tim Bowley vai impartir un curso
de contacontos para adultos, co lema Sementes ao vento, que se celebrará na Libraría Libros para Soñar os días 26 e 27 deste mes. O
curso está dirixido a docentes e profesionais relacionados co ensino, animadores de tempo libre, libreiros, bibliotecarios e persoas interesadas na narración oral como estratexia para animar a ler e como medio de expresión dirixido
ao público infantil.
Este narrador británico afincado en Galicia é
especialista en historias da tradición oral de

Shami e o compositor, guitarrista e
cantante Héctor Lorenzo engádeselle agora o guitarrista Álvaro
Vieito. O sábado 20, ás 21.00, no
Centro de A Trisca.
¬MÚSICA. Le trio Joubran. O
oud é, sen dúbida, un dos instrumentos musicais máis antigos da
historia da humanidade, con forte
raizame no mundo árabe, especialmente en Iraq, Siria e Palestina. Dentro do ciclo Espazos Sonoros, o
mércores 24, ás 20:30, na Igrexa da
Universidade.
¬MÚSICA. Vozes Novas.Concerto
que serve de presentación do disco
homólogo, editado polo xornal Novas da Galiza. Actúan Sacha na
Horta, Ataque Scampe e O Leo e
Arremecaghoná. O vindeiro xoves
25, ás 21:30, entradas a 8/10 euros,
naSala NASA.
¬TEATRO/DANZA. 9 espellos.... A
Compañia Bruma, música e danza
presenta esta colección de pezas
musicais e de danza, de corte moderno, pero baseadas na nosa tradición. O venres 19 e sábado 20, ás
21:00, noTeatro Principal.
¬TEATRO. Wake Up. Neste novo
espectáculo, coproducido xunto ao
CDG, Nut Teatro continúa a liña de

VI Edición do Concurso
de Fotografía de Viaxes. Viaxarte 09
Convocado polo Centro Municipal de Información Xuvenil do Concello da Coruña, as
fotografías estarán relacionadas con experiencias viaxeiras.
Dirixido a mozos/as entre os 15 e os 30 anos.
As fotografías deberán presentarse reveladas
en papel de 40x50. Poderán enviarse, como
máximo 3 fotografías por autor.
As fotografías deberán presentarse, persoalmente ou por correo, no:
Centro Municipal de Información Xuvenil:
Fórum Metropolitano, r/Río Monelos, 1,
15006 A Coruña.
O prazo de admisión é do 25 de xuño ao 1 de
setembro de 2009.
Concurso de Carteis
para a Carreira do San Martiño 2009
todo o mundo. Ten publicados dous álbums
infantís, “Xaime e as landras” e “Amelia quere
un can”, ambos en Kalandraka. Tamén é autor
dunha antoloxía narrativa editada en 1990 no
Reino Unido e do libro de relatos “Semillas al
viento: cuentos del mundo”, publicado en
2001. Con máis de 20 anos de experiencia
como contacontos, Tim Bowley ten actuado
en numerosos países.
A primeira sesión, o venres 26 de xuño, será
de 17:00 a 21:00 horas; ao día seguinte, a duración da actividade ampliarase de 10:00 a
14:00 horas e de 16:00 a 20:00. A inscrición
para o curso, de prazas limitadas, custa 60 euros e pode formalizarse en Libros para soñar,
en horario comercial.

A Concellería de Deportes do Excmo. Concello
de Ourense, convoca un concurso para a confección do cartel anunciador da Carreira Pedestre Popular do San Martiño 2009.
1. O tema será de libre elección dentro dos motivos característicos do que se pretende anunciar: ''33 CARREIRA PEDESTRE POPULAR DO
SAN MARTIÑO 2009''
2.Poderán concorrer persoas de calquera nacionalidade, podendo presentar cada unha delas un máximo de tres obras.
3. O prazo límite a tódolos efectos de presentación rematará o día 17 de xullo de 2009 ás
14:00h nas oficinas do Consello Municipal de
Deportes (C/Pardo de Cela núm.2, Ourense)

traballo trazada nas súas anteriores
propostas escénicas, onde aposta
por obras experimentais que combinaban fórmulas especificamente teatrais con outras máis próximas á
arte realizativa ou de acción. Do xoves 18 ao sábado 20, ás 20:30 , e domingo 21, ás 18:00, no Salón Teatro.
¬TEATRO. Iliria. A Compañia do
Elefante Elegante presenta un espectáculo de teatro, música e movemento a partir da Noite de reis de W.
Shakespeare. Este venres 19, ás
21:30, naSala NASA.
¬TEATRO. Babiliglub. Unha obra
para os máis pequeniños,sobre un
peixe que di “Miau”. Polo grupo Galitoon, este domingo 21, ás 18:00, no
Teatro Principal.
¬TEATRO. En construción.A obra
nace da procura dunha linguaxe escénica propia, aínda non atopada
pero en vías, por parte da compañía
teatral universitaria Murmurios. O
mércores 24, ás 21:30, naSala NASA.
SANXENXO
¬EXPO. Nómades. Até o 26 de xullo permanece aberta na Sede Náutica Caixa Galiciaesta mostra que recolle o último traballo fotográfico de
Marcos Valcárcel, un percorrido en

4.De toda obra recibida entregarase un recibo
que servirá para poder retirala en caso de non
ser premiada.
O prazo para a devolución será de 2 meses a
partir do día seguinte ó fallo do xurado, previa
presentación dos correspondentes recibos.
Transcorrido o prazo fixado as obras que non
foran retiradas serán propiedade do CMD.
Os trámites e gastos que se xeren para a devolución das obras que non resulten premiadas
correrán por conta do remitente.
5. As obras presentadas non excederán de 1m x
1m nin medirán menos de 50cm x 40cm, podendo adoptar calquera forma dentro desas
medidas. A execución será a base de seis tintas
como máximo nas súas correspondentes gamas. As obras virán montadas nalgún tipo de
soporte ríxido que evite o seu deterioro no posible transporte.O Consello Municipal de Deportes non se fai responsable dos posibles deterioros que as obras poidan sufrir nos transportes tanto para a recepción como para a
devolución delas.
Os traballos presentaranse sen firma e o autor
deberá achegar nun sobre cerrado os datos de
identificación, enderezo e teléfono. Só se abrirá
o sobre da obra que resulte premiada.
Establécese un único premio de 600 € que se
poderá declarar deserto se o Xurado o considera oportuno. O premio terá os descontos
que marca a Lei.
O cartel premiado deberá presentarse en formato electrónico para a súa mellor reprodución e pasará a ser propiedade municipal con
tódolos dereitos de libre reprodución e difusión. Máis información en www.ourense.es
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Anuncios de balde.
Os congoleños Konono nº1, despóis de ver vetada unha viaxe anterior polas leis da UE, poderán actuar ao fin en Vigo, dentro do Festival Sinsal.

imaxes xunto a últimas comunidades nómadas do planeta.
TEO
¬MÚSICA. Roncarela. Concerto
no Milladoiro Folk 09. Este venres 19,
no Milladoiro.
VIGO
¬ CINE. O Gran Salto. Unha das
últimas grandes aportacións de
Paul Newman, neste filme de 1994
dos irmáns Coen. Proxéctase este
martes 23, 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 este domingo 21, noMuseo do Mar.
¬EXPO. Santiago Sierra. Sierra
(Madrid, 1966) é un dos artistas máis
interesantes da escena artística internacional. O seu traballo, vinculado a estruturas sociais ou políticas,
pretende cuestionar as relacións de
poder establecidas no ámbito artístico e no social. Até o 27 de setembro, no Marco

¬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 espacio para a educación
medioambiental é tratar de axudar
a concienciar á sociedade da importancia do mantemento do entorno, enfocando esta actividade

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 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.
 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

principalmente hacia 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 domingo
21. No MARCO, Museo de Arte Contemporánea.
¬EXPO. Fóra da Clase. Debuxos
sobre Laxeiro dos alumnos de Ed.
Primaria do Colexio Porto Cabeiro.
Até o domingo 21, na Fundación Laxeiro, R/Policarpo Sanz, nº 15.
¬MÚSICA.Por Placer . O grupo
basea a súa proposta nun pop/rock
que ten algo que contar. Este xoves
18, ás 22:30,na Fábrica de Chocolate.
O sábado 20, ás 22:00, concerto de
Misquious, un grupo de música

 Alúgase casa en Ribadeo, amoblada, meses de xullo, agosto e setembro. Tel. 676 727 518.
 Véndese trompeta “Júpiter SI b
410” lacada. Por 240 €.
Teléfono: 656 26 23 85
 Vendo Buxus Suffruticosa. En
terra: 30 ou mais cm. , 15-20 diámetro, 4 anosm, 2500 unidades. Prezo:
1 €. En maceta de 1 litro: 15 cm. ,500
unidades. Prezo: 0.50 € . Tamén buxus 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)

 Rapaz de 26 anos gustaríalle coñecer a rapaza de esquerda e nacionalista de entre 18 a 30 anos para
amizade ou algo máis. 666730096.

de Ferrolterra que actualmente
abandonou as bases electrónicas
para centrarse nun son máis duro.
¬MÚSICA.Manolo García. O popular cantante barcelonés, ex-Último de la Fila, actúa este xoves 18,
ás 21:00, entradas a 22 euros, no Pabellon de As Travesas.
¬MÚSICA.Sham 69 + Impulsos
Criminais + Post-Mortem.
Actuación este venres 19, ás 22:00,
na Sala Breogain.
¬MÚSICA. Los Neoprenos +
Santos Morcegos. Concerto
previsto para este venres 19, ás
00:00, na sala La Iguana Club.
E o sábado 20, tamén ás 00:00, actuación de Los Coyotes..
¬MÚSICA. Adanowsky. O particular show musical-teatral-cabareteiro deste fillo do chileno Jodorowsky estará este venres 19, ás
22:00, na Sala Mondo.
¬MÚSICA. Doctor harapos.Ritmos hipnóticos, letras corrosivas,
sons distorsionados, neste grupo
vigués nacido aprincipios dos anos
90. Será este sábado 20, ás 23:00, na

 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 mo-

Sala Contrabajo.
¬MÚSICA. III Festival de Habaneras e Polifonía. O domingo
21, ás 19:00, no IFEVI, Instituto Ferial
de Vigo.
¬MÚSICA. Konono nº 1. Os congoleños son números 1 en África,
pero non conseguiron visados para
actuar en Europa, até agora. Actúa
no festival Sinsal, este sábado 20, ás
21:00, entradas de 15 a 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.
¬TEATRO. Urtain. Unha revisión
por parte do grupo de teatro Animalario, da controvertida figura do
boxeador vasco, un dos símbolos
deportivos do tardofranquismo.
Este xoves 18, ás 20:30, entradas de
12 a 8 euros, no Teatro do Centro Cultural Caixanova.

tivo da venta é que vou mercar outro, o estado é perfecto. O prezo son
700 € (negociables). Tel: 675.223.59.
Mail: rubentroitinho@hotmail.com

anciáns e nenos ou limpeza de calquera 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.

 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.

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.

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

 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

do xurado por Lonxano no 2003
e agora o premio ao mellor director por esta fita) e autoproclamado como o Bergman turco,
estrea comercialmente a súa última fita despois do obrigado paseo por festivais. Se os protagonistas d’A Caixa de Pandora facían agromar conflitos persoais
ao retomar unha relación familiar frustrada, as personaxes de
Ceylan –de novo un drama familiar– fan seu o vello conto dos tres
monos que nin escoitan nin ven
nin falan para evitar que os problemas desintegren o desgastado núcleo doméstico.

Mohamed Bakri en O aniversario de Laila.

O aniversario de Laila
Dirixe: Rashid Masharawi.
Intérpretes: Mohamed Bakri,
Areem Omari.
Drama. Palestina, 2008

Seth Rogen e Elizabeth Banks en Facemos unha porno?

EN CARTEL.
Facemos unha porno?
Dirixe: Kevin Smith.
Intérpretes: Seth Rogen,
Elizabeth Banks.
Comedia. EE UU, 2009

Kevin Smith é un irredento seareiro de John Hughes –O Club
dos Cinco, Todo nun día, 16 velas– polo que non debería sorpenderlle a ninguén que a súa
nova proposta semelle un refrito
dese Hugues dos novos tempos
que é Judd Apatow. Faino recorrendo a un dos actores habituais del, Seth Rogen, e faino cun
argumento que non desentoaría
nada na filmografía do director
de Supersaídos ou Lea embarazosa. Rogen e Banks son dous
vellos compañeiros de instituto
que non se acaban de adaptar á
vida adulta. Para solventar a súa

Escena de Tres monos.

precaria situación financeira deciden montar unha produtora
de cine porno amateur. Non
falta, por suposto, Jason “Jay”
Mewes. Os acenos de Smith ao
seu mundo de eterno inadaptado postadoelescente inclúen
as aparicións da ex starlette Traci
Lords ou do mito gore Tom Savini. O incorrixíbel de New Jersey
anda xa preparando unha parodia das Buddy Movie policiais
dos 80, protagonizada polo resucitado Bruce Willis.

Tres monos
Dirixe: Nuri Bilge Ceylan.
Intérpretes: Yavuz Bingöl,
Hatice Aslan.
Drama. Turquía, 2008

O estambulí Ceylan, cineasta referencial dos seleccionadores da
sección oficial de Cannes dende
hai anos (gañou o gran premio

O taxi como microcosmos no
que se reflecten os avatares dun
determinado contexto cronolóxico e social é un recurso empregado polo cine en numerosas
ocasión dende os días de Taxi
driver. Aos interesados no
asunto recoméndolles a curiosa
sátira social nipoa Kamikaze
Taxi (1995) de Masato Harada
con yakuzas e emigrantes peruanos retornados –alguén dixo
Fujimori?– ao balbordo de Tokio. Este drama palestino, protagonizado por un xuíz ao que o
caos cotián nos territorios ocupados acaba reconvertendo en
taxista, é boa mostra dese recurso narrativo á experiencia
peripatética motorizada.

Corazón de tinta
Dirixe: Iain Softley.
Intérpretes: Brendan Fraser,
Sienna Guillory.
Fantástico. Gran Bretaña, 2008

O director de Backbeat xa se
pasara ao fantástico ambiguo
con K-Pax, xusto antes de probar sorte no novo terror fantasmagórico coa interesante A
chave do mal. No terreo da fantasía séntese cómodo e, na vertente máis onírica, adéntrase

Escena de Corazón de tinta.

co seu novo filme, a adaptación da primeira entrega da triloxía de best sellers xuvenís da
xermana Cornelia Funke,
unha mestura dos novos universos de literatura de xénero
para adolescentes coa fantasía
de Neil Gaiman, na que as personaxes dos libros cobran vida
no universo real grazas á forza
da imaxinación dunha rapaza
de 12 anos, orfa de nai e filla de
encadernador bohemio, con
pantagruélico apetito lector.
Apunta a sucesora dos Harry
Potter, Narnias e similares.

DVD. VENDA.
Woodstock
Dirixe: Micahel Wadleigh.
Documental. EE UU, 1970

O festival de festivais de música cumprirá 40 anos este ve-

Crosby, Nash e Stills, nun fotograma de Woodstock.

MURRAY CLOSE

rán, e qué mellor forma de celebralo que recuperando o
mítico documental orquestrado por Wadleigh parafraseando un dos protagonistas,
coa pequena axuda duns amigos, entre outros, dun novato
Martin Scorsese –daquela
bolseiro de Roger Corman– en
labores non acreditadas de
montaxe e asistencia á dirección. Reedítase en DVD e bluray para aproveitar o tirón do
aniversario con imaxes restauradas, sonido dixital e versión Director' Cut con, até
dúas horas de, material inédito dunhas trece bandas, entre elas Santana, The Grateful
Dead ou Creedence Clearwater Revival. Janis Joplin,
Jimmy Hendrix, Joe Cocker,
The Who e os hippies montando festa rachada na lama.
Unha lenda.G
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CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

XXII Maxistral Cidade de León.
León engádese a Linares na lista de cidades españolas que potencian o xadrez por encima doutros deportes e organizan eventos de primeira categoría mundial. Do 4 ao 8
de xuño o chinés Wang Yue, o ruso Alexander Morozevich, o ucraíno Vasily Ivanchuk e
o noruegués Magnus Carlsen, disputaron o XXII Maxistral Cidade de León. Por un sistema de eliminatorias no que Carlsen venceu a Wang Yue e Ivanchuk a Morozevich
chegouse a unha igualada final. Tras seis partidas nas que non se puido dilucidar un
campión tívose que acudir á morte súpeta nunha partida no que o xogador que conduce as pezas brancas ten seis minutos e a obriga de gañar fronte aos cinco minutos
das negras ao que ás táboas lle valen como victoria. Varios centos de espectadores
acudiron ao Auditorio de León para seguir en directo a vibrante final do Maxistral.
Carlsen, Magnus 2770
Ivanchuk, Vasily 2746
Final XXII Rapid KO Leon ESP (3.1),
07.06.2009. A70: Benoni moderna.
Magnus Carlsen que é o terceiro no ranking mundial foi o vencedor. 1.d4 Cf6
2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 d6
6.e4 g6 7.Cf3 a6 8.De2 Ag4 9.e5 dxe5
10.Dxe5+ De7 11.Dxe7+ Axe7 12.Ce5
Cbd7 13.Cxg4+= as brancas obteñen a
parella de bispos 13…Cxg4 14.Af4

Cge5 15.0-0-0 Ad6 16.Rb1 f5 17.h3 00-0 18.Ae2 Cf7 19.Ac1 The8 20.The1
Ae5 21.Af1 Cd6 22.Ag5 Af6 23.Ae3 b5
24.a4 c4 25.axb5 axb5 26.Ca2 busca a
casilla c6 26…Rb7 27.Cb4 Ta8 28.Cc6
Ce4 29.g4 Cb6 30.gxf5 gxf5 31.Ag2
Ca4 32.Ad4= Axd4 33.Cxd4 Rb6 34.d6
Tad8 35.Cxf5 Cxf2 36.Txe8+= Txe8
37.d7 Td8 38.Td6+ Rc7 39.Ac6 Cc5
40.Axb5 Cxd7 41.Tc6+ Rb8 42.Txc4
Cxh3? Diagrama 43.Ce7 Ce5 44.Te4
Cf3 45.Cc6+ Rc7 46.Te7+ [46.Cxd8?]

46…Td7 47.Txd7+ Rxd7 48.Ce5+ Rd6
49.Cxf3 Cf4 50.Rc1 h5 51.Af1 Rc5
52.Rc2 Rb4 53.Ce5 Cd5 54.Cd3+ Ra5
55.Rb3 h4 56.Ag2 Ce3 57.Ah3 Cd5
58.Rc4 Cb6+ 59.Rd4 Ca4 60.b4+ Rb6 e
as escasas posibilidades de facer táboas
das negras e gañar o torneo esfúmanse
coa caza do cabalo 61.Ad7 1-0.

SUDOKU
Horizontais:
1- Facer as moreas de palla ou herba seca, tamén coñecidas por palleiros. Sorteos de pouco valor, ou os billetes que serven para este sorteo.
2- Empresa encargada, a conta do pago dunha cuota, de sesarcir económicamente ao cliente en caso de accidente, deceso ou outra continxencia. 3- Número 50 dos romanos. Lugar de nacimento de Xesús.
Cen, igualmente para os romanos e as romanas. 4- Prefixo grego que
indica costume, moral, carácter. Mosteiro e praia galegos, pola parte
do sur. Ovo de peixe. 5- Palabra que designa e diferencia a unha persoa, si é propio. Símbolo do Xofre. Mandatario árabe. 6- Circunstancia
económico-social na que estamos metidos neste intre. Atascar, pechar
un orificio impedindo o paso dun fluido. 7- Cortiza, seca e oca, dunha
árbore. Abreviatura de Sur. Ser celestial (non é Florentino Pérez) de
dubidosa adscripción sexual. 8- Cousas colocadas en liña, fileira. Gran
aseguradora norteamericana, intervida polo goberno debido á crise.
Desa maneira, semellante a. 9- Símbolo do amperio. Documento acreditativo de ter superado un curso ou determinados estudios. Letra
que hai anos tiñan que levar no coche os condutores novatos. 10Rama da ética que trata do deber e as normas morais. 11- Feito de
ouro, ou relacionado con este metal. Leais, merecentes de confianza.
Verticais:
1- Dise da persoa de mala expresión, de mal carácter ou repulsiva
(fem.). 2- Existes. Construcción elevada sobre o resto do edificio, de
carácter defensivo ou ornamental. Esquerda Unida. 3- Termo dunha
fracción que indica as partes iguais nas que se divide a unidade. 4- Na
corte dos sultáns otomanos, título dos altos dignatarios e os oficiais do
exército. Demostrativo, feminino. Instituto Nacional de Emprego. 5Dise das persoas ou animais que teñen o pelo de cor parda clara,
esbrancuxada ou canosa, e tamén se di do propio pelo. Conxunción.
Válido, capaz. 6- En Exipto, título do presidente da República. Lugar
para almacenar grans, forraxes, pensos, etc... 7- Máis separada do normal. Extremidade das aves. Deporte que se xoga cun pao e unha bola,
nunha extensión variable de campo. 8- Marchade. Organización terrorista vasca. En grao sumo ou superlativo. 9- Fotografía ou conxunto
delas que sufriron unha manipulación sobre o orixinal.10- Símbolo do
Argon. Desprázase polo mundo. Dous para os romanos. 11- Ferramenta indispensable para abrir unha botella de viño.

SOLUCIONS
doado

1-Malencarada.2-Es.Torre.EU.3-Denominador.4-Aga.Esa.INE.5-Ruzo.E.Apto.6-Rais.Silo.7Rara.A.Golf.8-Ide.ETA.Moi.9-Fotomontaxe.10Ar.Viaxa.II.11-Sacarrollas.
Verticais:

1-Medar.Rifas.2-Aseguradora.3-L.Nazaret.C.4Eto.Oia.Ova.5-Nome.S.Emir.6-rise.Atoar.7Arna.S.Anxo.8-Rea.AIG.Tal.9-A.Diploma.L.10Deontoloxía.11-Aureo.Fieis.
Horizontais:

difícil

difícil

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

AUTODEFINIDO

doado

Crucigrama

Incubadora/Roibén.Der/Infracción/Do.Arola.E/
E.Ad.Raras/Solapar.Ce/CBS.A.Imos/Evacuador/Nicosia.De/Tais.Odeón/Era.Asenso.
Verticais:

Iridescente/nono.Obviar/CIF.Alsacia/Ubrada.Co
s/Bear.Paus.A/Áncora.Aios/D.Claridade/Odiar.M
o.En/Reo.Acordos/Arneses.Eno.
Horizontais:
Autodefinido
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Xan Carballa

A

s alumnas do Ciclo Superior de Educación
Infantil, no IES Portobello en Ourense, teñen todas
máis de 17 anos. Receben a
solemne “consulta aos pais”
do conselleiro de Educación,

IONESCO NA
CONSELLARÍA
e teñen que ir a casa, a preguntarlle a mamá e a papá en
que idioma deben recibir as
clases. Cando menos unha

delas é xa nai dun fillo de seis
anos e podería ter que contestar as preferencias lingüísticas
para o seu cativo e delegar nos
seus maiores as súas propias
escollas.
Non haberá un perito calígrafo a comprobar as firmas

ou sexa que é papel tirado ao
lixo. Unha anécdota máis do
absurdo da consulta que ademais non recibe os parabéns
do insaciábel extremismo madrileño que tamén quere levar
ás linguas a súa eterna división
de boinas e birretes.G

Levou a utilidade culinaria das estrugas a todos os confíns, demostrando que, máis alá de ser unha molesta
e irritante herba, servía para darlle un sabor diferente ás tortillas e aos revoltos. Agora Martín Alvárez
quere recuperar a oliva galega, esquecida e abandonada hai tempo. Prepáraas con sabor a chourizo
e a allada e comercializaráas a partir do vindeiro ano.

Martín Álvarez,anovadorculinario

‘Preparo olivas de mesa con sabor a chourizo’

PACO VILABARROS

Alberte Rivero

Como cociñeiro é innovador a
carón dos fogóns, leva anos atopándolle utilidade a produtos
nalgún momento vilipendiados.
Con estrugas elaborou xeados,
revoltos e bases para sobremesas, levou até a China os seus coñecementos sobre este produto
e fixo tortillas con estrugas en
boa parte da UE. Agora véndeas
envasadas, naturais ou fervidas.
Este ano, tras recorrer os lugares
de Galiza onde hai tempo se producía oliva de mesa, ten coma
obxectivo introducir este produto coma aperitivo.
Hai cen anos, en Lobios ou
Quiroga, non só se elaboraba
aceite senón que unha oliva moratada deixábase para o consumo directo. Desde hai algún
tempo, empresarios da Braganza portuguesa mercan esta
pequena produción en Galiza
para elaborala como oliva portuguesa. Este ano, e baixo o amparo da universidade ourensá,
M. Alvárez elaborou a primeira
produción propia, engadíndolle
sabor a allada ou chourizo.
Primeiro as estrugas e agora as
olivas de mesa?
Véxolle aos dous productos posibilidades de futuro. O das estrugas xa esta máis ou menos
asentado. Agora pretendemos
colocar, o vindeiro ano, oliva de
mesa galega. Aínda que poida
parecer novidoso, comprobamos que, por exemplo, en luga-

res coma Xendive no concello
de Lobios, xa hai anos que se
elabora. Nesta aldea atopamos
a unha muller que nos ensinou
coma se lle quitaba o amargor,
lavándoas en auga con cinsa, na
súa casa fixose toda a vida e até
hai medio século vendíase nos
bares da zona.
Ademais, engádelle sabores.
É que se é oliva galega, tiñámoslle que engadir un aroma propio. Dándolle voltas á cabeza, e
en colaboración coa universidade ourensá, chegamos á conclusión de que nunha allada,
semellante ao polbo, collía un

sabor moi agradábel ao padal.
Despois, para os máis atrevidos,
elaborámolas fermentando
con sabor a chourizo.
Haberá produción abondo?
A zona de Quiroga e a Baixa Limia, por temperatura e orografía sempre foi un lugar perfecto,
alí cultivouse até hai uns cincuenta anos. En Lugo, na actualidade, elabórase aceite nas ladeiras do Sil, cunhas oliveiras
moi difíciles de traballar. O noso
proxecto comenzará pasiño a
pasiño, cunhas catro toneladas
que pretendemos colocar no
mercado no vindeiro ano. Será

cuestión de que algúns produtores nesta zona pasen de ver
estas árbores como uns bonitos
adornos e os vexan máis coma
un negocio, coma se fora unha
cerdeira ou un castiñeiro.
Tamén recupera o barquilleiro?
Si, púxenme a buscar e deime
conta de que xa non queda ningún barquilleiro. Decidín encargarlle a un follalateiro a elaboración da máquina, levareina por
todas as feiras e pretendo que
non se perda a tradición, no só
de comer o barquillo, senón de
xogar á posibilidade de comelo
a metade de prezo.G
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n pouco de vertixe si que
ten que dar. Que cha teñan
xurada as mafias rusas, a ETA e
os seus cantores, a ultradereita
internacional, os narcos galegos
e outras castes de delincuentes e
tamén algún partido político
–noutrora o PSOE e agora o PP–,
o propio Supremo e certa prensa
“nacional” debe producir unha
incómoda sensación alterna de
calor e frío na caluga.
Non, un non se quixera ver
no seu pelello. Píntano como
home vaidoso, obsesionado cos
telexornais con calquera asunto
menor. E se non o ten, fabrícao.
Vamos, que o inventa.
Debe de ser un gran fabulador. Un titiriteiro que sacou da
manga o do narcotráfico nas nosas rías para facer currículo. Un
iluminado que alterou o plácido
ocaso dun ditador sudamericano –ao que, certo, se lle fora un
chisco a man– e quixo sentalo no
banco, en Madrid!
E que me din do detalle de lle
abrir proceso a Franco e 44 dos
seus ministros por “detención
ilegal con desaparición de persoas”, entre outras lindezas? Iso
si que se chama prevaricar. “Presuntamente”, habería que matizar, pero a el non se lle aplica esta
cantinela. Por chulo.
Agora tomouna cuns honrados cidadáns que gañaban a
vida montándolle o circo aos
seus correlixionarios políticos.
Seica só el vía unhas irregularidades no negocio que agora tamén albiscan outros. Vaia.
Non me estraña que xa se
teña enfrontado a 45 querelas.
Un desprestixio para a xudicatura española. Fóra. Mellor que
dea conferencias nos USA (sen
cobralas, claro). G

’’

Debedarvertixequecha
teñan xurada a mafia rusa,
a ETA, os narcos e outros
delincuentes”

