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M. Veiga

Galiza sairá aceptábelmente
ben parada da crise. Esta é cando menos a opinión dalgúns
analistas consultados por A
Nosa Terra. A crise dos setenta
foi máis seria e a industria galega, a pesar de todo o que se ten
dito, non saíu mal parada, comentan. Se Citroën aguanta,
baixando en todo caso duns
nove a sete mil traballadores, e
as auxiliares do automóbil fan
o mesmo, perdendo de tres a
cinco mil dos quince mil traballadores actuais, a industria da
comarca viguesa superaría a
crise sen danos irrecuperábeis.
Non sería a primeira vez
que a empresa automobilística
pasa de nove a sete mil empregados nin cerra a posibilidade
de que poida recuperar o nivel
máis alto segundo a conxuntura mellore. En principio os incentivos gobernamentais á
compra de automóbiles están
funcionando.
Hai que entender, polo demais, que os estaleiros encóntranse nunha boa situación,
aínda que os empresarios do
sector esperan que os sindicatos, que actualmente se están
mobilizando, “non se pasen de
rosca”.
O dato positivo para a factoría viguesa de Citroën vén da
man das frouxas expectativas
da súa homóloga na República
Checa. A fábrica, instalada no
país centroeuropeo por Toyota
e PSA non está a dar os resultados agardados. Os seus custos
laborais, por exemplo, son
máis altos que os de Vigo.

Por outro lado, no norte de
Galiza non hai que descartar a
posibilidade de que Navantia
volva fabricar buques, co permiso da UE, satisfacendo así
unha histórica reivindicación
nacionalista que, non embargante, podería rendibilizar o
goberno do PP, con Núñez
Feixóo á cabeza.
Outros dous factores xogan
a prol da nosa industria, segundo as fontes consultadas.
O primeiro é a profesionalización de xerentes e empresarios. Hoxe a economía galega
está moi internacionalizada, a
maioría dos xestores saben
idiomas e desapareceu a improvisación e o autodidactismo da vella xeración. Economistas, enxeñeiros e avogados
forman parte do corpo directivo das firmas operantes na actualidade.
Por último, os economistas
valoran que as autoestradas do
mar poden servir, a curto prazo, para acurtar a distancia entre Galiza e o resto de Europa.
Navieiras como Suardíaz poden ter tamén, neste sentido,
un bo futuro, aproximando os
produtos aos centros neurálxicos do continente.
Pero esta é a cara da industria. O gran handicap de Galiza
encóntrase, como hai trinta
anos, na agricultura. A súa situación actual é moi mala e algúns falan de “destrución” do
campo. As cifras económicas
globais reséntense a causa deste déficit.

QUE SUCEDERÁ COAS CAIXAS? Os
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gobernamentais á compra
de automóbeis
están funcionando”
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Unharecuperación
de Navantia
para a construción
de buques podería ser
rendibilizada por Feixóo”
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Ogobernocentral
non quere que se
consoliden entidades de
crédito a nivel autonómico”

desmentidos dunha fusión entre Caixa Galicia e Caixanova
son unha constante dos últimos anos. Claro que as declaracións oficiais ocultan ás veces que por detrás ocorre todo
o contrario. Pero non parece o
caso. As declaracións de Méndez e Gaioso parecen coincidir
neste caso coa realidade.
Pero que non haxa fusión
entre as dúas caixas galegas
non descarta algún outro tipo
de agrupamento. Ultimamente falouse de Cajastur para noi-

va de Caixa Galicia; pouco despois o rumor cambiou de signo
e a fusión sería, neste caso, dos
asturianos con Caixanova. Pero nada disto parece agora previsíbel.
O que si é certo é que o goberno central falou ultimamente da necesidade de racionalizar o sistema das caixas, non descartando fusións.
Constatou, sen dar nomes, a
mala situación dalgunhas delas. Responsábeis de Caixa
Galicia e Caixanova excluíronse inmediatamente, a través
de comunicados, do grupo
dos que atravesan dificultades, o que foi valorado por algúns como unha mala estratexia de comunicación, posto
que ninguén os sinalara directamente.
Tamén está asumido que o
goberno central non quere
que se consoliden entidades
de crédito a nivel autonómico. Unha fusión de Caixa Galicia e Caixanova, por exemplo,
proporcionaríalle a Galiza un
destacado instrumento financeiro, algo que ningún dos
dous partidos estatais está
disposto a aceptar neste momento de recentralización xeneralizada.
Algúns observadores máis
afinados apuntan tamén a que
Caixa Galicia se encontra cómoda no seu terreo e moito
máis Caixanova, á que algúns
definen como caixa “local” que
aspira a manter o control no
seu territorio e non desexa ningunha fusión que poida interferir nesta práctica tradicional.
Só un desastre económico de
gran magnitude podería, segundo algún comentarista,
mudar esta actitude.
Outros non deixan de ter en
conta, en cambio, que Madrid
ten en estudo, precisamente
estes días, unha decisión ao
respecto, e que aínda non se
sabe o que pode saír de aí.G
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PEPE CARREIRO

HISTERIA
LIMITADA

A

ben da crise

Interior da fábrica de PSA Peugeot Citroën en Vigo.

SONIA DAPONTE / A.G.N.

O bipartito é xa historia, haberá un novo? E como?
A lectura que moitos socialistas fixeron das eleccións, recordada a pasada semana polo presidente da deputación
coruñesa, Salvador Fernández
Moreda, foi a de que os nacionalistas gozaron de demasiado poder, dirixindo de modo
transversal moitas políticas, o
que non se correspondía co
seu número de votos e deputados. Un novo bipartito debería
pasar, neste sentido, ou ben
por unha contundente baixada dos nacionalistas e unha
subida do PSOE –como chegou a fabular Pérez Touriño
apenas seis meses antes das
eleccións– ou por un pacto
que determine con claridade
que é o presidente o que man-

editorial

’’

Ossocialistascrenque
o BNG tivo demasiado
poder e os nacionalistas
sentíronse boicoteados”

da e que os demais son só conselleiros ás súas ordes. Resulta
difícil de crer, non embargante, que o BNG acepte unha
proposta que o coloque nun
papel tan subalterno.
Para a parte nacionalista, a
lectura é moi diferente. Lembran que a polémica do plano

eólico foi incentivada por Manuel Vázquez, hoxe líder socialista e daquela conselleiro,
quen chegaría a forzar que varios funcionarios boicoteasen
as reunións nas que actuaban
como técnicos e mesmo que
chegasen a ofrecer roldas de
prensa, algo inaudito segundo
os nacionalistas e completamente desleal. Os socialistas
tamén foron duros coas Normas do Habitat, sobre todo a
través de Carlos Fernández, alcalde de Ames e presidente da
Federación de Municipios (Fegamp). O propio Touriño
apuntou a que, malia que se
aprobasen, non chegarían a
entrar en vigor na práctica. Os
socialistas criticaron tamén as

galescolas, dando lugar á polémica do mandilón.
Destes paus socialistas nas
rodas das consellarías rexidas
polo BNG, os nacionalistas tiran a conclusión de que serviron para erosionar grandemente a súa base electoral,
pero tamén, aínda que en menor medida, a do propio
PSOE, impedindo finalmente
a posibilidade dunha revalidación do goberno.
Ante este evidente desencontro interpretativo, vese difícil, neste momento, visualizar unha nova alternativa.
Non é que queden moitos pasos por dar, recoñecen todos,
é que neste momento nin está
na axenda.G

s institucións democráticas teñen como un
dos seus obxectivos principais garantir a igualdade ante certos desequilibrios que
lle veñen dados. Por iso existen as axudas aos dependentes, á discriminación positiva da muller, o dereito laboral no que prima a defensa do traballador, etc. Pois
ben, a cruzada de Feixóo a
prol do castelán constitúe a
incríbel aposta institucional
polo máis forte. No caso do
galego –e tamén noutros– o
novo presidente da Xunta
intenta darlle a volta ao bon
sens e á lóxica institucional
como a un calcetín. É unha
materia que, paso a paso, irá
merecendo o exame do Tribunal Superior de Galicia e
do Supremo (quizais máis
independente ao efecto).
Feixóo proclama e defende o que non proclamaría nin
defendería o Instituto Cervantes nin a Academia Española de la Lengua, organismos ben máis sensatos e que
por iso merecen o respecto de
todos. Feixóo actúa como un
“empotrado” da FAES na presidencia da Xunta de Galicia.
Está ao servizo, como Aznar e
Esperanza Aguirre, do revival
das nostalxias imperiais do
xeneral Weyler en Cuba e do
xeneral Silvestre en Marrocos. As súas armas non son as
da lexión, senón as dos medios de comunicación de extrema dereita.
O bo dos ideoloxismos
extremos é que pasan, moitas veces, sen deixar marca.
A política lingüística de Feixóo conta con cero apoios
na sociedade galega. As discrepancias tenas xa dentro
do propio partido. Non hai
unha entidade sindical, educativa, de pais ou filolóxica
do seu lado.
A sociedade está a reaccionar moi positivamente e
con sentido común. Ese é o
tecido que debe empezar xa
a construír un programa lingüístico consensuado que
un novo goberno, xa sen a
FAES de por medio, deberá
poñer en marcha na vindeira lexislatura.G
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María Obelleiro

ASEMANA
CONTRA A DELEGACIÓN DE VIGO

PONTEVEDRA SAE Á RÚA EN
DEFENSA DA CAPITALIDADE
Colectivos sociais, profesionais, sindicatos e municipios
da comarca participaron
nunha marcha en defensa da
capitalidade de Pontevedra o
pasado 19 de xuño e expresaron o seu rexeitamento á decisión da Xunta de crear unha delegación en Vigo. O alcalde de Pontevedra, Miguel
Anxo Fernández Lores, asegurou que “hai practicamente unanimidade na sociedade pontevedresa” sobre esta

Xaquín Fernández Leiceaga, portavoz parlamentario do PSdeG, e Laura Seara,
IRENE MOLINA / AGN
portavoz de Igualdade, fronte ao TSXG.

POR NON CUMPRIR A PARIDADE

O PSDEG DENUNCIA ANTE
O TSXG O GOBERNO DO PP
O portavoz do Grupo Parlamentario do PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, e a portavoz de
Igualdade, Laura Seara, presentaron ante o Tribunal Superior
de Xustiza (TSXG) un recurso
contencioso administrativo
contra a composición do Goberno de Alberte Núñez Feixóo. Os
socialistas entenden que o Executivo –formado por seis homes
e catro mulleres– está “indebidamente constituído” no que respecta á proporción de homes e
mulleres. O PSdeG esgrime, para
o seu recurso, a Lei de Igualdade
no Traballo, impulsada polo bipartito, que estipula que “a porcentaxe de sexo menos representado no Consello da Xunta
non pode ser inferior ao 40%”.G
POLÍTICA LINGÜÍSTICA

CUÍÑA INSISTE NO CONFLITO
INTERNO DO PPDEG
Nunha columna de opinión, e
baixo o título “Un exercicio de

persoas “alarmadas por un suposto risco de desaparición do
idioma castelán en Galicia”.
O popular despide a columna cunha clara alusión ao españolismo do equipo de Alberte
Núñez Feixóo, “ao Partido Popular de Galicia que eu mamei
ninguén podería darlle leccións
de galeguismo; hoxe, ás veces,
non o teño tan claro”.G

polémica. Para o rexedor nacionalista trátase dunha
“agresión sen precedentes ao
status de capital”, polo que
animou a defendelo “con
uñas e dentes”. Ao rematar a
manifestación, á que asistiron, entre outros, os alcaldes
de Marín, Francisco Veiga
(PSOE); Bueu, Félix Juncal
(BNG); Cotobade, Xosé Manuel Loureiro (PSOE); e Poio,
Luciano Sobral (BNG); así como deputados nacionalistas,
Lores subliñou que foi a
“máis masiva que houbo
nunca” na cidade e “superou
as 40.000 persoas”.G

responsabilidade”, Rafael Cuíña, recoñece o conflito no seo
dos populares galegos pola lingua. O fillo do que fora conselleiro con Manuel Fraga advírtelle ao sector máis conserva-

ROMPE O PACTO PSOE–BNG

O PP RECUPERA A ALCALDÍA
EN VILARIÑO DE CONSO

A.G.N.

Alberto Núñez Feixóo saudando a Rafael Cuiña.

dor que o PPdeG “ten a obriga
moral de defender un dos alicerces fundamentais da nosa
cultura como é o galego” e declárase “decepcionado” con algunhas correntes do partido.

PEPE FERRÍN / AGN

Cuíña advirte da “fractura social” que se dá entre “os que
consideramos que o idioma nai
de Galicia debe ser un motivo
de orgullo” e o que chama
“pseudoelites das cidades”, as

As diferenzas no PSOE de Vilariño de Conso trasladáronse
tamén ao grupo municipal do
BNG. Os dous edís nacionalistas votaron de distinto xeito
polo novo candidato a alcalde.
Mentres que Carlos Rodríguez
apostou polo socialista Xosé
Antonio Basteiro, seguindo as
directrices do BNG, o seu número dous, Domingo Domínguez, votou polo seu propio
compañeiro. As discrepancias
provocaron un empate a tres
votos entre os socialistas e os
populares. Ao ser a do PP a lista
máis votada, Ventura Sierra recuperou a Alcaldía. Rematan
así dous anos de bipartito nos
que o rexedor socialista, Arcadio González, que presentara a
súa dimisión, mantivo diferenzas cos seus socios de goberno
do BNG e, durante varios meses, chegou a apartalos das súas competencias. O pasado
mes de xaneiro, o entón alcalde decidía cesar da comisión
de Goberno o segundo concelleiro socialista, Basteiro.G
CONTRA A DECLARACIÓN BIC

A XUSTIZA DESESTIMA
A PETICIÓN DA FAMILIA FRANCO
SOBRE MEIRÁS

ABALO RECOÑECEULLE ÁPROMOTORA O USO RESIDENCIAL E DE SERVIZOS

O BNG, CONTRA O PORTO DE MASSÓ, PERO SEN INFRINXIR A LEI
O BNG de Cangas reiterou
nun boletín enviado aos veciños e veciñas a súa postura
contraria á construción do
porto deportivo na antiga
conserveira Massó. O díptico
insiste en que as obras posúen
os pertinentes permisos que
concedeu no seu día a Autoridade Portuaria de Vigo. Por
iso, advirte de que “se desde o
concello –que rexe a nacionalista Clara Millán– se actuase
vulnerando a lei, o único que
se conseguiría sería pospor e
non solucionar o problema”.
Os nacionalistas sinalan que
“sendo importante evitar as
obras do porto deportivo non
é menos importante o desenvolvemento do Plan Xeral”. E

Clara Millán, alcaldesa nacionalista
de Cangas.
PEPE FERRÍN / AGN

é que, segundo lembra o
BNG, a Concellaría de Urbanismo, dirixida por Mariano

Abalo, recoñeceulle á promotora, a través de recualificacións, os dereitos para uso residencial e para servizos dos
terreos onde se vai construír o
porto deportivo. A organización subliña que o Concello
de Cangas conta “cunha ferramenta esencial para condicionar a construción deste
porto deportivo: o Plan Xeral”,
responsabilidade da área de
Goberno de Abalo, da Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE). Esta formación,
que participa activamente
nas protestas en contra da
construción do porto, ameazou nos últimos días con romper o pacto municipal cos nacionalistas e socialistas.G

O Tribunal Superior de Xustiza
(TSXG) acordou desestimar a
petición formulada por Carmen Polo de suspender a declaración de Ben de Interese
Cultural (BIC) das Torres de
Meirás. A súa argumentación
apunta “a uns evidentes prexuízos de carácter hipotético,
cando non de todo punto irreais”. O TSXG estima, ademais,
que a suspensión “suporía, á
súa vez, a suspensión do réxime de protección do devandito sitio histórico”. Por iso, agrega que “non pode considerarse
que a recorrente achegue unha
sólida argumentación máis aló
de tachar de incongruente a
actuación da Xunta na declaración de BIC”.G
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FINANCIAMENTO
E SENSIBILIDADE
Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

A

PACO VILABARROS

A Xunta elimina os libros gratis
sen falar coa comunidade educativa
Acabouse o empréstamo gratuíto de libros de texto
para todos os alumnos. A Xunta presentará un novo
sistema esta semana, co curso xa rematado.
Polo de agora, Educación limítase a adiantar
que as familias terán que mercar os volumes

Manuel Vilas

Alberte Núñez Feixóo promete
non obstante que “as rendas
baixas e medias terán todas garantida a gratuidade dos libros
de texto, sen ningún límite nin
excepción”. Está por ver como
se definen quen forman esas
“rendas baixas e medias” e, polo tanto, quen accederá aos
“cheques-libros” comprometidos no programa popular. Ao
resto tocaralle gastar máis na
temida ‘volta ao cole’.
Polo de agora, a fin do empréstamo gratis divide á comunidade educativa. Satisfai os
editores, que aumentarán os
ingresos, pero xa ergueu as críticas de sindicatos de ensino,
que alertan dun paso atrás nas
políticas sociais.
Os libros de texto non universitario supoñen un terzo
das vendas e en torno á metade
da facturación. Así, a Asociación Galega de Editores (AGE)

>>>

cifra en 31,8 millóns as vendas
en 2007, das cales case o 69%
son obras en galego. A AGE ten
demandado a fin do sistema de
empréstamo, pero asemade
defende que os máis pobres reciban máis subvencións. É dicir, un sistema de axudas progresivo e directo que asegure
un nivel estábel de vendas. Os
editores argumentan que, con
esta base de ingresos máis firme, poden correr máis riscos
en investir, por exemplo, en literatura.
Pero os “cheques-libro”
non convencen os sindicatos.
CIG-Ensino denuncia unha
“medida regresiva que atenta
contra o carácter público e gratuíto do ensino”. O sindicato
nacionalista argumenta que “a
educación, entendida como
un servizo público debe garantir a cobertura universal da gratuidade dos libros de texto en
todos os niveis”.

Para Comisión Obreiras o
suposto aforro non é coherente pois asemade “a Xunta pon
enriba da mesa a posibilidade
de volver investir grandes cantidades de diñeiro no concerto
dos centros que escolarizan
unicamente nenos ou nenas”.
O sindicato tamén critica que
Educación destine cartos á polémica enquisa sobre o galego
no lugar de manter a gratuidade. O STEG é máis crítico e cualifica o anuncio de “populista”
pois “ocúltase” que outros materiais obrigatorios á marxe dos
libros seguirán sendo de pago.
Para este sindicato o anuncio
de Feixóo “obedece ás presións dos grupos editoriais”.

CRÍTICAS DA OPOSICIÓN. A Feixóo tamén lle choven as críticas dende
a oposición, que considera o
material curricular un ben básico, que debe ser gratis para todos. No PSdeG sacan peito co
actual sistema instaurado ao comezo do bipartito, mesmo o
comparan coa retirada das tropas españolas de Irak anunciada por ZP ao pouco de asumir o
poder. O deputado Guillerme
Meixón, aproveita para animar
a Xunta a preguntarlle aos pais
se queren que se manteña a gra-

’’

Feixóoprometecheques
só ‘para rendas medias
e baixas’”

tuidade actual. “¿Non lles gustan tanto as consultas?”, ironiza
en referencia a consulta sobre o
idioma. No BNG, Carme Adán
denuncia que “a día de hoxe hai
máis de 82.000 familias agardando que Educación defina a
súa política”.
Unha indefinición coa que
Educación promete rematar
esta semana. Agora ben, antes
non haberá consenso coa comunidade educativa, pois os
sindicatos xa se queixaron de
que nas súas reunións coa
Xunta non se lles presentou
proposta concreta ningunha.
Mentres tanto, o PP deféndese
criticando o actual sistema por
“antisocial”. “Agora mesmo, o
fillo dun futbolista ou o neto de
Jove perciben os mesmos recursos que os que están nunha
situación económica moito
peor”, denuncia o parlamentario Román Rodríguez.G

nda o Estado das Autonomías en días de quebranto e coas calculadoras botando fume pola cuestión do financiamento. En Madrid, os
benpensantes alertan do advenimento definitivo –esta vez
sí– da ruptura da inquebrantábel da unidade de España por
un puñado de euros. Por aquí,
Feixóo dedícase a lanzar avisos no nome de Galicia –Galicia non permitirá isto, Galicia
non tolerará, ra, ra, ra, o outro…–, a dicir non sentirse
obrigado por un proceso de
negociación onde non estivo
el e a avisar que as comunidades pobres van acabar sufragando o benestar das ricas.
Cando se están repartindo
as cousas de comer, hai que
ter moito coidado co argumentario que se pon enriba da
mesa, non vai ser que se atragante como as balanzas fiscais. En primeiro lugar, empregar como argumento que
el estivo ausente na negociación, a parte de ser unha queixa de neno pequeno, ten dobre, fácil e peliaguda resposta:
o goberno galego sí estaba, a
non ser que asumamos que o
feito por un goberno non obriga a quen veñen detrás. E ademais o seu partido tamén estaba e ao peor o seu problema é
que os baróns máis poderosos
da dereita están mais alineados con Montilla que con Rajoy ou el mesmo.
En segundo lugar, imputar
ao novo sistema que os pobres
pagaremos a fartura dos ricos
é tan arbitrario como se dende
Catalunya empezasen a preguntar porque demo teñen a
obriga de ser solidarios coa
nosa dependencia, cando alí
pagan relixiosamente as peaxes das súas autoestradas e
aquí andamos tan sobrados
que non facemos máis que liberar os prezos das nosas. Una
pregunta ben solidaria e de
resposta ben insolidaria. G
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Cando seestánrepartindo
as cousas de comer,
hai que ter moito
coidado co
argumentario”
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SENTIDIÑO
COA LINGUA
Ceferino Díaz

S

omos moitos os preocupados polo que a maioría gobernante poida facer coa nosa
lingua, o galego, o maior patrimonio colectivo que tras moitos
avatares chegou vivo até hoxe.
Preocúpanos en concreto
que se queira ligar o futuro do
noso idioma á sorte dunha enquisa que ninguén con sentido
demandou. Á maioría dos pais
preocúpalles a aprendizaxe dos
seus fillos e non a lingua vehicular. Non confundamos cunha
enquisa que inventa un problema que non existe. E non saquemos conclusións despois de
analizadas as respostas dun
cuestionario improvisado tramitado nun clima de desinformación e confusión.
Por interese de país, agardemos que Alberto Núñez Feixóo
non sexa recordado por isto. A
enquisa, por desacertada que
nos pareza, é xa un feito; agora o
importante é o valor que se lle
dea, que coas garantías coas que
se aborda non debe ser ningún.
A continuación que cada quen
cumpra co seu: os nenos teñen
dereito á educación e os poderes
públicos a obriga de garantir ese
dereito. Pero é que tamén deben
garantir a obriga de coñecer o
galego como lingua propia e o
castelán como lingua do Estado.
A planificación do ensino correspóndelles aos poderes públicos –os pais non deciden o que
se estuda–, que son os que de
acordo coas leis deciden non só
o qué senón o cómo, e nisto último entra o idioma.
Os expertos aconsellan que
as crianzas asimilen dende a nenez dúas linguas –sen traumas
de ‘inmersión’. A experiencia dinos tamén que o uso do galego
en materias como ciencias ou
matemáticas non vai en detrimento do seu coñecemento.
Demostremos sentido común. A lingua non debe ser tema de disputa. Debe recuperarse o consenso da Lei de Normalización e aceptar que o galego é
de todos. G

’’

Aplanificacióndoensino
correspóndelle
aos poderes
públicos”
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O nacionalismo no taller de rep
Tres analistas políticos opinan sobre
a crise do BNG que acumula sucesivos
descensos electorais, nun momento de
cambio xeracional e de descreto das ideas
que proveñen da periferia
Xan Carballa

O descenso nos apoios electorais ao BNG desde as autonómicas de 2001, culminou consecutivamente o 1 de marzo e o 7 de
xuño pasados coa perda do poder compartido co PSdG-PSOE
no goberno autonómico e descender por baixo do 10% nunha
sempre peculiar convocatoria
europea, ambas e dúas en plena
treboada da crise económica.
O profesor Xosé Manuel
González (Lugo, 1954), veterano
militante nacionalista da xeración ERGA, habitual cos seus artigos nas páxinas de Xornal de
Galicia, non agacha a palabra
crise á hora de falar da situación
do nacionalismo, “en 2001 a sociedade percibiu que o BNG
non daba máis e tal como presentaba a súa alternativa decidiu non darlle máis confianza.
Agora o máis relevante é que está nunha encrucillada. Non me
gustan expresións como pre-comatosa pero si que precisa grandes cambios. Hai unha crise xeneracional, de desadaptación á
sociedade e desconfianza de
sectores que outrora o apoiaron.
Entre 1996 chegouse a conseguir unha incidencia grande na

sociedade foi o momento cimeiro, con apoios que en cidades como Vigo rondaron o 30%.
Hoxe unha parte da sociedade
non sinte cerca o BNG, veno
desfasado, en parte polo proxecto e en parte por como chega, no aspecto icónico e nas persoas que o representan”.
Manuel Martínez Barreiro
(Caracas, 1961) exerceu responsabilidades na Vicepresidencia
da Xunta, e como analista político é asidua a súa presenza en
múltiples foros. Recentemente
inaugurou o blog Caderno de
Paso no diario dixital de A Nosa
Terra. Barreiro pensa que internamente a actual etapa é de
transición, con debates por realizar pendentes, “o BNG está
agora sen un liderado consolidado, ten unha dirección colexiada cun primus inter pares,
unha especie de rexencia á espera dun liderado. Iso é malo
porque impide unha interlocucion coa socidedade máis clara.
E aínda que o semellara nunca
tivemos líderes plenipotenciarios como noutras organizacións políticas. Non digo que
haxa que telos, pero a relación
dos líderes do BNG coa socieda-

Xoán Carlos Garrido.

PACO VILABARROS

de estaba limitada por contrapesos internos moi fortes”.
Tamén sinala Barreiro que ao
BNG falloulle a reflexión sobre a
estratexia, “o BNG do goberno
foi sinalado como incapaz de fidelizar o electorado e de chegar
a nova xente, pero non se elaborou ningunha estratexia definida. Hai moitas cousas enriba da
mesa, porque a gobernabilidade
de Galiza pasa, ben polo PP ou
por algunha caste de acordo entre o PSdeG e o BNG. Pero non
se teoriza nin se traballa para facer máis favorábel a posición nacionalista nesa estratexia. Hai
que saber como nutrimos ideoloxicamente iso, como recuperamos a iniciativa perdida”.
Pola súa banda o sindicalista

e investigador Xoán Carlos Garrido Couceiro (A Estrada, 1965)
teima en entender a importancia do contexto adverso co nacionalismo, “onde PP e PSOE
traballan en impoñer un bipartidismo que lles tire a dependencia de calquer opción nacionalista para chegar á Moncloa. Velaí os casos de Navarra e Euskadi, onde se poñen de acordo, ou
a ferocidade con Cataluña. Todo isto tamén inflúe sobre o nacionalismo galego. As crises de
crecemento tamén se pagan. O
medre continuado dunha época non se correspondeu cunha
asunción ideolóxica do que é
nacionalismo. E as indefnicións
pasan factura. Aínda que a grandes trazos as liñas foron >>>

que saben onde está o ben e o
mal nos catalogaban. Máis
adiante, xa no instituto e logo

na universidade, unha vez
aprendida a lingua “correcta”,
etiquetaron o meu acento >>>

CARTAS
QUE GRACIOSO...
¡UNA FRANCESA
QUE HABLA GALLEGO!
Eu non son de aquí, eu non nacín aquí aínda que, até hai días, sentíame de aquí... pensaba que podía ser unha máis
nesta terra galega, tan semellante á que me viu nacer, nesta terra pacífica que soubo
manter a súa tradición a pesar
dos avatares da historia, nesta
terra de inmigrantes que me
acolleron cos brazos abertos,
nesta terra que me deu o privilexio de ofrecerme unha lingua nova, unha cultura distinta, nin mellor nin peor, diferente, con outros valores e
cunha morea de ventás abertas ao crecemento persoal e á
tolerancia cara aos demais, os

que veñen doutros horizontes.
Ofreceume tamén un sopro
de esperanza (que inxenua!)
Cría que a tolerancia lingüística era posíbel, que non gañaba
sempre o máis forte, que aquí,
nesta terra onde resoan unhas
notas semellantes ás da gaita
da miña infancia, non volvería
vivir o que xa sufrira nas miñas
propias carnes, pero xa se sabe... a historia repítese...
Alí onde nacín, nun recuncho do país da Liberdade, da
Fraternidade e da Igualdade,
só tiñamos dereito a falar e a
sermos escolarizados na única
lingua do Estado centralizador.
Na miña aldea, a lingua da miña avoa non soaba igual ca a da
mestra, da presentadora da tele ou ca a dos nenos que “sabían falar”! Así era como aqueles

XOSÉ LOIS

s da
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de reparacións

Manuel Martínez Barreiro.

>>> adecuadas había que telas
explicado mellor. A sociedade
mudou, o ambiente foi hostil e
pagámolo pero non quero botarlle a culpa aos de fóra”

ORGANIZACIÓN FEBLE. Con moitos
matices os tres coinciden en que
o BNG é unha organziación pequena e cunha limitada capacidade de resposta, condicionada
desde 1999 coa asunción de novas responsabilidades de poder,
que a fixo pasar dunha organización de resistencia e oposición a ter que combinalo cunha
xestión política que é escrutada
electoralmente de continuo tamén polos seus resultados.
Garrido fala disto cos ollos
postos nas últimas autonómi-

clamoroso. É fundamental a renovación xeneracional. É o momento da xeneración dos 60 e
espero que a próxima asamblea
nacional sexa quen de darlles
paso. O BNG ten que dirixirse á
sociedade non como forza de
resistencia, senón como forza
potencial de goberno, e iso ten
que verse na mensaxe, no programa, na linguaxe icónica e nas
persoas representativas, que deben aparecer en positivo e capaces de ofensiva politica, non defensivas e resistenciais. Persoas
xoviais, amábeis, pero que apretan os dentes cando se ofende
ao país”.

X.C.

cas, “pensamos que os outros,
como non tiñan bo cartel, candidato e discurso xa non ían gañar.
Pero gañou quen tiña mellor organización, o PP. E tampouco no
discurso afinamos, porque esa
idea de que somos a organización da xente resúltame simple e
sen contido. A maiores, temos
pouco resistencia cando se fan
contra nós campañas rastreiras
como as que sofrimos. O PP non
tiña un bo candidato pero demostrou ter un aparello moi potente, tamén porque está apoiado por importantes poderes fácticos da sociedade. Pero o BNG
ten que socialmente crear estruturas que funcionen coordinadamente co nacionalismo, igual
que funcionan as do PP ou as do

Xosé Manuel González.

PSOE. E non as temos nin ben
coordinadas nin engraxadas e ás
veces algunhas serven a estatrexias antinacionalistas. Non sei se
estarán moi satisfeitos os que estiveron facendo múltiples campañas contra o bipartito. Para
min o grave é o ambiente antiorganización política que se foi
xerando nestes anos, que tamén
se vive ás veces cando se erguen
amplos movementos sociais”.
Xosé Manuel González detecta un problema de cultura
política e de necesidade de cambio xeracional, tamén de medo
a abrir o BNG e aumentar en afiliados e militantes, “pertenzo a
unha xeración, a da década dos
50/60 que viviu a efervescencia
das grandes teorizacións, desde

X.C.

’’

Onacionalismotenunha
grande presenza social,
pero tamén está ausente
por completo de moitos
espazos da sociedade civil”
[Manuel Martínez Barreiro]

’’

OBNGtenquedirixirseá
sociedade non como forza
de resistencia, senón como
forza potencial de goberno,
e iso ten que verse
na mensaxe, no programa,
na linguaxe icónica e nas
persoas representativas”
[Xosé Manuel González]

>>> como “rústico”... pero, co
tempo, a meta alcanzouse: os
nenos da miña aldea, hoxe en
día, xa non “falan mal” nin empregan palabras dialectais, xa
non teñen “acento do campo”... por fin, usan as palabras
do “idioma que cómpre” e, por
suposto, calaron para sempre
as verbas da miña nenez, as
que usaba a miña avoa e, antes
ca ela, os pais dos seus pais: obxectivo cumprido!
Dentro duns días, vanse
cumprir 14 anos da miña chegada a esta terra irmá; viña
chea de ilusións e co desexo
de aprender canto máis mellor. Nunca pensaría que este
aniversario ía ser tan triste,
tan desesperanzador. Nunca
pensaría que algún día tería
que escoitar comentarios tan

curiosos como “que gracioso,
una francesa que habla gallego”! Que alguén me explique
onde está a graza! E logo, unha francesa que fale inglés é
banal, que fale italiano é normal, que fale alemán é... Hai
adxectivos distintos segundo
o idioma que se aprenda?
Non o imaxinaba! Eu intento
aprender os idiomas que a vida me presenta, sen cualifica-

FE DE ERROS
Por un erro de edición, a información titulada “Razóns para o
descreto nas eleccións europeas” (ANT, 1.364), cuxo autor é Xosé Manuel Figueiras,apareceu
publicada atribuída a Roberto
Mansilla.G

los de útiles ou prestixiosos e,
cada verba nova é unha riqueza máis no meu tesouro lingüístico.
Douvos as grazas por compartirdes comigo este tesouro
que soubestes preservar. Eu seguirei a falar galego porque
aprendín que a liberdade, detrás da cal se escudan unha vez
máis para atropelaren os dereitos das minorías, é un ben sen
prezo, pero que lle vou facer
eu... Podo axudarvos a protexer
o legado dos vosos pais, dos vosos avós, a vosa memoria, pero
non podo impedir que desapareza mañá, pasado ou dentro
duns anos se así é o desexo
dunha maioría do voso
pobo...G
Marie-Christine Flaux
(Oroso)

’’

Nonseiseestaránmoi
satisfeitos os que estiveron
facendo múltiples
campañas contra
o bipartito. Para min
o grave é o ambiente antiorganización política que se
foi xerando nestes anos”
[Xoán Carlos Garrido]

Beiras e O atraso económico de
Galicia áselaboracións da UPG
e o PSG que tiñan unha grande
intuición e levaron a crear organizacións de masas con grande
incidencia social. Pero agora a
proposta do nacionalismo non
pode ser a resistencia, é un fallo

MÁIS APERTURA Á SOCIEDADE. Unha
necesidade de presenza ampliada na sociedade tamén sinalada
por Manuel Martínez Barreiro,
mesmo pensando en futuras
convocatorias electorais, “poñer
sempre a cuestión identitaria en
primeiro plano opaca outras
problemáticas que teñen moita
audiencia e nas que moita xente
se inicia na acción política. Desde o goberno intentouse unha
estratexia do nacionalismo de
proximidade que quería salvar
esa distancia. En todo caso segue sendo un desafío permanente, a maiores de que pensemos se o modelo organizativo é
adecuado aos tempos. A última
asemblea do BNG, polas circunstancias saídas da derrota,
deixou estas cuestións aparcadas para unha vindeira asamblea. O nacionalismo ten unha
grande presenza social, pero tamén está ausente por completo
de moitos espazos da sociedade
civil, espazos con menor actividade política pero arredor do cal
unha grande parte das persoas
establece o seu marco de sociabilidade, e ahí só se escoitan as
voces do PP e do PSOE. Falo desde clubes deportivos a asociacións de todo tipo, a asociacións
de pais, etc. O BNG concéntrase
máis no sindical ou organización viciñal e outros xa máis politizados, pero noutros ámbitos
está ausente ou con moi poucos
afiliados e militantes”.
Barreiro fala dunha “organización máis ampla se queremos
contrarrestar a presenza do PP.
Candidaturas baixo a siglas nacionalistas pero cun amplísimo
espectro cidadán. Temos que
facer ver que somos un lugar de
encontro de persoas cunha certa idea do país, da normalización da lingua e a cultura, de posicións avanzadas en dereitos
democráticos, na defensa do
medio ambiente, que presta
acollida para facer unha política
nova. Abrirse á pluralidade é
fundamental”.G
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Feixóo queda só
A enquisa sobre o galego pon en contra
a sindicatos, organizacións de pais,
partidos da oposición, tribunais
e membros do PP
H. Vixande

A decisión da Xunta de realizar
unha enquisa entre os pais dos
alumnos do ensino non universitario sobre o idioma apenas conta con apoios na sociedade, pero si situou en contra a
sectores como os sindicatos, os
partidos da oposición, a Xustiza e mesmo destacados militantes do PP.
O Instituto Galego da Lingua
sumouse ás institucións que
criticaron a enquisa sobre o galego; de momento, foi a última
en dar a súa opinión. Antes fixérano os partidos da oposición,
os sindicatos e a patronal do ensino concertado, entre outros.
Con todo, un pronunciamento
senlleiro é o que realizou o Tribunal Superior nun auto no que
lle tira das orellas á Consellaría
de Educación.
Contra a enquisa presentáronse varias iniciativas diante
da Xustiza. O sindicato CIG é

autora de tres; unha delas pedía a suspensión das instrucións da Consellaría por vulnerar os dereitos fundamentais
dos ensinantes. A sección primeira da sala do contencioso
administrativo do Tribunal Superior emitiu un auto que rexeitaba a demanda da central,
pero facíao nunhas condicións
excepcionais. Un pronunciamento expreso a prol do sindicato tería constituído unha circunstancia case inédita nunha
instancia xudicial que raras veces tumba por completo unha
decisión da Administración.
Teríase producido, ademais, só
tres meses despois de constituírse o Goberno e implicaría
un severo pau a Alberte Núñez
Feixóo, que vería perigar a cabeza do seu conselleiro de
Educación, Xesús Vázquez.

DESAUTORIZACIÓN. O aceno do
Superior detívose aí e no texto

do auto desautorizou prácticas
denunciadas pola CIG como
que a Consellaría lle remitise ás
directivas un correo electrónico
no que afirmaba que “a dirección do centro é a responsábel
do normal desenvolvemento
do proceso de realización da
consulta” ou a realización de
“chamadas nocturnas aos teléfonos particulares de directores
prohibindo expresamente o reparto” de información sobre a
consulta, como denunciou a
Coordinadora de Equipas de
Normalización. Neste sentido,
o auto xudicial sinala que “a liberdade de expresión e información, de reunión, de asociación e liberdade sindical” pódense “exercer sen restrición
derivada daquela instrución”.
Unha opción que lle cabía ao
Superior era invocar os poderes
de auto-organización da Administración para ditar este tipo de
ordes debido á relación de dependencia que os seus funcionarios teñen con ela. Non embargante, o auto renuncia a darlle acubillo ao Goberno e, ao
tempo que rexeita a suspensión
da instrución, interpreta o contido da mesma para impedir a

vulneración dos dereitos fundamentais dos ensinantes.
A sutileza do auto xudicial
permitiulle á Consellaría de Educación presentar como unha vitoria o pronunciamento do Superior, pero fíxoo tres horas e
cincuenta minutos despois de
que a CIG dese pública conta do
acordo do tribunal. De todos os
xeitos, a choiva de recursos de
distintos tipos presentados –algúns deles moi fundamentados– promete deixar sen respiro
á Xunta en canto comecen a
producirse os fallos correspondentes. A situación podería poñer de manifesto o cada vez máis
palpábel illamento e improvisación da Administración na xestión derivada da súa proclamada
intención de derrogar o decreto
do galego no ensino para substituílo por un novo texto inspirado
no bilingüismo de subordinación –aquel polo que, en aras da
cordialidade, o galego sométese
ao castelán no uso diario.

CRÍTICAS DO P.P. O illamento de
Feixóo e Vázquez non só se produce fronte a sectores que non
son afíns ao Partido Popular. Os
ensinantes de filiación conser-

vadora eludiron pechar filas con
Feixóo polas súas formas imperativas e Rafael Cuíña, fillo de
Xosé Cuíña, anunciou nun artigo en El Correo Gallego disensións dentro do PP respecto da
política lingüística que se desenvolve. Ademais, toda a xestión
da polémica enquisa levouse
desde os máis altos niveis da Administración, até o punto de
substraerlle información a algúns altos cargos da Consellaría.
Por outra banda, na actualidade o decreto 124/07 segue
en vigor, aínda que a Consellaría pasa por alto a súa aplicación. Unha organización como
Galicia Bilingüe, a única que
apoia a Feixóo, mesmo conxetura abertamente coa posibilidade de incumprir o decreto á
espera de que se promulgue o
texto que o substituirá. Trátase
dun exemplo máis de como a
Administración realiza unha
interpretación creativa da lexislación. Existen máis casos,
tanto na Educación como noutras áreas.
Os socialistas preguntaron,
por outra parte, cales serán as
garantías no reconto do resultado da enquisa, habida conta de
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’’

Aliberdadedeexpresión
e información, de reunión,
de asociación e liberdade
sindical pódense exercer
sen restrición”
Auto do Tribunal Superior
sobre a enquisa do idioma.

’’

FeixóoprometeulleáReal
Academia o texto do novo
decreto antes de publicalo,
algo que ao que está
obrigado por lei”

’’

Odecretodobipartitosegue
en vigor, aínda que a
Consellaría pasa por alto
a súa aplicación”

’’

Ossocialistaspreguntan
cales serán as garantías
no reconto do resultado
da enquisa”

que non se publicaron, e os
dous partidos da oposición teñen denunciado un gusto do
presidente da Xunta polos procedementos abreviados na produción normativa e na actividade tanto do Executivo como do
Lexislativo, síntomas que indican unha concepción personalista do poder, segundo afirman.
Mesmo nos xestos para acalar críticas como as reunións de
Feixóo coa Real Academia Galega non atoparon a modulación
axeitada. Así, a promesa á RAG
de que lle proporcionará o texto
do decreto antes da súa promulgación interpretouse como unha burla entre algúns sectores, xa
que a propia lei obriga á Administración a darlle a coñecer este
texto á Academia antes de aprobalo, aínda que os informes que
emita non sexan vinculantes. Os
seus críticos indican que representa un exemplo máis da concepción graciosa do exercicio do
poder, por riba do que a lexislación prevé. Deste xeito, a estratexia de empregar unha ambigüidade calculada para gañarse algúns sectores –tan útil na campaña– está a resultarlle a Feixóo
unha vía para o seu illamento.G

GALIZA.9.

Xosé Luís Franco Grande, académico

‘A xente boa do PP
ten que opoñerse á FAES’
Xan Carballa
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Poeta, ensaísta e avogado, Xosé Luís Franco Grande (Tomiño, 1936) é autor tamén, obrigado polas circunstancias do
franquismo, dun dos máis difundidos dicionarios de galego e dunha obra emblemática
do galeguismo da posguerra,
Os anos escuros. Membro da
Academia Galega, aínda que
afastado por diversas razóns
das súas actividades, expresa
aquí a súa opinión sobre a actual política lingüística.
Vostede criticou con forza á
FAES, situándoa na orixe das
polémicas destes meses so bre o galego.
Estou convencido de que é
así. Primeiro pensei que os
actuais mandatarios da Xunta
eran xente que non sabía por
onde andaba, que lles faltaba
cultura e visión global dos
problemas, e que xa aprenderían. Pero despois ese ataque
virulento contra o galego propiciado desde a FAES deume
a entender que na Xunta sentaban simples recadeiros. Bótanlle a culpa ao Bloque por
apertar moito, deixémolo
agora, pero onde se viu o problema que estamos vendo
agora? Son eles os que o provocan a mantenta, seguindo
instrucións de fóra de Galiza e
contra os intereses do país. É
unha cousa tan reaccionaria e
fóra de lugar que á xente boa
que hai dentro do PP lle teñen
que dar cen patadas esas elucubracións de FAES que se
caen das mans.
A partir do decreto do ensino,
aprobado por unha consellería do PSOE, comezou a falarse de imposicións.
O PP mesturou as cousas para crear confusión. Esa falta
de claridade, de dicir cal é o
seu obxectivo final, fai que ás
veces un pense que non teñen claro nin o seu horizonte. Enchen todo de bulos e
trasacordos que incomodan
a xente. Non actúan como
auténticos políticos, que deben ser persoas que buscan o
equilibrio de posturas e intereses. Pero o que se deduce
do ataque brutal ao galego
promocionado pola FAES

[editora dun opúsculo de Andrés Freire sobre no galego]
ten unha intención ruín, porque presume de descoñecer
200 anos do desenvolvemento da cultura galega. E na
Xunta xúntase ignorancia e
mala fe.
E que obxectivo teñen?
Como diría Castelao, a esas
cabezas de secano de FAES
moléstalles a idea da España
plural. Aznar é un home obsesionado e ve na periferia un
problema, cando foi a que
axudou a mudar as cousas e
modernizar o país. Gracias á
periferia, ou sexa a Jordi Pujol,
tivo Aznar catro anos dun goberno ben levado sen maioría
absoluta, que despois derramou cando estivo só porque
non sabe gobernar. O de aquí
forma parte dun programa
xeral, unha ensoñación do
imperio perdido, de negar a
realidade.

’’

Candovexoosconselleiros
de Educación e Cultura
dame a impresión de que
estamos ante as mesmas
parvadas dos anos 50”

’’

OqueestáapasarenGalicia
forma parte dun programa
xeral, unha obsesión
co imperio perdido”

? UERE SABER MÁIS?

Os anos escuros : a resistencia
cultural dunha xeración (Galaxia, 2004). Tivo unha primeira
edición, máis reducida, en Xerais, 1985.

Non era previsíbel esta reacción en defensa da lingua?
Para min demostra que non
teñen idea do que é o país e
estanse a meter nun lío grandioso. As importacións de
Madrid, as boinas ou os birretes, tráenme sen coidado pero para o país pode ser un desastre. Se a xente chega a interiorizar que se nos está tomando o pelo e que Galicia
está sendo unha especie de
cobaia na que se experimentan certas obsesións pode
acabar sendo un problema
gordo.
Semella que voltamos a debates da preautonomía.
Nin tan siquera, imos moito
máis atrás. Dame a impresión, cando vexo as declaracións dos conselleiros de educación e cultura, que estamos
nas mesmas parvadas dos
anos 50, cando González Garcés polemizaba con Mourullo ou Ferrín. Pero aqueles no
fondo eran xente lida, terminaron mudando de opinión e
Garcés acabou sendo un poeta galego estimábel. Hoxe hai
moito analfabeto secundario,
do tipo Berlusconi o das velinas. Na Xunta tamén hai conselleiros que ignoran a materia que teñen entre mans e actúan con pouca responsabilidade. Que un presidente como Feixóo teña que dicirlle
aos seus conselleiros que
vaian aprendendo galego, paréceme de coña e está sinalando o baixo nivel das persoas que elixiu..
Feixoo propuxo un “bilin guismo cordial”.
A idea da cordialidade é todo
o contrario do que fan que é
incordiar. Lin moitas cousas
de Pujol sobre estas cuestións e vin o seu convencemento de que non se podía
entrar nestes terreos arreando paus porque tiñan que facer un país aceptábel para
todos. Hai camiño para facer
as cousas con sentido común, e aínda que o bipartito
apretase algo o acelerador
ese non foi un problema.
Agora é cando se creou o lío e
sería bo que se explicasen
ben o que queren facer, que
non se dá entendido.G
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O fiscal xefe de Galicia pide que non se deixe
o galego en inferioridade
O Fiscal Xefe do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, Carlos Varela García,
pechou un acto en que catorce persoas
recibiron a toga da galeguidade e a insignia
da Irmandade Xurídica Galega

Lara Rozados

O acto tivo lugar o sábado 20,
no Salón Nobre de Fonseca en
Santiago. Carlos Varela comezou a súa intervención lembrando a Sebastián Martínez
Risco (1899-1977), a quen a Irmandade lle dedicou o ano pasado, no mosteiro de Celanova, unha homenaxe e unha publicación (Sebastián Martínez
Risco. Mestre de xuristas) “precursor da normalización lingüística no ámbito xurídico,
compañeiro de noso en abrir
portas nestas estancias onde a
lingua foi proscrita”, e enlazando a súa figura coa de Victorino
Gutiérrez Aller, “outro exemplo de galeguidade consciente”. O notario xubilado, presente no acto, era un dos persoeiros homenaxeados nesta
xornada, xunto con Daniel
García Ramos, no seu décimo
cabodano.
O Fiscal Xefe abordou a si-

tuación da lingua no ámbito
xurídico, salientando que o
principio de igualdade estabelecido pola Constitución, a cooficialidade real e efectiva, non
pode acadarse sen aterse ao
principio xurídico da discriminación positiva para favorecer
a lingua en igualdade de condicións. Por iso convocou o Goberno galego para tomar medidas “correctoras”, de xeito que
o galego “non estea en inferioridade de condicións”.
Advertiu tamén de carencias no ámbito municipal: un
uso escaso do galego por parte
de asesorías xurídicas e policías locais, en concreto. Seguindo os acordos do acto fundacional da Irmandade, hai un
ano Celanova, a entidade trasladoulle á Federación Galega
de Municipios e Provincias a
necesidade de promover unha
nova asemblea de concellos
galegos para corrixir estes >>>

Carlos Varela entrega un dos diplomas durante o acto da Irmandade Xurídica Galega.

JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

‘O Decreto do Galego
no ensino
non orixinou conflito’
Xoaquín Monteagudo Romero, presidente da Asociación
de funcionarios para a normalización lingüística de Galicia,
foi o encargado de conducir o
acto, e advertiu da necesidade
de lle devolver ao galego “a súa
condición de lingua de prestixio”. Percorrendo as últimas
décadas, situouse nunha serie
de fitos lexislativos, prestando
especial atención ao ámbito
do ensino: o Decreto 247/1995
do emprego do galego no ensino, ou a aprobación no Parlamento, por unanimidade,

do Plan Xeral de Normalización Lingüística, en setembro
do 2004, sentaron un proceso
de normalización que “non
orixinou ningún conflito nin
xerou oposición social”.
A respecto do Decreto
124/2007 do 28 de xuño de
promoción e uso do galego no
ensino, afirmou que o seu
contido era “practicamente
igual ao da anterior”, mais un
“sector minoritario” iniciou o
discurso da “imposición do
galego”, que “non tería impacto se non fose polo eco que ga-

Irmandade Xurídica Galega. En primeiro plano, á esquerda, Xoaquín Monteagudo.

’’

Algunhasafirmacións
simplistas só serven para
pór a lingua en perigo”
[Xoaquín Monteagudo]
Presidente da Asociación
de Funcionarios para
a Normalización Lingüística.

ñou con certas campañas
electorais, pero este discurso
mesmo chegou a pór en cuestión a propia Lei de Normalización Lingüística”. Advertiu
do risco que carrexan “afirmacións simplistas que só serven
para pór a lingua en perigo”, e
remarcou “as actuacións nesta materia obrigan a ter actitudes positivas. Se se comeza
polo eido educativo, a seguir

JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

cuestionaranse os ámbitos xurídico e administrativo, e con
eles virá abaixo a arquitectura
da sociedade. Nós estamos
polo diálogo e a negociación”.
Para Monteagudo, “unha das
marcas que defenden a autonomía política de Galicia é a
defensa do idioma, e non se
garante doutra maneira a preservación da diversidade lingüística”.G

ixe
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’’

Acooficialidadereal
e efectiva, non pode
acadarse sen aterse
ao principio xurídico
da discriminación positiva”
[Carlos Varela]
Fiscal Xefe do TSXG.

’’

Varelamencionou
as asesorías xurídicas
dos sindicatos que aínda
non usan o galego”

>>> erros. Varela indicou que
o proceso “regaleguizador”
orientarase tamén cara ás direccións das Escolas de Prácticas Xurídicas e ás facultades de
dereito, para incorporaren formar os e as xuristas no uso e
promoción do galego.
Varela afirmou “imprescindíbel o diálogo aberto coas asesorías xurídicas das centrais sindicais que aínda non optaron
polo emprego da lingua galega
no ámbito laboral”, e instou ás e
aos membros da Irmandade
“non perdades a posibilidade de
levar o discurso da normalización lingüística ao extremo do
exemplo no voso traballo, para
que se difunda e espalle”.G

Lembranza dos que comezaron
a galeguizar a xustiza

’’
O NUCLEAR
María Xosé Queizán

O evento contou coa presenza
de máis dun cento de persoas,
entre membros da Irmandade
e outros persoeiros relevantes
no terreo da normalización
lingüística: a anterior secretaria xeral de Política Lingüística,
Marisol López, a concelleira de
Normalización Lingüística do
Concello compostelán, Guadalupe Rodríguez, ou o presidente de Promocións Culturais Galegas Miguel Barros.
No acto foilles imposta a
toga e mais a medalla a Xosé
A. Gómez Segade, catedrático
de Dereito da USC; Xoán Alfaya Ocampo, maxistrado da
Audiencia Provincial de Pontevedra; Alejandro Couselo
Barrio, maxistrado do Xulgado de Cangas; Luciano Varela
Castro, maxistrado do Tribunal Supremo; Ana López-Suevos Fraguela, maxistrada do
Xulgado de Santiago de Compostela; a avogada Elva Campos Rodríguez; e os avogados
Xosé Vicente García Legísima
e Xesús Estarque Moreno. Tamén a recibiron varios funcionarios: Xesús María González
Domínguez, secretario do
Xulgado de Paz de Vilanova
de Arousa; Mercedes Sam-

’’

Entreoshomenaxeados
figuran desde
un maxistrado do Supremo
a varios funcionarios”

paio Fernández, do corpo de
auxilio social; Xoaquín Charlín González, funcionario xudicial de Cambados; e tres
funcionarios do Xulgado da
Fonsagrada: Antonio López
Valledor, María Xosé Besteiro
Ares e María Luísa Fernández
Camiñas.
Mais tamén serviu para
homenaxear dúas figuras referenciais da normalización
lingüística no terreo, particularmente castelanizado, da
administración de xustiza: a
Victorino Gutiérrez Aller, autor do primeiro formulario
notarial en lingua galega, foille entregada a insignia de ouro da Irmandade, e presentouse o libro A reafirmación
en nós mesmos, de Daniel
García Ramos, maxistrado
que conseguiu que tivese lugar a primeira vista oral do

TSXG en galego.
A respecto de Gutiérrez
Aller, Benito Montero Prego,
fiscal da Audiencia Provincial
de Pontevedra, lembrou como o uso do galego, corrente
nos documentos até o século
XIV, desapareceu a partir de
1480, mais “houbo un notario
que foi o primeiro que conseguiu tender esa ponte fermosísima do presente con 500
anos atrás”. El achegou o primeiro formulario notarial en
lingua galega, “unha ferramenta imprescindíbel”.
Por outra banda, Xosé Xoán Barreiro Prado, presidente
da Sección 2ª da Audiencia
Provincial de Pontevedra, gabou o labor de Daniel García
Ramos: “ten, por dereito propio, unha cadeira propia nese
Pórtico da Gloria do xurismo
galego do que tamén forman
parte Lois Peña-Novo, Valentín Paz Andrade ou Fermín
Bouza Brey. Os que traballamos con el, arreo, sabemos
que ningún esforzo é en balde,
se se fai con rigor e esforzo”.
Rematou a súa intervención
cun optimista “mil profesionais máis do dereito para a lingua galega”.G

A

central de Garoña vai tocando á súa fin e isto desata o tema nuclear. José Luis
Rodríguez Zapatero vaise encontrar co conflito entre as súas promesas electorais e a realidade enerxética do país, dependente dos elevados prezos
do petróleo. As chamadas
enerxías renovábeis, solares
ou eólicas, son moi deficientes. Os muíños que afean a nosa paisaxe son, na práctica,
quixotescos. O 70% da enerxía
española procede do carbón e
do gas que é moi contaminante, de forma que moi pronto
non se poderán pagar as multas que prevé o protocolo de
Kioto. Ante isto, numerosos
países optan polas nucleares
que combinan gran produción enerxética e limpeza da
atmosfera. Finlandia acaba de
incorporarse. O 78% da enerxía francesa é nuclear. Portugal
tamén entra na roda. Como
nos salvariamos dun desastre
con esta veciñanza? O debate
nuclear debe ser urxente e europeo. A nuclear foi unha tecnoloxía aldraxada desde os
anos 60 polos integrantes dos
movementos ecoloxistas. Pero
non os vin encher as aldeas
abandonadas para vivir á luz
do candil, consonte as ideas
que defenden. O noso estilo de
vida non pode prescindir da
enerxía. Podemos, iso si, usala
dun modo racional e máis respectuoso co ambiente. Galiza
suspende neste aspecto. O
60% usa transporte privado. A
mocidade fai do coche un fetiche e da velocidade unha fachenda que os leva a unha persistencia de mortes nas estradas. ¡Quen os vería se ese acabamento fose debido a unha
nuclear! Tampouco aprobamos no hábito do reciclado do
lixo, nin na conservación de terras e mares. Os nosos bosques
arden por malicia ou desidia...
E iso sen contar os peidos das
vacas!G

’’

Onosoestilodevida
non pode
prescindir
da enerxía ”
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’’

ENPOLEIROALLEO

DEVAGAR

FEIXÓO ASPIRA A MADRID? Vázquez

Intre da manifestación do metal do 23 de xuño.

AS FOLGAS
NOS OUTROS PAÍSES
“Estiveron algunha vez nas folgas do transporte francés? E
entre os piqueteros arxentinos? Viron o dos mineiros ingleses en tempos da Thatcher
nalgunha película?”, pregúntalles aos lectores Ramón Reboiras en El País. O artigo aborda a
polémica e prolongada folga
do metal en Vigo e a súa tese é
que esa cidade é unha urbe industrial que vive os conflitos
con intensidade, como outros
núcleos fabrís do noso contorno. “Os nosos protagonistas
dos luns ao sol teñen tan mala
hostia ou máis que calquera
deles cando, nesta Galicia camiño da súa enésima metamorfose industrial, alguén pon
en dúbida o pan dos seus fillos”, sinala. Fronte a esta situación, o autor ironiza: “Hai traballo por diante: limpar as rúas
de sindicalistas, as aulas de nacionalistas, o Parlamento de
disidentes e seguir repartindo
as subvencións aos de sempre,
aos que nunca asumiron a alternancia, porque para eles a
vida consiste en vencer ao
diaño bolxevique, ao proletariado lerdo, aos escolares díscolos, aos escritores que pomos o acento na hipocrisía, sen
moverse do seu escano, sen
cambiar de emisora, nin de
raia no pelo”.G

CARLOS FERNÁNDEZ/ A.G.N.

’’

Sidigoquesiquerovolver,
a que se lía!”
[José María Aznar]

Alberte Núñez Feixóo, censurou onte [xoves 18] a decisión
de Xesús Vázquez, conselleiro
de Educación, de discriminar
os lectores de Xornal de Galicia
este mes ao privalos da publicidade institucional a favor da
polémica enquisa na que se lle
pregunta aos pais sobre a preferencia lingüística para a educación”. Xornal lembra que se
trata do único medio realmente bilingüe existente en
Galiza e que tamén foi vítima
da decisión da Xunta Galicia
Hoxe, o único diario integramente en galego. Non todos os
medios quedaron sen os anuncios do Goberno galego. Por
exemplo, o rotativo madrileño
ABC si incluíu os anuncios de
Educación para os pais galegos. A razón debe ter algo que
ver co bilingüismo cordial.

FEIXÓO ADMITE
A DISCRIMINACIÓN
AO XORNAL DE GALICIA
Xornal de Galicia informa de
que Feixóo admitiu a discriminación coa que a Consellaría
de Educación trata a ese diario.
“‘Seguro. Toda discriminación
é mala’. Con esta sentenza, o
presidente da Xunta de Galicia,

Antón Baamonde visto por Calros Silvar.

Francisco Carballo

E
PEPE FERRíN/ A.G.N.

e o presidente están sometidos
a todo tipo de críticas. Unha
das máis recentes vén de An tón Baamonde, en El País,
onde se pregunta no titular
“Que quere Feixóo?”. O autor
admite que non é quen de recoñecer a liña política que segue e intúe que “tal vez aspire a
máis. Á presidencia do Goberno de España” e sinala que
“parece seguir a liña de conduta que inspirou os neocons
americanos e aos asesores de
Raxoi. Trátase do que se deu en
chamar leninismo de dereitas”. Para cumprir o seu obxectivo, Baamonde asegura que
“Feixóo ten a idade e o aspecto
apropiado, é galego, non levanta suspicacias, e, neste momento, é o barón de máis futuro no PP. Talvez cando fai do
galego o corazón da súa estratexia, cando evita o pragmático
para abordar o ideolóxico faino
levado do seu desexo de agradar á opinión pública e, sobre
todo, á publicada, da España
na que o PP ten os seus principais caladoiros”.G

Roberto Varela,conselleiro de Cultura.

dáveres e órganos humanos
plastificados por non declaralos na aduana, titulouse: ‘Hugo
Chávez prohibe a exposición
Bodies Revealed’. Unha semana despois a situación repetiuse en Francia, mais o titular
foi ‘A xustiza francesa prohibe
a exposición de cadáveres Our
Body’”. A satanización de Chávez “ten como obxectivo crear
a imaxe dun país en crise e en
convulsión continua, aínda
que alí non estea a suceder algo
anormal”.G

OBSESIÓN CON CHÁVEZ

A CULTURA GALEGA
DE ROBERTO VARELA

O presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, é unha persoa
que sae con frecuencia nos
medios occidentais –unha media de 2,4
artigos por
día no principal diario
español–,
pero non
por casualidade nin
sen intenc i o n a l i - Hugo Chávez.
dade, segundo un artigo do xornalista
Pascual Serrano en Público. O
artigo enumera unha serie de
casos nos que o trato que se lle
dá non se corresponde co que
reciben outros presidentes.
“Hai poucos días, as axencias
anunciaron a prohibición en
Venezuela da Coca Cola Zero...
e un periódico chegou a titular
‘Coca Cola cede ao enfrontamento con Chávez e retira a
súa bebida’. As axencias non
explicaron que o edulcorante
que contén a fórmula do refresco en América Latina xa
está prohibido nos Estados
Unidos”. Outro exemplo:
“Cando as autoridades tributarias venezolanas multaron a
empresa que organizara unha
exposición que empregaba ca-

O conselleiro de Cultura e Turismo, Roberto Varela, concédelle unha entrevista a César
Wonenburger en La Voz de
Galicia para falar de cultura, foránea, aínda que a maior parte
do tempo o tema é el mesmo.
Dá conta da súa precocidade
ao ler con once anos Cen anos
de soidade, aínda que admite
que “seguramente non entendín nada”. Tamén nos conta o
impacto que para el supuxo
Morte en Venecia ou como foi
a ver a The Rolling Stones a
Londres cando tiña 17 anos ou
como “leín a Proust, Dostoievski e Thomas Mann
cando aínda era adolescente,
por iso me molesta cando
desde a oposición me chaman
iletrado. Calquera cousa menos iso”. Na conversa publicada non atopamos rastro da
cultura galega nin da cultura
que se fai en Galiza. Declárase
“independente, teño amigos
en todas as partes e non penso
discriminar a ninguén pola súa
ideoloxía”. Tal vez por iso tamén afirma que “noto que vivimos acomplexados por demasiados prexuízos, algo que seguramente foi froito da influencia do nacionalismo”.
Menos mal que é independente!G

agora sei que ouço as coisas devagar”, di Daniel Faria, un poeta de Porto, un poeta
doce e torrencial. E gosto del
porque me é antídoto ao desespero. A miña análise da realidade social non é pesimista,
mais cústame superar o noxo á
decisión oligárquica de seguer
no dominio e no sometemento
do resto social. Dominan porque logran “cortellos” de funcionarios, de comunicadores e
aínda máis. Teño ante min un
vagabundo maltratado. É un
vadío solitario a quen lle concederon a “Risga” e a asistente social do seu Concello non parou
ata quitarlla. E agora este vadío
honorábel non pode pagar a
habitación e dorme ao pairo.
Como el moitos; son vítimas
de poder e dos seus portadores
antisociais, ultras, que defenden
o neocapitalismo e o darwinismo social. Hainos “ubique”.
Son ratas portadoras da peste;
son os escollidos que comprar
aos electores. Calquera que sexa
a opción de saída da crise, a socialdemócrata ou a altermundialista, quero dicirlles: nada faredes
sen a distribución da riqueza v.g
co establecemento da “renda básica”. O medre da fame na terra,
o medre dos sen pan nin vivenda en Europa é a proba da
inxustiza, da inmoralidade económica do neoliberalismo e da
Terceira Vía socialdemócrata.
Mais “non só de pan vive o
home” senón de toda palabra;
por iso o intento ultradereitista
de GB co Sr. Rueda e cía de destruír a nosa lingua, é un intento
antihumano que crea fame, vadíos e miseria. É a pretensión enmascarada da política devastadora da Monarquía hispana
(agora dos da FAES), de uniformar no castelán e colonizar as
nacións milenarias absorbidas
por un poder de disfraz e trampa.
“Xa teño a voz crebada de
tanto chamarte”( Fiz Vergara)
de tanto soportar aquel franquismo de pedra, para que
agora reciba cemento para cadaleito da sempre ladroeira oligarquía no poder.G

’’

Omedredos
sen pan nin
vivenda en
Europa é a
proba da
inxustiza”
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Eloi Artime, decano do Colexio de Avogados de Pontevedra

‘A delegación da Xunta de Vigo
crea unha nova provincia’

ESTRATEXIA
Fran Alonso

P

H. Vixande
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

O venres 19 de xuño, vinte mil
persoas percorrían as rúas de
Pontevedra contra a decisión
da Xunta de crear unha superdelegación do Goberno autonómico en Vigo, antesala da división provincial, en opinión
dos convocantes. Eloi Artime,
decano do Colexio de Avogados
de Pontevedra,un dos impulsores desta acción de repulsa, explica as razóns da súa oposición
“á provincia viguesa”.
Existe un movemento en Pontevedra contra a superdelegación da Xunta en Vigo. Non é
un conflito localista?
Será por parte de Vigo, aínda
que penso que tampouco, porque en Vigo non existe esa demanda da delegación. Trátase
dunha decisión pouco meditada que responde a unha petición que ninguén formulara. En
Pontevedra, porén, si que hai
unha opinión xeral contraria.
Existe unha opinión segundo a
cal, a capitalidade provincial é
a principal industria de Pontevedra. Que pensa?
Ese é un enfoque novidoso.
Non lle negamos a Vigo os servizos que demanda, pero non
estamos de acordo coa delegación da Xunta. Non nos opoñemos á desconcentración administrativa ou a que se poñan en
Vigo as oficinas necesarias
desde un punto de vista funcional. Crear unha delegación
distinta e única, non hai outra
en ningunha provincia, é crear
unha división territorial nova e
merece unha explicación.
Que ten de malo?
Divídese unha provincia existente. Por que non se fixo na Coruña con Ferrol ou Santiago, ou
en Lugo coa Mariña? Por que se
crea un ente territorial con 14
concellos que divide a provincia?
As provincias están recollidas na
Constitución e para modificar os
seus límites é necesaria unha lei
orgánica. Iso é unha garantía de
que non se crea outra provincia.
De facto si que se crea e faise
por decreto, un medio insuficiente, anticonstitucional e
que vulnera o Estatuto.
E a solución non serán os tribunais?
Eu represento o Colexio, unha
institución á que non lle co-

’’

Trátasedunhadecisión
pouco meditada que
responde a unha petición
que ninguén formulara”
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Porquenonsecrearon
delegacións en Ferrol
ou Santiago ou na Mariña
e si en Vigo?”

’’

Dasformulaciónsdaárea
metropolitana só unha
é racional: a que integra
Vigo e Pontevedra”

rresponde acudir á Xustiza por
esa causa. Neste movemento
hai colectivos de todo tipo e
quizais teña que ser unha Plataforma ou o propio Concello o
que recorra ese decreto.
O que non se entende é que un
cidadán da Guarda teña que ir
a Pontevedra, cando está máis
próximo Vigo.
Esa é unha das trampas do decreto. Deixa fóra algúns concellos do sur como proba de que
non hai unha nova provincia,
pero nun futuro próximo pedirán a súa integración en Vigo,

caerán como peras maduras.
Que dirían vostedes se se constitúe unha nova provincia?
Aceptan ese debate?
Pontevedra quedaría con menos territorio. É ocioso preguntar por que.
Pois eu pregúntollo.
Hai argumentos racionais e
outros emocionais, que tamén
importan. Se hai unha quinta
provincia, por que non hai
unha sexta ou unha sétima? Se
non hai demanda, por que ten
que haber concesións?
Falemos da área metropolitana.
Houbo varios modelos. Un integraba Pontevedra e Vigo, outro
coincide en Vigo cos concellos
incluídos na superdelegación e
outro agrupa case todo o sur
provincial. Que posición teñen?
É un debate turbio, pero non é
cousa só dun partido, son todos.
Tratan de contentar a Vigo, pero
é unha forma de quitarlle vixencia á provincia. De todos os xeitos, das formulacións da área
metropolitana só unha é racional: a que integra Vigo e Pontevedra. Pero antes de facer esa integración, antes de promulgar
esa lei, a área metropolitana hai
que construíla polos feitos; é dicir, ten que existir esa gran rúa
que conecte as dúas cidades e
esa rúa non existe porque hai
unha autopista carísima e un
tránsito ferroviario insuficiente.
Falta deseño territorial?
Falta. Un novo deseño como ese
ten que vir a través dunha Lei Orgánica ou unha Lei do Parla-
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mento Galego e, naturalmente,
dun debate cidadán sereno.
E tería sentido nun Estado autonómico constituír novas provincias, que non son entes naturais
dentro da Constitución?
Imos por partes, non ten sentido
crear novas provincias, pero iso
de que non son entes naturais
dío vostede. Están aí desde que
temos lembranza. A provincia de
Vigo implica un maltrato a Pontevedra. O proxecto de empacadora de Vilaboa situaba a planta
a carón de Pontevedra para recoller o lixo de Pontevedra.
En Vigo tamén se senten maltratados.
Para ir a Ourense, por moita autoestrada que houbese, até hai
ben pouco había que entrar polo
centro de Vigo. A Universidade
puido terse feito en Redondela
ou en Vilaboa, pero marchou
para o monte en Vigo, para poder chamarlle Universidade de
Vigo. Con isto non quero atacar a
Vigo porque estamos destinados
a vivir con harmonía, son os políticos os que crean os problemas.
En todo caso, a creación da delegación viguesa trata de achegar
a Administración á cidadanía.
Iso din, e tamén afirman que
en Pontevedra quedan oito delegacións e en Vigo, tres. É o
que din os políticos, pero o decreto non afirma iso, senón
que, de feito, constitúe unha
nova provincia. Contra iso, a
cidade de Pontevedra reaccionou coma unha piña na manifestación do pasado venres.G

ois non era tan difícil a resposta a aquela pregunta
de ¿que é un país normal? Sen
dúbida, aquel no que os escritores (entre outras moitas persoas) poidamos deixar de escribir artigos en defensa da lingua. De feito, o novo goberno
do PP está posicionándose tamén contra a literatura galega,
non só porque esnaquiza a
principal ferramenta da escrita
–a lingua– senón porque teima
en ternos tan distraídos na súa
defensa que apenas nos queda
tempo para a escribir. ¿Será
unha estratexia? Seguro que
nun país normal, os escritores
teñen moito máis tempo para
escribir ca nós.
O único consolo que nos
queda é que dentro de cen
anos o galego seguirá sendo a
lingua literaria en Galicia e de
Núñez Feixóo ninguén se vai
lembrar. Como moito, algunhas teses universitarias estudarán este período negro para a
lingua preguntándose pola feroz vontade aniquiladora dos
seus protagonistas: un presidente que crea un conflito lingüístico para poder dicir que o
crearon outros e un conselleiro
de Educación que leva o caos e
a animadversión ás aulas, poñendo en pé de guerra os directores dos centros, as institucións, o profesorado, as ANPAS, os Equipos de Normalización, etc. ¿Serán os preparativos dunha nova materia; acaso
Educación para a Tiranía?
Entretanto, na cidadanía
medra velozmente unha especie de renacido espírito das Irmandades da Fala, que boa falla nos facía. Se é que, ao final,
nos van facer un favor. ¿E non
será que todo é unha estratexia
para o despiste e vai resultar
que este PP defende a lingua
máis ca nós? ¿E non será que
Feixóo, como José María Aznar
co catalán, fala galego na intimidade? G
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¿Seránospreparativos
dunha nova materia;
acaso Educación
para a Tiranía?”
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Bilbao sae á rúa contra a ETA.Varias ducias de miles de persoas ateigaron
as principais avenidas de Bilbao o 20 de xuño en protesta polo asasinato do
policía Eduardo Puelles en Arrigorriaga (Biscaia), o 19 de xuño, reivindicado
pola ETA. A concentración silenciosa estivo encabezada polo lehendakari,
Patxi López e os principais lemas reclamábanlle ao grupo terrorista a fin da
violencia. O 22 de xuño foron detidos en Bilbao tres supostos membros da
ETA, Patxi Uranga, Olatz Lasagabaster e Ainara Vázquez.G

ENQUISA DO CIS

Só o 10% dos vascos apoia o pacto PSOE-PP
Segundo un inquérito realizado unha semana
despois das eleccións, a maioría preferiría
un acordo entre nacionalistas e socialistas
César Lorenzo Gil

O 10 por cento dos vascos é favorábel ao pacto entre PSOE e
PP, fronte ao 41 por cento que
vería con bos ollos un acordo
de goberno entre PNV e PSOE.
Esta é a principal conclusión da

enquisa que o Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS)
–dependente do Estado– realizou unha semanadespois das
eleccións e publicou a pasada
semana.
Outro dato relevante do in-

quérito é a resposta á cuestión
sobre a ilegalización de Batasuna e as siglas afíns. Para o 43
por cento dos enquisados, esta
forza política debería poder
concorrer ás eleccións fronte
ao 36 por cento que está de
acordo con que siga fóra do
marco parlamentario.
LÍDERES. Normalmente, un dos
conceptos máis interesantes
dunha enquisa política é a va-

O lehendakari, Patxi López [á esquerda] e o presidente do PP de Euskadi,
Antonio Basagoiti, saúdanse no parlamento de Vitoria. VINCENT WEST / REUTERS

loración dos líderes. Na do CIS,
os dirixentes con mellor nota
son o ex lehendakari Juan José
Ibarretxe e a deputada de Aralar Aintzane Ezenarro. No fondo da táboa está o presidente
do PP vasco, Antonio Basagoiti. A imaxe dos populares sofre
tanto no ámbito vasco como
no estatal. Mariano Raxoi tamén suspende e un 60,7 por
cento dos consultados acha

’’

O líder do PP,
Antonio Basagoiti, é o peor
valorado”

que de gobernar o PP no Estado a situación político-económica empeoraría.G

Agora empeza a historia?
Os medios de comunicación
estatais visitan Euskadi moito máis desde as eleccións
do 1 de marzo. O nomeamento de Patxi López como
presidente supuxo para
moitos xornalistas unha
“descuberta”, o “Agora empeza a historia vasca” que
critica o PNV.
Este punto de vista notouse especialmente tras o asasinato do policía Eduardo
Puelles. As televisións e os
xornais daban como novidades actos xa vistos anteriormente, como a retirada de
fotografías de presos da ETA
de casas consistoriais do rural vasco, a convocatoria de
manifestacións de repulsa
ou o papel determinante da
Ertzaintza na loita contra o
terrorismo.
O presidente do PNV, Iñi-

go Urkullu, denunciou que
se quere transmitir a idea de
que durante a etapa nacionalista no poder “non se
condenaban os atentados da
ETA” ou se lles daba ordes
aos policías vascos de “mirar
para outro lado” en temas de
terrorismo. Urkullu criticou
duramente a entrevista a
dous supostos ertzainas que
apareceron nunha canle privada de televisión encarapuchados afirmando que até
agora tiñan ordes expresas
de non actuar contra o contorno etarra. “O conselleiro
do Interior, Rodolfo Ares, debería aclarar este tema e facer unha investigación interna para identificar estes policías”. O dirixente nacionalista pide tamén que o novo goberno dea a súa opinión sobre o asunto.G
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ROI CAGIAO

O PP gañaría hoxe as eleccións
en xerais. Unha enquisa do xornal
Público dálle a vitoria ao PP de se
convocaren eleccións xerais arestora. Segundo a sondaxe, os populares
obterían o 41,8% dos sufraxios fronte ao 40,3% dos socialistas. Nas eleccións do 2008, o PSOE gañou cun
43,6% e o PP obtivera o 40,1%.G

INQUISIDOR
MARTÍNEZ

CATALUÑA

Xosé Antón Gaciño

J

O dilema de ERC
ERC vive un período de fonda reflexión,
entre o temor á queda electoral no 2010
e o debate interno sobre afondar na alianza
cos socialistas ou ollar cara a CiU
César Lorenzo Gil

Un profundo alivio se respiraba
na sede central de ERC o día seguinte ás eleccións europeas. A
caída de votos foi menor da esperada e o candidato, Oriol
Junqueras, saíu reforzado dentro do partido.
Os resultados do 7-X crebaron o medo dos dirixentes de
Esquerra, que agora teñen que
resolver definitivamente o dilema que defina o seu xeito de intervir na política tras as eleccións catalás previstas para o
2010. O comezo do liderado de
Joan Puigcercós coincide coa
perda de 300.000 votos nas eleccións xerais do 2008 e certa imaxe de desorientación no partido
independentista, entre o papel
de colaborador necesario para
estabilizar o goberno de Madrid
e socio do PSC no tripartito de
Barcelona e o rol de defensor ra-

dical do catalanismo incluso
avogando pola emancipación
do Estado español.
Amais da perda de votos, a
ERC dóenlle as promesas incumpridas. En especial as
emanadas por José Luis Rodríguez Zapatero. Non en van Esquerra deixou de ser soporte do
presidente do goberno central
e incluso pactou algunhas propostas lexislativas co PP.
ACHEGAMENTO A CIU? Este distanciamento co PSOE non tivo
consoancia cos socialistas cataláns. O tripartito é durante esta lexislatura máis sólido que
na anterior e a coordinación
entre o vicepresidente JosepLluís Carod-Rovira e o presidente José Montilla é tal que
nin a prensa contraria logrou
atopar fendas.
Pero o alento electoral apro-

O presidente de ERC, Joan Puigcercós [á esquerda] e o vicepresidente da
ALBERT GEA / REUTERS
Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira.

xímase e varios dirixentes da
coalición xa advertiron de que
o pacto de lexislatura acabará
coa disolución do parlament e
que a partir dese momento
ERC é libre de optar polo goberno que mellor lle pareza.
Fontes de ERC afirman que
hai conversas con CiU desde
hai meses para facer posíbel un
pacto no 2010. Estas mesmas
fontes consideran que a perda
do poder polo PNV en Euskadi
fixo inestábel o actual marco
autonómico e o respecto polos
nacionalismos.
Asemade, dirixentes de Esquerra e de Convergència verían como moi negativo un

achegamento de CiU ao PP só
por falta de cifras para compoñer unha maioría sólida.
Para algúns, o catalanismo
está en crise e precisa dun reagrupamento. Paradoxalmente,
un dos máis ferventes partidarios desta doutrina, Joan Carretero, abandonou ERC tras a súa
derrota no Congreso do partido
do 2008 e xa manifestou o seu
interese en formar un novo
partido que abandone o pactismo e aposte por un independentismo “esixente” que afronte o “tema nacional” na próxima lexislatura. As primeiras
análises sociolóxicas non lle
dan demasiados votos.G

avier Martínez, cando chegou a Granada no 2003 como o novo arcebispo que substituía o famoso Antonio Cañizares (o que non dubida en
xustificar os abusos continuados contra menores en centros
rexidos pola Igrexa, botando
man da polémica do aborto),
superou o seu antecesor, por
exemplo, na restrición de liberdades aos seminaristas. Prohibiulles o acceso á internet, limitoulles as horas de televisión
e retiroulles as chaves de acceso ao Seminario, para controlar as súas entradas e saídas.
Máis dun centenar de cregos
presentaron queixas contra el
ante o nuncio. O arquiveiro da
catedral levouno aos tribunais
e toda unha vila da costa granadina saíu en defensa do párroco trasladado porque a unhas monxas do lugar (e ao arcebispo, claro) non lles gustaba
que acollese inmigrantes na
casa parroquial.
Ese arcebispo preside a Comisión Episcopal para a Doutrina da Fe (a herdeira da do
Santo Oficio), que vén de darlle
un novo aviso ao teólogo Torres Queiruga. Entre os pecados deste aguiñés de honra deben de figurar o seu respecto á
pluralidade relixiosa, a súa postura crítica e o seu achegamento á realidade social para actualizar o seu pensamento e a súa
fe, e, por suposto, o seu radical
compromiso co pobo galego,
coa súa historia e a súa cultura.
Demasiado para o fundamentalismo da maioría da xerarquía eclesiástica, en particular
deste inquisidor que segue a
senda do cardeal Cisneros, que
instaurou un réxime de terror
entre os musulmáns conquistados, crebando a liña dialogante do seu antecesor, Hernando de Talavera, que mesmo
aprendera árabe para debater
en pé de igualdade.G
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Martínez preside
a Comisión Episcopal
para a Doutrina
da Fe (a herdeira
da do Santo
Oficio)”
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Fernández e Kirchner,
exame en tempos de crise

’’
ELECCIÓNS
LATEXOS

POUCO SERIAS
X.L. Franco Grande

A

Un bo resultado
nas lexislativas
arxentinas daralle
lexitimidade á parella
para acometer
profundas reformas
políticas e
económicas
Roberto Mansilla Blanco
analista do IGADI (www.igadi.org)

As decisivas eleccións lexislativas na Arxentina do 28 de xuño
modificarán substancialmente
o panorama político nese país,
coa vista posta na carreira presidencial de 2011. Velaí que os comicios lexislativos supoñan, para os actores políticos involucrados, un test de grande envergadura, a pesar da apatía e das
suspicacias dos electores.
Ninguén dubida que a presidenta Cristina Fernández e o
seu esposo, o ex presidente Néstor Kirchner, xogan as súas principais cartas nestes comicios.
Para os Kirchner, as eleccións
supoñen unha especie de referendo sobre a xestión presidencial dentro dun contexto marcado pola crise económica global e
a alza da inseguridade cidadá
neste país sudamericano.
Independentemente dos intereses e das expectativas dos
actores involucrados, a situación política actual amosa unha
marcada atomización e volatilidade de alianzas políticas, en
gran medida fraguadas polo excesivo personalismo dos candidatos. Kirchner tenta apuntalar
unha plataforma homoxénea,
encarnada nun peronismo de
esquerdas con ampla base popular, que lle permita perfilarse
como unha eficaz opción presidencial para o 2011.
Pero o panorama semella
complexo. Xorden fendas claras
dentro do “kirchnerismo”, determinadas por unha serie de
rupturas e candidaturas desafiantes que complicarán as opcións de Kirchner para alzarse
como abandeirado dun espectro social e político tan variado
como é o peronismo.
Pola súa banda, a oposición
estabelece diversos criterios
electorais e de candidaturas, en

A presidenta arxentina, Cristina Fernández, abraza o seu home, Néstor Kirchner, durante un acto electoral en Buenos Aires o
MARCOS BRINDICCI / REUTERS
18 de xuño.

’’

Kirchnertentaapuntalar
unha plataforma
homoxénea, encarnada
nun peronismo
de esquerdas
con ampla base popular”

’’

Américado Sur asistirá
até finais de ano a decisivos
procesos electorais en
Bolivia, Uruguai e Chile”

gran medida supeditadas ao carisma e capacidade de manobra
dos candidatos existentes. As
rupturas no ‘kirchnerismo’ déronlle paso á presentación de
novos liderados, como o ex vicepresidente Julio Cobos, o empresario Francisco de Narváez
ou o ex gobernador Felipe Solá,
erixidos como estandartes dunha oposición tamén inestábel.

Paralelamente, outros candidatos orientados cara ao centrismo de dereitas e de corte socialdemócrata, como son o empresario e actual alcalde bonaerense Mauricio Macri e a líder
da Unión Cívica Radical, a incansábel Elisa Carrió, buscarán
consolidar as súas posicións de
cara ao 2011.
O exceso de personalismo
político manifesta un preocupante déficit de elección democrática dentro dos partidos,
alianzas e movementos políticos
que dominan o escenario arxentino. Á escasa participación das
bases deses movementos na
elección das candidaturas –moitas delas creadas de forma circunstancial– engádese a consideración de candidaturas de claro corte nepotista, manifestando
a proliferación e consolidación
de clans políticos entre o centro e
a periferia arxentina, que moitas
veces coartan os procesos de
elección democrática.

CAMBIO DE RUMBO NA REXIÓN?Do
mesmo modo, non se debe esquecer a perspectiva das elec-

cións arxentinas definidas en
torno ao contexto rexional.
América do Sur asistirá até finais de ano a decisivos procesos
electorais en Bolivia, Uruguai e
Chile, socios importantes para
Arxentina dentro dos marcos de
integración rexionais. O momento clave será tamén a elección presidencial brasileira prevista para finais de 2010, que
pode remover a orientación política manifestada nos últimos
anos na rexión sudamericana.
En xogo está a renovación da
metade do Congreso Nacional e
un terzo do Senado, escenario
moi significativo de cara a postular candidaturas e opcións políticas para o 2011. Todo isto incrementará o nivel de tensión política nos dous anos que restan de
presidencia para Fernández,
que poderían agudizarse na medida en que os conflitos sociais
volvan ocupar a atención política. Se Arxentina decide, en gran
medida, o seu futuro político o
28 de xuño, os Kirchner mergúllanse nunha complexa dinámica que pode finiquitarlle o protagonismo na vida política.G

lgúns analistas, como Bernard Houcade (Le Monde,
20 xuño), do CNRS francés, botando man de datos directos e
indirectos, dende a toma do
Ministerio do Interior na noite
das eleccións ata a mobilización xeral dunha boa parte da
sociedade iraniana contra o
pretendido resultado, pensan
que as eleccións de Irán non
son de fiar.
Parece fóra de dúbida que
Mir Husein Musaví e Mehdi
Karrubí obtiveron votacións
masivas nas grandes cidades.
Tamén foron votados polos revolucionarios de 1979 –agora
andan entre os 50 e os 60 anos–
porque entenden que a súa
ideoloxía revolucionaria non se
reflicte na composición da actual República Islámica.
Os manifestantes constitúen un conxunto moi heteroxéneo da sociedade e, agás casos
non significativos, non cuestionan a República Islámica, á par
que se asegura que ningunha
influencia teñen nas protestas
as actividades de sabotaxe que
existen en Irán, como é ben sabido, pero alleas por enteiro a
esta protesta da súa sociedade.
Barack Obama, ao contrario de Nicolas Sarkozy, decidiu, paréceme que con acerto,
non tomar partido polos manifestantes para non poñer
atrancos nas próximas conversas cos iranianos (The Nation,
20 de xuño).
O guía supremo, ao apoiar
teimosamente a Mahmud Ahmadinaiad, rompeu o consenso entre distintas tendencias
que ata agora se veu mantendo
no cumio do poder da República Islámica, polo que non está
hoxe en condicións de ser árbitro da complexa situación xerada polos resultados electorais.
Dalgunha maneira queimouse
nese apoio ferreño a aquel, pechando así moitas posibilidades para moderar a situación. G
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Oguíasupremo,
ao apoiar
a Ahmadinaiad,
rompeu
o consenso”
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Revolución das Rosas, Laranxa e agora
Verde no Irán
Unha parte de Occidente considera os disturbios
de Teherán como o preludio do final do réxime
islámico xiíta. En realidade, a chamada Revolución
verde é pouco máis que un tirapuxa da nova
burguesía por alcanzar o poder. Igual que
en Xeorxia no 2003 ou en Ucraína no 2004
César Lorenzo Gil

Os recontos electorais son armas perigosas. As últimas revolucións que mereceron tal nome nos medios de comunicación occidentais gañaron a cor
mentres se contaban votos.
O Irán é o último país en lanzarse á rúa para protestar por
un resultado electoral. As reclamacións de fraude poden ser
plausíbeis, a derrota de Mir Husein Musaví é irrebatíbel.
Mahmud Ahmadineiad era
favorito en todas as enquisas.
Nalgunhas, como a asinada pola New America Foundation
–poderoso think tank de Washington–, as previsións eran
dunha vitoria do presidente iraniano de dous a un sobre Musaví, máis ou menos o resultado
oficial. A dúbida principal é saber de onde saíron os sete millóns de votos que Ahmadineiad gañou entre o 2005 e o
2009. Algunhas análises independentes consideran “sospeitosos” os recontos en 320 pequenas localidades, cun caudal
de votos que en ningún caso
porían en perigo o triunfo do
presidente en primeira volta.
Por que entón, a revolta? Os
protagonistas das protestas
pertencen a unha nova clase social iraniana. Profesionais de
éxito, clases medias e altas con
formación, que saben falar inglés, de extracción urbana
(principalmente de Teherán),
que consideran que a Revolución Islámica os deixou de lado
e aproveitan o rebumbio do reconto para buscar unha cota de
poder que as urnas teiman en
non concederlles.
O gran líder deste movemento non é Musaví senón o ex
presidente Haxemí Rafsaniani.
O influente político atesoura
unha gran fortuna (chámanlle o
Rei do Pistacho) e pugna por
conducir o Irán cara a unha
economía de mercado máis capitalista en termos occidentais
que o ríxido sistema alcoránico
de Alí Khamenei, máis intervencionista e planificado.

’’

Profesionaisdeéxito,clases
medias e altas con
formación, de extracción
urbana, consideran que
a Revolución Islámica
os deixou de lado”

OS MÉRITOS DE AHMADINEIAD. A medida que ás protestas de Teherán se sumaron descontentos
coa política de Ahmadineiad
producíronse dous efectos. Por
unha banda, os partidarios do
actual presidente saíron á rúa
para defender os seus propios
intereses. En contra da tese
“occidental” que fala de milicias controladas polo poder,
son os votantes máis organizados os que defenden o seu candidato, coa tensión propia dun
conflito deste tipo.
Ahmadineiad alcanzou moito prestixio entre determinadas
camadas sociais nestes catro
anos. Moitos dos seus votantes
esperan as axudas estatais prometidas para quen case e compre unha casa (un cheque ao estilo Zapatero) e entre a poboación rural agradeceuse o compromiso pé en terra do presidente. Musaví apenas saíu durante a campaña da capital.
OS EXEMPLOS DE UCRAÍNA E XEORXIA. A
prensa occidental axitou novamente a protesta iraniana cos
ventos de democracia e liberdade que capitanearon no
2003 a Revolución das Rosas de
Xeorxia e no 2004 a Revolución
Laranxa de Ucraína. No fondo
de ambos os movementos residía daquela un claro interese
estadounidense por desestabilizar dous Estados próximos a
Rusia e contar con gobernos
receptivos á colaboración.
Os líderes saídos daquelas revoltas que “enchían de esperanza” os foros da internet,
Mikheil Saakashvili e Vítor Iús-

Pormenor dunha das manifestacións a prol de Mir Husein Musaví en Teherán.

henko, son hoxe presidentes
desgastados, sen ningún brillo
de cores. A revolución verde do

Irán ten até o momento unha
gran diferenza. Os EE UU
mantivéronse nun discreto se-

REUTERS

gundo plano e o presidente Barack Obama só pediu o final da
violencia.G
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ELECCIÓNS / ITALIA

DANIEL LECLAIR / REUTERS

BERLUSCONI PERDE
APOIOS PERO RESISTE
Logo das
eleccións locais de Italia,
o partido do
primeiro ministro Silvio
Berlusconi, Il
Popolo della
Libertà, con- Silvio Berlusconi
seguiu resis- visto por Roi Catir o avance giao
do centro esquerda. Se na primeira volta, a
dereita parecía que se imporía
sen problemas, os escándalos
sexuais de Berlusconi reduciron espectacularmente a súa
vantaxe pero finalmente foron insuficientes para apartalo do poder en moitas cidades. A dereita controla Milán e
Veneza. A esquerda, Florenza
e Boloña.G

O presidente de Guatemala, Álvaro Colom [á dereita] comparte unhas tortillas co seu homólogo brasileiro Luiz Inácio Lula, nunha visita a unha escola de Villa Nueva.

GUERRA / PAKISTÁN

O Caso Rosenberg mantivo no aire a continuidade
do presidente de Guatemala, Álvaro Colom,
quen finalmente resistiu e incluso aumentou
a popularidade entre as clases populares.

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

No límite do derrocamento,
estivo Alvaro Colom durante a
“Crise de Maio” cando o vídeotestamento de Rodrigo Rosenberg Marzano apuntaba directamente ao presidente.
A mes e medio do asasinato,
as investigacións pouco avanzaron, mergulladas no silencio
sumarial. Sumíronse no colapso xudicial no que afogan máis
do 90% dos crimes do país.
A gran novidade que analiza
a Comisión Internacional Contra a Impunidade en Guatemala (CICIG) está nas declaracións de José Pérez Léon, quen
afirma que o deputado opositor do Partido Patriota, Armando Paniagua, lle ofreceu 25 mil
dólares e un todoterreo por
asasinar a Rosenberg.
Os números que manexa o
goberno para medir o impacto
político do arrepiante vídeo de

’’

Acusanundeputado
da oposición de ofrecer un
todoterreo e 25.000 dólares
a quen matase a
Rosenberg”

moción inicial, que aínda persiste no exterior, instálanse
dúbidas razoábeis. Como unha persoa que teme pola súa
vida pasea sen protección en
bicicleta? Por que os divulgadores do vídeo son dous coñecidos ultradereitistas instalados na elite económica, dos
servizos de intelixencia ou dos
medios de comunicación?
Foron Luis Mendizabal e Mario David os que o convenceron de que cumpría que filmase o vídeo porque a súa vida
corría perigo?

DÚAS CLASES ENFRONTADAS. Dun-

’’

Adiferenzadoquepasou
en décadas precedentes, o
presidente recibiu o apoio
da embaixada dos EE UU”

Rosenberg só rexistran unha
pequena baixa na aceptación
presidencial entre as clases
medias urbanas. No rural o impacto foi nulo, ou mesmo se
aprecian lixeiros repuntes.
Superada no interior a con-

ha banda, da fracturada Guatemala, sitúanse as clases medias
urbanas, a dos “Canches”, que
durante uns días espremeron a
posibilidade de expulsar do
poder o presidente socialdemócrata, que levaba no poder
pouco máis dun ano. Están incómodos coa reforma fiscal
que o goberno pretende para
corrixir os desequilibrios tributarios guatemaltecos, país onde menos pagan as grandes
fortunas, onde a recadación
fiscal apenas significa o 8% do
PIB. Inquedos pola proxección
pública da primeira dama,
Sandra Torres, que dende a Secretaría de Obras Sociais da Esposa do Presidente está aca-

dando niveis de aceptación
que a sitúan cun apoio electoral suficiente para disputar as
próximas presidenciais, seguindo o modelo Clinton,
Kirchner, Murillo... etc.
Hai uns días, o convidado de
honra que compartiu feixóns,
arroz, carne e melón en Villa
Nueva, nunha escola desta localidade dos arrabaldes da capital,
foi o presidente do Brasil, Luiz
Inácio Lula. O modelo brasileiro
foi o que inspirou o modelo de
escola social que dirixe Torres.
Na outra están os máis indíxenas, impermeábeis aos discursos dos sectores económicos que historicamente detentaron o poder. Para eles, a
mensaxe é esquemática. Quixeron fundir Banrural, a entidade financeira que apoia proxectos de desenvolvemento
social, e na que agora están representados, desprazando das
cadeiras tradicionais banqueiros de dilatada permanencia
no posto.
Quizais a gran diferenza coa
década precedente, na que unha desestabilización democrática encaixaba na normalidade, poida radicar en que un dos
primeiros apoios que recibiu
Colom na crise de maio foi o de
Stephen McFarland, embaixador dos EE UU. G

Tras asasinaren 45 persoas
nun bombardeo no val do
Swat, en Pakistán, os EE UU
afirmaron que están a desenvolver unha potente ofensiva
aérea sobre as milicias dos talibáns que se ocultan en zonas
remotas do país asiático. As
propias autoridades norteamericanas xa afirman con claridade que a guerra de Afganistán xa se estendeu a Pakistán a todos os efectos. Polo
momento, os EE UU non consideran iniciar ataques terrestres en territorio paquistaní.G
OCUPACIÓN / PALESTINA

AUTORIZACIÓN DE NOVOS
ASENTAMENTOS XUDEUS
O goberno
de Israel autorizou a
edificación
de 300 novas
casas nos
asentamentos xudeus O ministro de Deda Cisxorda- fensa de Israel,
nia ocupa- Ehud Barak.
da. Estas
medidas contradín as recomendacións que fixera a Casa Branca semanas atrás,
cando pedira que Tel Aviv
suspendese a expansión colonial en Palestina como sinal de boa vontade. Estes
permisos de construción dependen do Ministerio de Defensa, que dirixe o líder laborista e ex primeiro ministro,
Ehud Barak (na imaxe).G

PASCAL ROSSIGNOL / REUTERS

Centroamérica
pode resistir golpes de Estado

OS EE UU AUMENTAN OS
BOMBARDEOS
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A folga do metal pon os estaleiros de Vigo nunha situación límite.
Aínda que empresas como Barreras ou Vulcano teñen convenio propio,
as mobilizacións afectan ás súas auxiliares. Os actos vandálicos cometidos o 17 e o 22 de xuño contra instalacións da patronal atrasaron as negociacións. CIG, CCOO e UGT condenaron estas accións e rexeitaron
toda responsabilidade.G
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POLÉMICA SOBRE A GRANXA DE PESCANOVA EN TOURIÑÁN

As piscifactorías tiveron 400.000 euros
de axudas por cada emprego
Segundo as convocatorias do DOG
desde 2004
Manuel Vilas

O PP fala dos 300 empregos
que crearía Pescanova para
xustificar a invasión da Rede
Natura en Touriñan, pero, segundo dados recollidos por A
Nosa Terra, nas seis granxas actualmente en funcionamento
só traballan 270 persoas.
“O plan do PP favorecía a
Pescanova porque eran amigos
seus, o do PSOE favorece a Stolt
polo mesmo”. A frase é de Manoel Santos, da plataforma
contra a granxa acuícola en Corrubedo. Meses despois de que
os conservadores recuperasen
o poder, a denuncia de Santos
–lanzada tras a aprobación do
Plan Acuícola do bipartito– cobra máis visos de realidade.
A conselleira de Pesca quere
recuperar o macroproxecto de
Pescanova en Touriñán, descartado polo bipartito por invadir a Rede Natura. Rosa Quintana aposta por “unha solución
como a que foron capaces de
atopar en Portugal”. Fala da
planta de Pescanova en Mira,
inaugurada o domingo.
A que “solución” se refire
Quintana? Pesca non aclara as
palabras da mandataria, pero o
certo é que gran parte dos terreos ambicionados por Pescanova están protexidos pola UE,
polo que a única vía legal para
obrar neles é probar un interese público de urxencia. Iso foi
o que non fixo o bipartito e si
aceptou o Estado luso. E é que a
nova planta en Portugal tamén
invade Rede Natura. Os ecoloxistas de Quercus levaron ao
xuíz o levantamento do veto,
pero de novo triunfou a política
de feitos consumados.
AS CIFRAS DE EMPREGO. O emprego
é a razón que enarbora o PP
para retomar a operación Touriñán. “A Xunta lamenta que
Galicia perdese os 600 postos
de traballo que xerará a maior

planta de rodaballo do mundo
inaugurada en Portugal” reza
un comunicado da Xunta convertido nun retrouso en gran
parte da prensa. Con todo, os
datos da web do Cluster de
Acuicultura proban que é imposíbel que en Touriñán traballen tantas persoas, pois nas
seis plantas de rodaballo que
hai no país só traballan 270
operarios, que os ecoloxistas de
ADEGA aumentan até 400 con
directivos e comercializadores.
En todo caso, o número de
traballos prometidos por Pescanova non está claro. A corporación comezou prometendo
3.000 empregos. Un dato que o
propio presidente da Xunta, Alberte Núñez Feixóo, rebaixa
agora a 300. Asemade, Feixóo
compromete “todo o seu apoio”
a recualificación dos terreos.
Os ecoloxistas preparan
unha reposta coordinada. Xan
Duro, de Verdegaia, define o
plan como “barbaridade” e advirte a Quintana que recualificar a Rede Natura para unha
piscifactoría é “unha fraude de
lei”, pois non hai nin interese
público nin carácter urxente.
Punto de vista que comparte
ADEGA, que alerta que as promesas de traballos “carecen de
fundamento”. ADEGA pon de
exemplo á granxa ao pé doutro
faro emblemático, Cabo Vilán.
Tamén en Rede Natura, esta
industria emprega “menos de
50 persoas” polo que Camariñas “segue a ser unha vila cun
importante problema de paro,
logo de varios anos coa piscifactoría”.
As subvencións son outro
factor a considerar. Pescanova
non pagaría a nova granxa só
do seu peto, senón que se beneficiaría das axudas de Bruxelas que reparte a Xunta. Subvencións que en Galicia poden
ser de máis do 50%. Só dende
2004, a Xunta convocou máis

Detalle da piscifactoría de rodaballo que Stelt Sea Farm posúe en Camariñas.

’’

’’

Xaquín Leiceaga (PSOE)
recorda que o bipartito
ofreceulle alternativasa
Touriñán, que a empresa
descartou para investir
en Portugal”

O número de empregos
non está claro: Pescanova
comezou prometendo
3.000, Feixóo fala agora
de 300, pero parece
que serán menos”

de 159 millóns de subvencións
á acuicultura mariña, segundo
figura no DOG. Un cálculo
aproximado mostra que, por

cada posto de traballo nas piscifactorías, houbo case 400.000
euros de axudas directas.
“O PP privilexia a través de

subvencións públicas a Pescanova” denuncia Bieito Lobeira,
deputado do BNG. Lobeira rexeita o plan de Pescanova porque “sería incompatíbel con outras actividades da zona como a
baixura e a actividade percebeira”. No PSOE tamén hai críticas. O seu voceiro parlamentario, alerta dunha “falta de respecto ao medio ambiente e ao
futuro dos galegos”. Xaquín Leiceaga recorda que o bipartito
ofreceulle alternativas a Touriñán, que a empresa descartou
para investir en Portugal.G
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Caramelo readmite 25 traballadores que despedira pola folga. O
conselleiro de Economía e Industria, Xavier Guerra, participou como mediador nunha reunión entre a dirección e o comité. A Xunta comprometeuse a
non avanzar nos trámites do concurso de acredores e do ERE mentres se
desenvolvan as negociacións.G

PEPE FERRÍN / AGN
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V CONGRESO DA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA

A delicada situación do BNG desloce
o bo momento da CIG
A afiliación medra un 40%,
pero a saída do nacionalismo da Xunta
abre un debate sobre a estratexia a seguir.
Seixo mantén unha ampla maioría
e unha nova corrente crítica
acada un resultado notábel
Xurxo González

Os dous piares que sustentan o
movemento nacionalista galego viven situacións dispares.
Mentres o BNG pasa momentos difíciles tras os últimos descensos electorais e a saída do
goberno da Xunta, a Central
Intersindical Galega (CIG) celebrou o seu V Congreso cun
importante aumento dos afiliados e delegados dos traballadores, que a coloca nunha situación de empate técnico
coas centrais de ámbito estatal
(UGT e CCOO).
Un sector do BNG considera
que a CIG amosou excesivo celo
na crítica da xestión das consellerías nacionalistas do bipartito. Esta opinión contrasta coa
das correntes críticas do sindicato, que consideran que a central nacionalista dubidou á hora
de defender os dereitos dos traballadores. O centro da polémica é a contratación en empresas públicas como SEAGA.
O sector maioritario, liderado
polo secretario xeral Xesús
Seixo, atópase así entre os que o
acusan de dureza excesiva co
BNG e os que lamentan o entreguismo ao bipartito. Así e todo,
a lista de Seixo acadou oito dos
doce membros da nova Executiva Confederal.
MATICES DA AUTONOMÍA SINDICAL.Todos os dirixentes da CIG consultados defenden que as relacións
entre o sindicato e o BNG deben guiarse pola total autonomía, aínda que existen importantes matices na interpretación deste concepto. Xesús
Seixo e outros membros da Exe-

cutiva, como Elvira Patiño, ocupan postos destacados na UPG,
que artella tamén a actual corrente maioritaria no BNG. Así,
Patiño lembra que “CIG e BNG
somos forzas nacionalistas e temos o mesmo obxectivo, construír país. Tentaremos avanzar
conxuntamente con eles, porque hai moitas coincidencias. A
saída do BNG do goberno supuxo perder unha oportunidade moi importante para for-

talecer as políticas nacionalistas
que se levaron a cabo nos últimos catro anos”.
Esta é unha postura pragmática que ve as posibilidades
electorais do BNG como o medio para que o nacionalismo
desenvolva os seus obxectivos.
Seixo foi claro no debate durante o Congreso: “Aspiramos
a que goberne o nacionalismo,
e se iso xera contradicións, haberá que xestionalas”. Tamén
Anxo Louzao, secretario de
CIG-Ensino, resumiu esta posición no plenario: “Formamos
parte do movemento nacional
galego, e non nos pode dar
igual que goberne o PP ou o bipartito, nin a correlación de
forzas neste último”.
Louzao atacaba así a argumentación da candidatura de
Francisco Cartelle (que incluía
membros do Movemento pola

Executiva confederal da CIG durante o V congreso do sindicato.

Xesús Seixo durante o Congreso celebrado en Santiago.

Base, escisión do BNG, e NósUP, partido independentista),
que acadou un resultado notábel no V Congreso ao colocar
ao cabeza de lista e a Laura Bu-

JÉSSICA BARCALA / AGN

gallo na Executiva. Cartelle
afirma que “nós non pretendemos debilitar o BNG. De feito, a
debilidade que poida ter esta
organización non pode >>>

JÉSSICA BARCALA / AGN
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’’

O CONTO DA LEITEIRA
Manuel Cao

>>> ser imputada á CIG, senón ás súas propias políticas”.
Este grupo considera que o sindicato é a organización do nacionalismo con máis “potencial e potencialidade”, e insinúan que o destino do actual
Bloque pode ser secundario.
Anxo Pérez Carballo, que
entrou na nova executiva
como cabeza de lista da candidatura do Colectivo 10 de
marzo, non pensa que durante
o bipartito a CIG estivese supeditada ao BNG. Con todo, Carballo considera que a CIG
viuse “tan impactada por políticas clientelares que o BNG
practicou en materia de emprego, que reaccionamos
tarde”. Na súa opinión, “existe
demasiada susceptibilidade
na relación entre este partido e
o sindicato. PSOE e UGT tardaron en chegar a unha convivencia como a actual, na que
non resulta raro que esa central teña un conflito cun alcalde socialista. Isto é aínda
anormal no nacionalismo”.
Esta lexislatura, co PP á
fronte, será máis quente que a
anterior. Todos coinciden en
que a CIG parte coa mesma
predisposición ao diálogo que
co bipartito. Non obstante,
logo dos primeiros meses de
goberno de Núñez Feixóo, as
distancias entre CIG e Xunta
aumentan rapidamente, en especial no que respecta á polí-

’’

Non nos pode dar igual
que goberne o PP ou o
bipartito, nin a correlación
de forzas neste último”
[Anxo Louzao]
Secretario nacional de CIG-Ensino.

’’

Non pretendemos debilitar
ao BNG. A situación desta
organización non pode ser
imputada á CIG, senón ás
súas propias políticas”
[Francisco Cartelle]
membro da Executiva.

tica lingüística e cultural. O
avance da crise contribuirá tamén a aumentar a conflitividade. Carballo resume: “o PP
está a unificar a súa oposición
cunha entrada tan bestial”.
MOI BOS RESULTADOS NA COSTA, DISCRETOS NO INTERIOR. Moitos dirixentes do sindicato cualificaron os últimos catro anos
como “os mellores da CIG”. O
número de afiliados medrou
case un 40%, e a principios de
2009 era de 66.504.

Antolín Alcántara (da corrente Movemento ao Socialismo e que repite na Executiva) incide en que “o aumento
da CIG foi constante desde a
súa creación. Agora contamos
con máis delegados, e grazas
ao seu traballo nas empresas
medramos progresivamente a
un ritmo maior”. Francisco
Cartelle puxo tamén o acento
no traballo de base que levan a
cabo as federacións e comarcas que conforman a estrutura
do sindicato.
Manuel Currás Meira, cabeza dunha lista artellada en
torno á antiga Unidade Galega,
apuntou que o sindicato “non
pode caer no conformismo e
pretender que este proceso
sexa imparábel. Acertamos na
liña sindical, pero debemos
mellorar a organización e a
convivencia interna”.
A suba do sindicato non foi
homoxénea en toda Galicia.
Mentres na Mariña, Ferrol,
Santiago e Vigo a CIG é a primeira forza sindical en número de delegados, con importantes aumentos, en Lugo e
Ourense non houbo avances e
mantense como terceiro sindicato. Anxo Pérez Carballo, reclamou maior apoio para que a
CIG poida avanzar nestas comarcas. “Un avance do sindicato sería importante para o
nacionalismo político, que sufriu un retroceso no interior”.G

Á espera da renovación xeracional
X.G.

No acto de clausura do V Congreso, os congresistas homenaxearon a Manuel Mera, histórico dirixente do sindicalismo nacionalista. Mera xubílase e deixa a Executiva confederal logo de ter sido secretario xeral da INTG e da CIG.
O retiro por idade de Mera
constitúe unha metáfora das
dificultades para a renovación
da cúpula do sindicato. Elvira
Patiño considera que “non se
pode renovar unha executiva
de golpe. Así e todo este sindicato ten avanzado ao facilitar os
relevos, xa que no IV Congreso
estabeleceuse un límite de tres
mandatos consecutivos”.
O V Congreso incorporou á
Executiva Confederal seis
membros novos, o que supón

Manuel Mera.

’’

PACO VILABARROS

Moitos prevén
que o VI Congreso
significará unha
revolución de nomes na
cúpula da CIG”

a metade do total. Antolín Alcántara afirma que “a CIG ten
máis de cincuenta organismos, e neles estase producindo unha renovación profunda no que respecta a xénero e idade. O problema da
cúpula é a renovación xeracional, pero xa hai mocidade
que se está preparando. O
fundamental é que os novos
cadros teñan experiencia no
mundo do traballo e tamén
na acción sindical. Deben vivir os conflitos e as negociacións dos convenios”.
Dentro de catro anos Xesús
Seixo deixará a secretaría xeral, logo de doce liderando o
sindicato. Moitos prevén que
o VI Congreso significará
unha revolución de nomes na
cúpula da CIG.G

O

modelo de medra español sempre tivo un certo compoñente especulativo consubstancial cos valores e
institucións dominantes ao longo da historia. Pero nos últimos anos os “pelotazos” sucedéronse soerguendo unha
caste de “elite empresarial” que destaca pola súa ousadía,
vulgaridade e capacidade para superar calquera límite arquitectónico, ambiental ou paisaxístico regulado nas leis
ou nos usos e costumes tradicionais.
Un colectivo de novos ricos estivo a pilotar o crecemento e ameaza con seguir ao mando máis que nada pola
febleza dos grupos alternativos encargados de tirar do carro do investimento, a innovación e o emprego. Son perceptíbeis en Galicia os erros na selección de infraestruturas
e nas estratexias que priorizaban o minifundismo e a satisfacción dos mercados de voto locais. Hoxe pódense ver
moitas obras a medio facer, sexan urbanizacións, instalacións comerciais, infraestruturas de transporte, equipamentos, etc. Foron planificados en momentos de euforia
pola disposición de diñeiro procedente dos fondos UE e do
xeneroso financiamento bancario.
O maior grupo mediático de Galicia puxo o seu punto
de mira na Cidade da Cultura como exemplo de investimento mal planeado e innecesario pero hai moitos outros
que consomen bastantes máis recursos, son redundantes
e só lles serven aos grupos de intereses locais e á elite empresarial especulativa. O caso do porto exterior da Coruña
é un exemplo de investimento que talvez sexa necesario
pero que se realiza nun contexto de especulación feroz, co
obxectivo de revalorizar os terreos do actual porto atraídos
por unha burbulla inmobiliaria que lles achegaba diñeiro
rápido a todos os axentes. O cántaro rompeu ao picar a vincha e agora xa non hai cartos para acabar a obra pois consumiuse o financiamento público achegado pola UE e a
rendibilidade esperada das novas urbanizacións non permite continuar a construción. Hai que resaltar que esta
obra foi planificada e xestionada pola rede de axentes e
empresas do contorno do Goberno Aznar cun peso importante de Florentino Pérez e ACS.
Na evolución da crise observamos elementos preocupantes pola tendencia a reincidir en erros anteriores. Aproveitando que se propoñen políticas de demanda e déficit
público para reactivar a economía, algúns axentes tenden
a manter e reproducir as inercias do pasado e apostan por
un tipo de proxectos de dubidosa rendibilidade no medio
e longo prazo, adiando o cambio no modelo de crecemento que se consideraba imprescindíbel. Algúns indicios
relevantes apuntan que a economía española terá difícil
manter o nivel de benestar no medio prazo sen realizar reformas estruturais que permitan reintegrar a poboación
desempregada no mercado laboral. Non é consistente un
modelo cunha taxa de paro que rolda o 20 por cento, unhas prestacións sociais garantidas e o mantemento na área
euro. Como no conto da leiteira o cántaro rachou e non
será con “investimentos” tipo Cristiano Ronaldo como se
recompoñerá.G

’’

A economía española
terá difícil manter o nivel de
benestar no medio prazo
sen realizar reformas
estruturais”
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Lolo Penas e Soedade Castro, campións galegos de media maratón.
Os atletas vigueses Lolo Penas, en categoría masculina, e Soedade Castro, en
feminina, proclamáronse campións galegos de Media Maratón na carreira
celebrada no circuíto urbano da Coruña. Castro acadou un duplo éxito, xa
que tamén se fixo co título en veteranos, posto que conta con 44 anos.G

FÚTBOL

Emigrar para triunfar
Quince futbolistas galegos xogaron en
equipos estranxeiros nos últimos 10 anos
Antonio Cendán

Cos futbolistas galegos que pasaron polas filas de diversos
clubs estranxeiros nos últimos
anos poderíase facer un equipo
competitivo na nosa terra, capaz de situarse entre os dez primeiros da primeira división da
Liga de Fútbol Profesional.
A recente fichaxe dun futbolista do noso país por un equipo
da primeira división austríaca,
Jonathan Carril, que xogaba nun
cadro balear da Segunda División B, reabre o debate das escasas oportunidades que se lles
dan aos deportistas de alto nivel
en Galicia, moitos dos cales logo
son titulares indiscutíbeis nos
torneos que xogan con cadros
lusos ou con outros que están
alén dos Pirineos. Antes que Carril, máis dunha ducia de futbolistas galegos defenderon as cores de combinados que non
competían no Estado español.
BODELÓN, O PRIMEIRO. Lonxe no
tempo, e convertidos en lenda,
son os casos de Pedro Cea, Santamaría e Luís Suárez, que
triunfaron en Uruguai e Italia
acadando éxitos de nivel mundial. A diferenza entre estes e os
que agora se encontran noutras
competicións foráneas estriba
en que se se desprazan até as
mesmas fano coa intención de
ser recoñecidos. Un dos primeiros foi o ex-compostelanista Bodelón. Mentres, o seu antigo equipo desmantelábase dos
que o levaran a primeira, buscábase a vida en terras lusas, callando unhas boas tempadas
no Estrela Amadora, aínda que
logo remataría a súa traxectoria
deportiva en Galicia.
Tras Bodelón, e principalmente a comezos do seculo XXI,
outros seguirían uns pasos se-

mellantes. Aí está o caso de Dani
Mallo, un porteiro, que despois
de ser titular indiscutíbel no Elxe,
retornou para ser suplente no
Deportivo. Esta circunstancia levouno logo a terras lusas, concretamente ao Sporting Braga,
no que tamén lle negaron a
oportunidade de amosar a súa
valía, polo que decidiu marcharse a terras británicas para defender a portería do Falkirk, da primeira división escocesa.
Nesas mesmas datas, un xo-

gador santiagués que parecía
unha gran promesa do Madrid
da primeira etapa de Florentino
Pérez, Rubén González, intentaba sen éxito o recoñecemento
na Bundesliga xermana. Tan só
chegaría a xogar tres partidos
no mítico equipo do Borussia
Möenchenglabach, aquel temido equipo alemán dos setenta
que remataría coa supremacía
do Bayern Münich no seu país,
pero daquela xa tan só era unha
fermosa lembranza da que saíran xogadores da categoría de
Gunter Netzer, Ulrich Stielike
ou o danés Henning Jensen.
Por estas mesmas datas, Emilio
Viqueira, ensombrecido polas

espectaculares estrelas do Superdepor fai dúas boas temporadas no Campomairense portugués. No seu retorno tense
que conformar en equipos ascensores do fútbol español.G

Nacho Novo.

Nacho Novo, a punto de ser internacional con Escocia
Dos futbolistas galegos que se
viron forzados a emigrar o que
verdadeiramente chegou aos
loureiros do triunfo foi Nacho
Novo, que farto de que non lle
recoñecesen a súa categoría en
2001 marchou a un modesto
club escocés, o Raith Rovers. A
seguinte temporada ficharía
por un da primeira división,
con aureola europea, o Dundee

United, para, dous anos máis
tarde, en 2004 ser chamado a
engrosar as filas do segundo
gran equipo do país do whisky
de todos os tempos, os protestantes do Glasgow Rangers, onde leva cinco temporadas.
Diversos problemas burocráticos e tamén de orde política impediron que debutase
da selección do país no que

xoga, Escocia. Pero iso é outro
asunto.
Tamén nas Illas británicas
intentaron a aventura sen éxito
na Premier League o céltico
Borja Oubiña, ao que apenas
lle deu tempo a debutar co Birminghan City e Antonio Barragán, que chegou ao Liverpool
da man de Rafa Benítez, pero
ante a falta de oportunidades

Tamén no ‘calcio’
Poucos torneos importantes de
Europa están excluídos dos futbolistas galegos. Até franquearon a
terríbel barreira que representa o
fútbol italiano, teoricamente moi
selectivo, e no que é necesario gozar dunha gran reputación para
disputar a súa liga. Até alí chegou
outro ex celeste, Jonathan Aspas
en 2007 para formar parte do cadro do Piacenza, da serie B.
Non embargante unha das
grandes promesas do deporte do
balón en Galicia, é Iago Falque, fillo
da senadora socialista por Pontevedra e voceira do seu grupo na cámara alta, Carmela Silva. Despois

de pasar polas categorías inferiores
do FC Barcelona, o ano pasado fichou pola sempre prestixiosa “Vechia Signora”, a Juventus de Torino,
equipo co que asinou un contrato
de catro tempadas. Case nada.
Non son os únicos. Tamén os fillos de emigrantes europeos triunfan en distintos campionatos de liga. Aí están os casos de David Cabana e Carlos Varela, que chegaron
a ser internacionais con Suíza. A
emigración galega segue latente,
tamén nun deporte tan elitista coma o fútbol, no que din que no Estado español non se desaproveitan figuras (!).G

Jonathan Aspas.

regresou a Liga española para
xogar no Valladolid, equipo no
que milita actualmente.
Quen tería máis sorte no
fútbol inglés sería Antonio
Couñago, un ex céltico que en
2001 fichou polo Ispwich
Town, combinado do que forma parte, tras un breve retorno
no que xogaría no Málaga entre 2005 e 2007.G

22-23 deportes.qxd

23/6/09

22:06

Página 3

ANOSATERRA
25 DE XUÑO - 1 DE XULLO DE 2009

DEPORTES.23.

Iván Brión, duplo campión de España de augas abertas. O nadador galego Iván Brión, do Club Natación Ribeira Mar de Couso, ven de proclamarse
campión de España de Augas Abertas nas distancias de 5.000 e 10.000 metros respectivamente na competición celebrada na Bahía de Santander.
Brión xa se proclamara subcampión estatal de 10.000 metros en Málaga.G

ATLETISMO

Gustavo Nieves, campión de Europa de 5.000 e 10.000 m. de discapacitados visuais

‘Os paralímpicos temos que adestrar o mesmo
que os absolutos’

’’

Antonio Cendán

Estar nun podio sempre é difícil.
Ás veces non se obtén o recoñecemento do gran público se non
se está na primeira liña da alta
competición, mentres algúns
medios de comunicación non
encontran o termo medio para
encadralos. Ou ben lles adican
unha noticia breve ou os tratan
coma se dun circo se tratase ou
até con compaixón. Cando un
deportista minusválido acada
un éxito parece que é menor por
moi grande que sexa. Este é o
caso do atleta galego Gustavo
Nieves, nado en Vilalba, en
1984, aínda que feito deportivamente nas Rías Baixas. Este deportista, que padece retinopatía, ou o que é o mesmo, deficiencia na agudeza visual, vén
de acadar tres medallas no
Campionato de Europa das súas respectivas modalidades, dúas delas de ouro, en 5.000 e
10.000 metros e a prata nos
1.500 metros. Ademais, Nieves
superou o récord do mundo
que el mesmo posuía en 10.000.
Estas marcas, xunto aos títulos acadados, convérteno na
principal promesa do deporte
paralímpico galego cara os Xogos de Londres en 2012. Non
obstante, a súa traxectoria non
remata cos éxitos no campo
dos discapacitados visuais. Este ano proclamouse subcampión absoluto dos dez quilómetros en ruta, sendo tan só
superado por Gustavo Platas,
aparte de estar entre os 20 primeiros nos ránkings estatais
absolutos nas probas que acadou os títulos en Grecia.
Que supuxeron estes éxitos a
nivel persoal?
Aparte dunha alegría, cumprir
os obxectivos que me marcara
para esta temporada. Tiña a

Non hai moita diferenza
entre o deporte
paraolímpico e o outro, eu
compito nos dous”

’’

As sorpresas son máis
frecuentes porque os
ránkings internacionais
non son coñecidos”

PACO VILABARROS

mellor marca e o problema era
unicamente de quilometraxe.
Estaba pendente de que me
homologasen a plusmarca que
acadara.
Cales son agora os seus obxectivos?
Non distan moito dos de calquera outro deportista. Agora
estoume a centrar nas carreiras
máis próximas, aínda que hai
que comezar a pensar nos
campionatos mundiais de No-

va Celandia, que non serán até
xaneiro de 2011. Alí daquela será o verán. Fanse así para que
coincida coa estación solar.
Hai moitas diferenzas entre o
deporte considerado normal e
o paralímpico?
Penso que non hai moitas, pois
eu compito en ambos. No absoluto teño moitos problemas
para competir a consecuencia
do meu problema físico xa que
existe moito contacto corporal

e a min lévame moito máis
tempo reaccionar que a un
atleta normal. De feito, as finais
das probas da miña competición específica, nos paralímpicos, tan só as corren oito ou
dez. Tamén, nas carreiras longas, estou moito máis limitado
que o resto dos atletas polo que
comentei antes.
Pero hai que adestrar o mes mo...
Iso é certo. Tes que pasar tanto
tempo no ximnasio coma calquera outro atleta, ademais de
adestrar nas pistas do mesmo
xeito. O que se trata é de equiparar os paralímpicos, cos restantes deportistas, algo que xa
sucede practicamente en todos os países occidentais. Aquí
é onde temos moito camiño
por percorrer.
E de cara as competicións, coñécense ben os adversarios?
Ese é outro dos problemas aos
que temos que facerlle fronte.
Na alta competición, todo o
mundo coñece os ránkings internacionais. Iso non sucede no
noso caso. Se cadra, moitos atletas estranxeiros descoñecen as

miñas marcas ou que son subcampión absoluto galego. As
sorpresas son máis frecuentes.
Ademais, agora están a entrar
atletas de África que sempre tivo
países punteiros no atletismo.
Ten esperanzas fora do ámbito
paralímpico?
Ilusións e esperanzas non me
faltan despois de acadar os últimos éxitos, pero a verdade é
que no campo absoluto a situación está moito máis complicada, xa que o nivel de competición é moi superior e tamén hai moitos máis atletas.
Ademais este ano estou sobresaturado de carreiras. No que
vai de 2009 estiven xa presente
en 23 campionatos.
E en canto a Londres 2012?
Vai estar moi difícil. Xa estiven
en Pequín pero abandonei na
proba dos 5.000 metros. Ademais, aquí é moi importante o
factor que comentaba antes.
Careces das referencias oportunas. Nunca sabes con quen vas
competir, nin cales van ser os
teus principais rivais a bater.
Que lle parece o caso do australiano Oscar Pistorius?
Considero que debe competir
en categorías paralímpicas. Nas
absolutas debe participar unicamente en mitins e competicións que non teñan carácter
oficial. Agora ben, non se pode
cualificar o seu caso coma “tecnodóping” como se chegou a
dicir dende algún medio de comunicación. A diferenza do
seus rivais, Pistorius vai de menos a máis polas próteses que
utiliza, pero non supoñen avantaxe ningunha, xa que a ninguén se lle ocorrería tronzar as
dúas pernas para competir en
superioridade de condicións.
De todos xeitos, ninguén lle pode restar o mérito que ten.G
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A XESTIÓN DO NOVO GOBERNO

Rolda de prensa dos profesionais das artes escénicas para reclamar o pagamento de facturas, entre outras reivindicacións, o 16 de xuño na sede do Consello da Cultura.

CORSINO

A Xunta cede ás primeiras
presións do mundo teatral
Un millón de euros por pagar,
os espectáculos de verán en cuestión.
Actores e directores pídenlle
á Consellaría que se poña a traballar

Lara Rozados

A

indignación deixouse sentir xa na
gran noite do Teatro Galego: na XIII
gala de entrega dos Premios
María Casares, o 25 de marzo
na Coruña, a crise económica
foi o tema recorrente (“Vannos
falar a nós de crise, á xente do
teatro, que fomos quen a inventou”, dicía Josito Porto,
mestre de cerimonias do evento). Á xa preocupante conxuntura económica, o sector das

artes escénicas profesionais
sumaba outro motivo de inquietude: a parálise producida
polo cambio de goberno.
A indignación deixouse sentir xa na gran noite do Teatro
Galego: na XIII gala de entrega
dos Premios María Casares, o
25 de marzo na Coruña, a crise
económica foi o tema recorrente (“Vannos falar a nós de
crise, á xente do teatro, que fomos quen a inventou”, dicía
Josito Porto, mestre de cerimonias do evento). Á xa preocupante conxuntura económica,

o sector das artes escénicas
profesionais sumaba outro
motivo de inquietude: a parálise producida polo cambio de
goberno.
Xulio Lago, vencedor da
noite con Unha primavera para Aldara, transmitiu, cando
recollía o galardón á mellor dirección o seu temor “a que calquera cambio político poida
paralizar o que tanto esforzo
custou. Que non haxa intención de dar saída ás convocatorias de produción e distribución, ten á profesión teatral
por unha parte, asombrada, e
pola outra preocupada”. Referíase ás axudas á produción,
distribución, compañías residentes, salas e asociacións,
convocadas no DOG con data
de 28 de xuño, e das que dependen os espectáculos e programacións que se poidan desenvolver este ano.
Por outra banda, o cese do
director da AGADIC, Miguel

’’

O conselleiro de cultura,
Roberto Varela, afirma que
o problema dos pagos
solucionouse xa ao 90%”

Martín, saíu xa no DOG do 7
de maio, e a tal hora, a Axencia
Galega de Industrias Culturais
non ten quen a dirixa. A profesión teatral séntese á intemperie dende hai meses, e o cumio
da tensión chegou o pasado
martes 16 de xuño, nunha
conferencia de prensa convocada por unha vintena de colectivos e que xuntou cando
menos duascentas persoas no
Consello da Cultura Galega.
“Estamos absolutamente todos, ninguén das persoas que
se convidou a vir se negou”, si-

nalou o actor Ernesto Chao,
que tomou recentemente o relevo de Celso Parada como
presidente de Escena Galega.
Foi el quen leu o manifesto
que denunciaba a “gravísima
situación de parálise total”,
que supón unha “ameaza seria para a totalidade dos profesionais das artes escénicas,
cun negro panorama de paro
neste 2009”.
A DÉBEDA, EN TRÁMITES DE PAGAMENTO. As reivindicacións estaban
claras: en primeiro lugar, pagar
facturas pendentes. O sector
fala dunha débeda de máis de
un millón de euros dende o 1
de marzo. A Consellaría de
Cultura aclarou esa mesma
tarde que as contas pendentes
estaban a pagarse: “fixéronse
pagos do 25% do total da débeda, pola vía de urxencia, pero
había débedas acumuladas
dende o 2008 por mor de facturas sen soporte de contrato
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previo ou que non tiñan un orzamento confirmado con anterioridade”. Atribúen a débeda ao goberno anterior, e sinalan que a AGADIC “adoece
dun mal procedemento administrativo”, e que a nova consellaría tentará “pór en marcha
procedementos de xestión
adecuados”.
Escena Galega afirma, pola
contra, “que non hai débedas
pendentes do ano 2008”, e que
a reclamación corresponde a
facturas pendentes por traballos do presente ano na Rede
Galega de Teatros e Auditorios,
a Rede Galega de Salas, e a distribución de espectáculos no
exterior, que foron contratados
en outubro do 2008, na última
Feira das Artes Escénicas de
Galicia. Apuntan que eses traballos no exterior realízanse
baixo o soporte contractual e
orzamentario preciso: os contratos están documentados
por escrito ou tacitamente, unha práctica “habitual a nivel
nacional e internacional”. O
caso é achegar a xustificación
documental dos gastos das
funcións. Ao tempo, todas as
funcións que se realizan tanto
na Rede Galega de Teatros e
Auditorios como a de Salas están “reflectidas nos orzamentos da AGADIC”.
Finalmente, as débedas fóronse pagando nos últimos días. Logo dunha reunión dunha comisión do sector co conselleiro de Cultura, Roberto
Varela, o director xeral de promoción e difusión da cultura,
Francisco López Barxas, e o secretario xeral técnico Antonio
Fernández-Campa GarcíaBernardo, Ernesto Chao salienta “foi, en xeral, bastante
positiva: o tema dos pagos está
en marcha. Quedan algúns
flocos (150.000 ou 200.000 euros), pero están xa en vías de
trámite”.
O conselleiro de Cultura,
Roberto Varela, considerou o
encontro “moi satisfactorio” e
asegurou que o motivo no
atraso dos pagos das axudas ao
sector das artes escénicas “debeuse tanto a causas de tesourería como de facturación”.
Aclarou que o problema dos
pagos solucionouse “ao 90%”.
En concreto, di que, de 600.000
euros que quedaban por pagar, faltan por abonar 143.000
euros cuxas facturas aínda non
chegaron á Consellaría, e
93.000 euros de facturas que
están sendo conformadas.G

Roberto Varela, conselleiro de cultura, no Parlamento.

PEPE FERRÍN / A.G.N.

Ernesto Chao, presidente de Escena Galega.

OTTO / A.G.N.

A programación do segundo semestre no aire
Hai urxencia por saber que ocorrerá coas
axudas, festivais, e Feira das Artes Escénicas
No tocante á resolución das
axudas convocadas no DOG
con data de 28 de xuño, á produción, distribución, compañías residentes, salas e asociacións, que xa se reclamaba na
gala dos María Casares, o sector esixe resposta “antes do 30
de xuño”. Sinalaban que o
atraso na resolución significaba non ter espectáculos para o
segundo semestre do ano. Na
reunión, Cultura comprometeuse a formar as comisións
avaliadoras esta mesma semana, e a que a resolución da
concesión das axudas coñecerase no mes de xullo, co 31 como data límite.
Tampouco se coñecen as
resolucións das axudas a festi-

vais de teatro, precisamente ás
portas do verán: o Festival de
Teatro Cómico e Festivo de
Cangas comeza o 3 de xullo, e
a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, o 17 dese
mesmo mes. Esta cita de referencia para o teatro galego está
nunha situación especialmente delicada este ano, o do seu
25 aniversario, e cunha nova
dirección á fronte, logo da triste perda de Rubén García: Roberto Pascual acometeu a dirección do festival coa intención de facer unha retrospectiva e unha homenaxe, e, ao
tempo, camiñar cara á modernización e tender pontes cara
á internacionalización. Pero
topou cunha situación de in-

seguridade, en particular no
relacionado con esa vontade
de pór en diálogo o teatro galego co de fóra: “había un fondo
comunitario InterReg que seguramente perdamos: temos
a cinco compañías portuguesas esperando para saber se
van vir”. É o punto máis dubidoso, e tamén o máis urxente,
de cantos se falaron na reunión: “comprometéronse a falar ao longo desta semana (a
do 22 ao 29 de xuño) cos directores e directoras dos principais festivais, para ver cales
son as principais necesidades”, conta Ernesto Chao. “Vimos que hai moi boa vontade,
moi boa actitude, pero falta
por ver como se van solucionar os temas pendentes”.
No tocante á programación, tamén advirten que faltan por ratificar as funcións
previstas para o segundo se-

mestre do 2009 na Rede Galega de Teatros e Auditorios e na
Rede Galega de Salas; e por último, o colectivo sinalaba que
é necesario pór en marcha
canto antes a Feira das Artes
Escénicas de Galicia, prevista
para as datas do 19 ao 23 de
outubro, e que constitúe un
evento clave no á hora de distribuír os espectáculos fóra. “É
o noso escaparate, tanto cara a
dentro como de cara a fóra”,
salienta Chao. É o punto máis
feble e máis urxente das medidas adoptadas: “viron que xa
era demasiado tarde”, explica
Chao, “e como hai unha persoa da AGADIC encargada da
Feira, encomendáronlle un
plan de urxencia e un estudo
da viabilidade”. Amosouse esperanzado con respecto á Feira, e incidiu en que é de vital
importancia para a distribución dos espectáculos.G

Mes e medio sen saber quen dirixirá a AGADIC
Mes e medio despois do cesamento de Miguel Martín, o órgano máximo de xestión das
industrias culturais segue sen
director ou directora. Esta
axencia pública naceu en xuño do 2008 adscrita á daquela
Consellaría de Cultura e De-

porte, e a actual Consellaría de
Cultura e Turismo decidiu
mantela, mais non nomeou a
ninguén para levar o temón.
Fontes da consellaría sinalan
que aínda están a buscar “o
perfil máis cualificado, xa que
é unha figura con moita res-

ponsabilidade”. A respecto
desta carencia, Vicente Montoto, presidente da Asociación
de Actores e Actrices de Galicia, afirma que, nestes momentos, a AGADIC “é un conglomerado burocrático, porque non hai ninguén que asi-

ne”. Queda agardar, dentro da
vontade amosada pola Xunta
por atender as reivindicacións
do sector, que se complete
con este último chanzo, e a
persoa que dirixa o rumbo da
AGADIC sexa nomeada nestas semanas.G
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Alberte Pagán

‘Xogo cos límites
do cine’
M.B.

O pasado 24 de xuño o Cineclub de Compostela estrou no
Centro Social O Pichel o documental experimental do realizador Alberte Pagán Tanyaradzwa, de seis horas de duración. Pasarase tamén o 17 de
xullo no CGAI, pero no terá distribución comercial.
Como xurdiu o proxecto?
Casualmente durante unha viaxe a Zimbabue tras coñecer a
Tanyaradzwa, que é a persoa retratada na película e a que lle dá
título, polo interese de filmar a
súa vida. Medio ano despois regresei a Zimbabue cunha cámara e estivemos rodando durante
tres semanas. Os dous anos seguintes a película estivo repousando e finalmente fixen unha
montaxe de seis horas que foi dividida e proxectada en dúas
pantallas simultaneamente.
Continúa o proceso de investigación ao redor da narración
iniciado nas anteriores obras?
Non é exactamente unha continuación porque cada obra ten a
súa propia estética. Pero é certo
que xogo novamente cos límites
da narración. A maior parte da
metraxe está composta por planos baleiros nos que apenas sucede nada. Prodúcese unha sorte de confrontación entre a narración, representada na voz da
muller, e os planos que contextualizan a súa vida. Aínda que
está rodada en África non se trata dunha película etnográfica.
Cada vez é máis frecuente en
Galiza topar realizadores que rachan cos parámetros clásicos do
cine. A que pensa que se debe?
O maior acceso ao cine alternativo provoca que os directores estean máis familiarizados
con outras maneiras de facer
cine. Por outro lado, os medios
de produción son máis asequíbeis e a xente ten máis liberdade á hora de facer, sen ter que
estar pendente da industria.G

Homenaxe en Baredo aos asasinados na Volta dos Nove, acto organizado polo Instituto de Estudos Miñorarnos.

PACO VILABARROS

Premio Vidal Bolaño para a defensa
da cultura no Val Miñor
O Instituto de Estudos Miñoranos posibilitou
a musealización de xacementos de petróglifos,
convoca o Premio de Xornalismo Nano Cambeiro
e o de Poesía Victoriano Taibo e organiza publicacións
e actividades sobre a Memoria Histórica
Lara Rozados

O Instituto de Estudos Miñoranos recibiu o pasado 20 de
xuño, no Auditorio Lois Tobío
de Gondomar, o VI Premio Vidal Bolaño, outorgado polas
Redes Escarlata, que recoñece
publicamente “persoas e institucións na loita pola emancipación de Galiza e das súas clases populares”.
O xurado, integrado por
Xurxo Martínez González, Carme Hermida Gulías, Elvira Ribeiro Tobío, Xosé A. Laxe Martiñán e Xosé L. Méndez Ferrín
como secretario, escolleu esta
entidade cultural sen ánimo de
lucro, que, dende 1999, traballou por divulgar a cultura e o
patrimonio natural, histórico,
artístico, arquitectónico, etnográfico e lingüístico dos tres
concellos do Val Miñor (Baiona, Gondomar e Nigrán).
“É o primeiro premio que
recibimos, e agrádanos moito
vindo de quen vén”, afirma Xosé Lois Vilar, subdirector do
IEM e director da sección de
Arqueoloxía e Prehistoria. “Foi
un acto sinxelo e agarimoso,
coa xente das Redes Escarlata”.
Despois dunha representación
teatral a cargo de nenos e nenas dirixidos por Pilar Barreiro,

’’

Senopaíshoubese
unha ducia de asociacións
coma esta,
outro galo cantaría”
[Anxo Angueira]
Membro das Redes Escarlata.

Elvira Ribeiro leu a “laudatio”,
e Carlos Méixome, director do
IEM, a contestación. Logo
dunha visita ao local, tivo lugar
un xantar de confraternidade
no Restaurante Rocamar de
Baiona, seguido por una sobremesa acompañada polo recital a cargo de Anxo Angueira,
e de Xabier Xil Xardón. A tarde
rematou cunha visita ao monumento aos asasinados na
Volta dos Nove e unha ruta pola Serra da Groba.

DESENTERRAR A VERDADE. Entre as
últimas accións do IEM atópase
a apertura de tres foxas na zona:
no mes de abril conseguiron

?

UERE SABER MÁIS?
www.minhor.org

completar a recuperación de
restos na exhumación de San
Xián (O Rosal). “Por petición
dos propios familiares, iniciamos os traballos nos cemiterios
de San Xián e Baiona”, explica
Vilar. Atopáronse cinco corpos,
que están xa no proceso de ser
analizados polo Instituto de
Análise Forense. Todos reúnen
características semellantes: enterrados sen caixa, con signos
de violencia coma sinais de disparos. “Onde non tivemos sorte
foi en Baiona”, conta. Logo de
quince días traballando, non
atoparon os corpos que agardaban. “Agora pretendemos facer
un pequeno documental, gravar tanto á xente de San Xián
como no laboratorio. Pero coma todo, é cuestión de tempo.
Non nos dedicamos profesionalmente a isto, facémolo quen
pode e cando pode”.

DINAMIZADOR DA CULTURA DA COMARCA. Amais da recuperación
da memoria histórica, na que
levan seis anos traballando, o
traballo do Instituto de Estudos Miñoranos posibilitou a
musealización de xacementos
onde se atopan conxuntos de
petróglifos coma os do Monte
Tetón e o de Outeiro dos Lameiros. Amais de convocar o
Premio de Xornalismo Nano
Cambeiro e o de Poesía Victoriano Taibo, organiza publicacións e actividades sobre a Memoria Histórica, coma a homenaxe aos nove veciños do
Val Miñor asasinados en outu-

bro de 1936, na coñecida como
Volta dos Nove. Tamén organizan, de xeito bienal, o Congreso de Estudos Miñoranos.
Outras actividades son a
edición anual da Revista de Estudos Miñoranos, os faladoiros, o primeiro venres de cada
mes, con persoas destacadas
de diversos ámbitos, e as xeiras, visitas guiadas a distintos
lugares de interese histórico,
artístico e natural do Val Miñor. “Este ano teremos sete ou
oito no verán, moitas delas tamén pola Ría, aproveitando
para explicar cuestións de talasonimia (toponimia marítima)
ou amosar os lugares onde
houbo naufraxios”. De feito,
sobre este campo do coñecemento, o IEM editou a obra Talasonimia da costa sur de Galicia, do propio Vilar.
Tamén programan actividades didácticas: levan centros escolares de ruta pola Serra da Groba, e explícanlles o
que é unha mámoa ou amósanlles “un dos poucos foxos
de lobos de Galiza, o Foxo Pedriño, ou o petróglifo máis
grande de Europa, o labirinto
da Laxe Cruzada”.
“O noso maior reto é manter a nosa cultura, o noso patrimonio material e inmaterial, a
promoción e o estudo do Val
Miñor”, di Vilar. Lembra unha
frase de Anxo Angueira referíndose ao traballo do colectivo:
“se no país houbese unha ducia de asociacións coma esta,
outro galo cantaría”. G
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A billarda ou estornela é un
xogo tradicional, coñecido
desde a época medieval no
noso país e outras zonas españolas ou europeas, onde
se segue a xogar hoxe, con
máis tradición nalgúns lugares que noutros, e con variantes nas normas e trebe-

llos cos que se xoga.
A xente maior lembra xogalo de cativos, pero nunca
se perdeu de todo, e hoxe
está a recuperarse como
xogo e deporte. Hai xa moitos torneosTEeLAunha
liga gaO
: CAS
o
d
n
foprendendo a afición en
lega,
xo de
Debu
nenos, mozos e adultos.
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posteriormente no aire para enviala cara ao varal.

O xogo
O xogo consiste en tratar de chegar coa billarda ata
o varal antes co teu contrincante, utilizando para o
mesmo golpes que imos dando co palán na billarda,
despois de levantala do chan co mesmo, e golpeala

Normas
O xogo realizase nun campo de forma rectangular e
cunhas medidas de 50 metros de longo por 20 metros de ancho. O campo ten marcadas as medidas do
mesmo cunha raia que une os puntos todos do
mesmo. Ao tempo nun dos laterais de 20 metros ten
Estas dimensións da
cancha poden variar segundo as posibilidades
que teñamos. Tamén se
pode xogar a cuberto,
nos meses de chuvia,
adaptándonos a un pavillón deportivo.

O primeiro palanador situa a súa billarda no chan e sobre a zona de saque. Co palán
suxeitado coa man temos que golpear a billarda nun dos seus extremos para que
esta brinque polo aire e así poder baterlle de novo sen que a mesma caia ao chan.
No lanzamento trataremos de que a billarda colla a dirección do varal.

A billarda (chamada tamén estornela nalgunhas zonas, e mesmo por outros nomes
máis locais) é un xogo doado de practicar por
calquera persoa, unha vez que acada certa
práctica.
Poden competir tanto cativos como persoas bastante maiores, sempre que as súas

marcado no centro un cadrado de 60 cm x 60cm denominado zona de saque. No outro lateral está marcado o varal que ten unha medida de 3,60 metros de
lonxitude. O varal non posúe longueiro polo que
prolongaremos a liña imaxinaria dos postes.
Todas as medidas anteriores son relativas, xa que nos
adaptaremos en cada caso ás condicións do terreo
no que vaiamos xogar.

Cada
xogador vai batendo na
billarda, en tiradas desde o lugar
en que quedara situada, até metela no
varal. Esto pode suceder á primeira (varado),
pero pode haber moitos tiros fallidos (darlle ao
ar, o que conta como tirada), e outros de pouco
alcance, pola dificultade de atinar na billarda.
Gaña a partida aquel xogador que consegue
meter a billarda por entre o varal antes que o
seu contrincante, usando sempre o
mesmo número de lances ámbolos
dous palanadores.

Palán e billarda poden ser elaborados fácilmente por calquera xogador. Os/as palanadores adoitan decorar ou personalizar o seu palán.

condicións físicas llo permitan. As mulleres
tampouco teñen desvantaxe ningunha respeito aos homes, ao ser un xogo donde
conta máis a habelenza que o poderío físico.
Este xogo, lonxe de favorecer a competitividade (aínda que a poda haber, como en calquera actividade lúdica ou deportiva), préstase máis á convivencia en grupo, á xuntanza ao
ár libre e a un ambiente amistoso e divertido.
Outra das súas ventaxes é que
resulta extremadamente barato, pois só hai que ter un par
de paos (o palán e a billarda)
que un mesmo pode fabricar
cun pouco de paciencia e observación. E o campo de xogo
pódese improvisar sobre calquera superficie axeitada.

( Información e fotos recollidas das páxinas da LNB: http://lnbsur.wordpress.com/ e http://ovaral.blogspot.com/)

Desde hai anos, e con cada vez máis
xente participante, vense desenvolvendo a Liga Nacional de Billarda,
abreviada, con bó humor, en LNB, parodiando á famosa NBA. Ao igual que
nesta, tamén hai tres Conferencias segundo as zonas de Galiza. Estas conferencias organizan diversos torneos po-
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las súas bisbarras ao longo do ano, para finalmente
medir as súas forzas nunha fase final.
Na LNB á billarda xógase de forma individual, pero
os xogadores poden agruparse en equipos. Non é
preciso ter equipo nin acudir a todos os torneos
para participar nun, e calquera se pode anotar.
En cada torneo hai unha serie de eliminatorias entre

equipos ou xogadores, até chegar a un número de
16, e eliminarse polo sistema de copa.
Procúrase que haxa dous árbitros en cada cancha
de xogo (pode haber unha ou dúas) e un xuíz de
mesa que anote as puntuacións.
Hai un sistema de puntuación en orde ao posto acadado. Os puntos que un xogador consegue en cada
xornada vanse sumando para a súa clasificación individual. Ao final da liga a cada xogador só se lle
contabilizan os seus 6 mellores resultados. Gañará a
liga aquel que teña mellor puntuación. Por exemplo, na Conferencia Sur hai os seguintes gañadores:
- Gañador/a da LNB Conferencia Sur
- Gañadora feminina (só no caso de que non coincida co gañador/a absoluto/a)
- Gañador/a de varados
- Equipo gañador
Os mellores xogadores, os mellores en varados e o
mellor equipo participarán nos Play-Offs finais, nos
que se enfrontarán cos gañadores das conferencias
Noroeste e Norleste para loitar polo triunfo na Liga
Nacional de Billarda.

Tes un debuxo, unha caricatura, unha foto túa, da túa
mascota ou do sitio en que
vives que queres publicar e
comentar? Ou un artigo, un
contiño, ou un pequeno
poema?
Fáinolos chegar a este
correo:
bulebule@anosaterra.com e,
na medida do posíbelk, irémolos publicando aquí.
Mira que non sexan escritos
moi longos. E manda o teu
nome, e o lugar no que
vives ou a escola onde estudas, se queres. Anímate!
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LITERATURA
NA RADIO
Antonio García Teixeiro

Xogo da rá-Brilé-Escondite - Chave
Estornela - Bolos - Canicas -

fascinado
co’A Casa do
Vagabundo”

rada no puzzle co “2”.
Barullo de letras:

’’

Quedei

Neste barullo de letras atoparás os nomes de sete
xogos tradicionais ou infantiles. A atopalos!

Demostra que tes bó ollo, e
averigua rápidamente con
que número está marcada
esta peza no puzzle de abaixo.

Pezs:
Corresponde á peza nume-

ncántame a radio. A literatura semella viva nas
ondas. Saúde ao Diario cultural que Ana Romaní leva dirixindo desde hai tanto tempo.
É un clásico. Unha referencia
indispensable. Lembro agora
o meu amigo Xosé M. Freire,
persoa inesquecible, coa que
gocei facendo Os sons do silencio. Música e poesía fundíanse no aire e cada programa facíanos un chisco máis
felices. Era a emotividade da
palabra mesturada co tremor
das cancións. Gústanme os
programas literarios na radio
que teñen vida de seu. Que
necesarios son! Sorprendente foi para min descubrir A
Casa do vagabundo na Radio
Galega. Invitoume Rivadulla
Corcón e quedei fascinado
polo espírito do programa.
Leva este home, que ademais
escribe, (lean Os piratas da
illa da Esperanza) tres anos e
medio, semana tras semana,
facendo da radio unha casa
acolledora para a literatura
porque, como el mesmo di,
“a radio é palabra, só palabra
a través do espazo”. Éche ben
certo. Falamos sobre poesía,
lin poemas do meu novo libro As palabras están a mirarse arredor da mesa, compartimos inquietudes e medos sobre o futuro da nosa
lingua. É un pracer cambiar
impresións cunha persoa
tan comprometida coa súa
contorna e coa cultura. Pedinlle unha reflexión e explicoume que o seu programa
é un feito feliz. “Confirmei
que os escritores galegos
son, en xeral, xente moi xenerosa. Realmente, unha familia” afirmou co brillo nos
ollos.Daquela, comecei a
preguntarme se un programa destas características vai
durar moito nos tempos que
corren. Mentres soaba unha
sonata para piano de Haydn,
quixen crer que si. Precisábao para gozar dun músico
que aconsello vivamente.G

Solucións:

E

A forza da amizade
O cazador de Cambodia.
Autor: Abraham Carreiro
Editorial: A Nosa Terra. Col. Contos que
len outros nenos do mundo

Nova e interesante colección que
nos presenta Edicións A Nosa Terra e
coa que pretende achegar aos máis
cativos contos populares de diferentes partes do mundo. A mensaxeira
elixida para transmitir estas historias
non podía ser outra, debido ás súas
continuas viaxes, que a mascota cigoña da colección. Trátase dun álbum ilustrado onde o texto se funde

coas ilustracións coloristas e expresivas, que dan vida a uns personaxes
realistas á vez que humanizados no
referente aos animais.
O mundo animal mestúrase co
humano creando unha especie de
fábula onde os animais cobran protagonismo, retando a forza, a priori,
superior do ser humano para lograr
o obxectivo de supervivencia dentro do seu mundo natural, cada vez
máis ameazado pola indiferenza
das persoas.
A través da súas páxinas descubrimos unha curiosa historia tradi-

cional procedente
de Cambodia.
Nela unha
garceta
chinesa,
un cervo e mais unha tartaruga serán quen, en boa parte grazas á
unión das súas forzas, agochadas
nas respectivas e diferentes habilidades de cada un, de enganar e
mesmo de fuxir das gadoupas do
experto cazador da aldea. G
Alba Piñeiro
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Carlos Núñez, músico

‘No Brasil topei un país menos portugués
e máis galaico do que imaxinaba’
M.B.

Despois de pescudar nos ritmos peninsulares, nos contactos co mundo flamenco e o
árabe e de afondar no diálogo
entre a gaita e a guitarra, Carlos
Núñez (Vigo, 1971) vén de
aventurarse en Alborada do
Brasil na busca das conexións
entre Galiza e o país americano.
Por que Brasil?
Teño unha relación familiar co
Brasil. Meu bisavó, tamén músico, marchou para alá hai cen
anos. Sempre se dixo que o
mataran por ciúmes profesionais, pero nunca acreditei
neste misterio. Hai dez anos
din unha xira alí e quedei absolutamente namorado. Brasil é
moi grande, con moitas músicas mesturadas que naquel
momento non estaba preparado para afrontar.
Ademais de musica entón, este
disco agocha outras cousas.
No Brasil topei un país menos
portugués e moito máis galaico
do que imaxinaba. Sucede que
Portugal engloba dúas culturas: Lusitania e Gallaecia.
Cando Portugal chegou ao
Brasil hai 500 anos tiña un carácter diferente ao actual,
maioritariamente era máis galaico. De feito, o primeiro instrumento que se levou alá foi a
gaita e non o violão (guitarra).
Ese Portugal do norte emigrou
cara o Brasil e cos miñotos viaxaron aspectos culturais agora
presentes no interior deste
gran país americano. O Brasil
está cheo de fogueiras de San
Xoán, de noites de luar, de orballo, de lusco fusco, de arcos
da vella e de lobishomes. Descubrín alí unha sorte de Galiza
que vive feliz, mesturada e
cool. Os países europeos coñecemos só o samba, o carnaval e
fútbol, o Brasil das grandes cidades que adora os símbolos
do poder, gusta de relacionarse
con Madrid e Barcelona e do
mundo dos reis. En cambio
existe outro Brasil maioritario,
interior, que non consegue ter
protagonismo internacional,
probabelmente máis galego,
no que ficou escondida a Gallaecia medieval. Por iso creo
máis na galecidade de Brasil
que na lusofonía.

DANIELA DACORSO

Por que tanta cultura galaica
no Brasil?
Houbo tres ondas de galecidade cara o Brasil. A primeira
produciuse hai 500 anos co desembarco dos portugueses na
outra beira do Atlántico. Aquel
Portugal levou a cultura medieval que viña da Gallaecia. É
certo que en Portugal se experimentaba tamén o despertar renacentista urbano da nova burguesía lisboeta, pero era minoritario. A seguinte onda tivo lugar no Barroco coa febre do
ouro e dos diamantes, que provocou unha importante emigración cara Minas Gerais, de
miñotos novamente e tamén
de galegos. Por iso en Minas Gerais topamos unha musica máis
barroca chea de terceiras moi
semellantes ás dos nosos dúos
de gaitas e coros. A terceira
onda viviuse a finais do século
XIX e principios do XX, xa só de
galegos, que, como o meu avó,
participaron na creación das
novas músicas urbanas do Brasil, nas que se mestura a melodía europea co ritmo africano e
a malicia indíxena.
Segue presente alí a gaita?
Como instrumento desapareceu pero tivo moito peso na tradición e a súa alma permanece.
Hai moitas referencias de xefes

indíxenas que ofrecían os seus
fillos para que os evanxelizadores lles permitisen tocar a gaita
ou de gaiteiros negros tocando
en harmonía. A pesar de todo, a
gaita desapareceu e transformouse noutros instrumentos e,
por exemplo, o acordeón pasouse a chamar no sur gaita e
no norte sanfona, é dicir, colleu
o nome de instrumentos medievais que non resistiron o
paso do tempo.
Onde acaba o Carlos Núñez etnógrafo e empeza o músico?
Está todo conectado. Este disco
é unha investigación, pero sobre todo ten o obxectivo de tender a primeira ponte de moitas
outras que virán. Espero que
moitos galegos sintan que Brasil
é unha prolongación de Galiza e
que serva para aprendermos
algo deles. Gustaríame que os
nosos arquivos e os nosos investigadores estivesen tan ben
organizados coma alí. Teñen en
marcha ademais unha lei de incentivo fiscal pola que todas as
empresas que invisten en cultura desgravan. É unha sorte de
Xacobeo perenne. Seguramente a meirande parte dos
discos culturais son froito desa
lexislación.
Como foi o proceso de docu mentación?

’’

DescubrínnoBrasil
unha sorte de Galiza que
vive feliz, mesturada e cool”

’’

Haimoitasreferencias
de xefes indíxenas que
ofrecían os seus fillos
para que os
evanxelizadores lles
permitisen tocar a gaita”

’’

Brasilmantívosepolaforza
como unha gran potencia
e buscou na mestura a
filosofía que os identificase”

Estiven un ano gravando e tres
investigando. Foi fundamental
internet para poñerme en contacto con músicos nese país tan
grande. Hai unha teoría que explica por que Brasil, a diferenza
dos países veciños, non se frag-

mentou. Cando o avance das
tropas napoleónicas, o rei de
Portugal escapou e trasladou a
corte a Bahia e despois a Rio de
Janeiro, dende onde aplacou os
intentos separatistas das diferentes comunidades. Dese
xeito mantívose pola forza
como unha gran potencia que,
curiosamente, buscou como filosofía que os identificase a da
mestura. Nesa fusión os estudosos sempre lle deron prioridade ao africanismo do mesmo
xeito que en Europa se primou
o celtismo como explicación
última da cultura e da identidade. Estes modernistas brasileiros que crearon a identidade
nacional tamén tiveron contacto coa Xeración Nós. Nese
sentido cabe destacar a viaxe de
Guilherme de Almeida, interesado polas orixes das cantigas
galaico portuguesas, e o seu
contacto con Valentín Paz Andrade e Castelao. No seu discurso de entrada na Academia
da Lingua Brasileira titulado
Galliza patria da cançao sostiña
que todo o mundo trobadoresco lles chegara a través de
Galiza. Agora cabe preguntarse
que tería acontecido dese contacto entre modernistas e a Xeración Nós de non estoupar a
guerra civil.
Contou no disco con voces destacadas do panorama brasileiro.
Foron xurdindo a medida que a
aventura transcorría e con eles
tratei de reflectir as diferentes
culturas que existen. Está o Brasil baiano de Carlinhos Brown,
un músico que pertence ao clan
dos negros baianos que tivo
moita relación cos galegos.
Nada ten que ver co Brasil de
Adriana Calcanhoto, que representa o dos trobadores urbanos
contemporáneos. Tamén está
reflectido no disco Minas Gerais
ou a súa cara máis nordestina.
Descobren en Galiza cousas deles que non coñecían ou que
nunca lles contaran. A grande
diferencia entre o Brasil e Galiza
é que nos temos un espírito romántico no que a lingua e a cultura se refire. Seguimos mirando
as artes como fillos da Xeración
Nós. Pero eles son tamén animais de comercio. Alí é lingua de
cultura pero tamén de negocio.
Fáltanos esa percepción.G

32-37 critica.qxd

23/6/09

22:25

Página 2

CULTURA.32.

ANOSATERRA
25 DE XUÑO - 1 DE XULLO DE 2009

’’

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.

QUE LIBERDADE?

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.

Marica Campo

C

oido que son días para
volver a Paulo Freire e á
súa Pedagoxía do oprimido
(1970). A lectura deste libro pode darnos moitas claves sobre
os resultados electorais e tamén verbo do conflito lingüístico que, aínda que doutro xeito, é anterior ao advento de
Gloria I, a Ditadora (de “ditar”,
porque seica é a que dita agora
a política lingüística que practica a Xunta). Aquí uns e outros
falamos en nome da liberdade, mais hai notábeis diferenzas. O castelán empregábase
–e emprégase– desde unha
posición de poder. Os opresores, afeitos a esa posición, séntense oprimidos fóra dela.
“Todo o que non sexa o seu
dereito antigo de oprimir significa opresión”, ensina Freire.
Precisan dividir para seguir
oprimindo (segregación en
aulas, no caso da lingua ). Non
é estraño tampouco que os
oprimidos deveñan en opresores porque aspiran a ser coma o seu contrario. O autor
brasileiro tamén nos advirte
que, se ben é certo que se precisa o poder político para cambiar a realidade, hai moitas
cousas que se poden facer,
“traballos educativos” para
que o oprimido tome conciencia da súa situación. O fundamental “será sempre a acción
profunda a través da cal se enfrontará, culturalmente, a cultura da dominación”. En resumo, un activismo cultural (que
non exclúe o político) imprescindíbel para podermos falar
de liberdade, a verdadeira, a de
quen “sabe”. A acción sen reflexión é, segundo Freire, mero
activismo. O resultado da simple propaganda ben sabemos
cal é. “É necesario que se inxiran criticamente na situación
en que se atopan e pola cal están marcados”. 

’’

ABrilatvaiaosdesfiles
cun guión que tamén
leva unha fita na que se le:
‘Guerra Civil:
1936-1939’”

crítica

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

NARRATIVA.

Visitar
Antioquía
O trasmundo de Antioquía
Autor: Rafael Laso Lorenzo.
Edita: Cumio.

O trasmundo de Antioquía supón unha nova aposta de Cumio pola literatura de creación.
Para as nosas letras este é acontecemento salientábel, supón outra alternativa máis
desde a cal asomarnos á creación. Máis riqueza, máis
competitividade, é o agardábel
e desexábel… Ademais, o retorno de Cumio é un retorno
con personalidade propia expesado xa desde o particular
deseño editorial, páxinas con
moito folgo que suxiren unha
lectura repousada.
A novela do escritor limiao
Rafel Laso Lorenzo, a quen coñecemos sobre todo desde Por
qué Baldomero Quintáns?
(2005) e Memoria contra o Alzheimer (2008), actualiza a vella
lenda segundo a cal a mosquitería da lagoa de Antela vén
sendo o exército do rei Artur,
que agarda por el para servilo
na súa nova andaina. De feito a
novela consiste nunha visita
guiada a Antioquía, cidade
mergullada no fondo das, hoxe
desecadas, augas da lagoa limiá. É dicir, unha visita á cidade que agarda polo Desexado.
Porque Artur é o Desexado, como máis tarde tamén o será D.
Sebastião, a figura dun ser entre humano e sobrenatural que
restaurará a orde e xustiza que
a sociedade necesita.
Na súa lectura, a presenza
do “esperade” co que Cabanillas remata Na noite
estrelecida, resulta constante.

Rafael Laso Lorenzo.

Ese “esperade” que por unha activa.
banda presenta unha faciana
En realidade Antioquía
desmobilizadora polo que co- tampouco constitúe un trasleva de apelativo á pasividade, mundo. Antioquía é un ideal.
mais por outra reafirma a ra- Mellor que trasmundo, é a carzón que move a loita resistente ne máis intima dos nosos medos oprimidos. Sempre e can- llores desexos.
do a nosa fe se dirixa á personaA novela de Rafael Laso prexe individual de Artur ou nome senta unha lectura en clave
que lle asignemos ao Desexa- metafórica. O trono que agardo. Porén é tamén posíbel, e da a Artur é de pedra, significanós reivindicamos, unha lectu- tivamente; o acceso a Antiora de Artur como o
quía ten lugar a través
dunha personaxe coda auga, sinónimo de
lectiva, unha lectura
pureza e de vínculo
na que Artur somos Mellorque
natural coa vida; ás
todos os que cremos trasmundo,
mencións á luz tamén
neses ideais de xustiza Antioquía é a están presentes… É
social (crenza demó- carne máis
importante sinalalo
crata e non persona- intima dos
para que a lectura sexa
lista e medievalizano máis rica posíbel. E
nosos
te), unha lectura na cal
tamén unha lectura
mellores
o “esperade” de conclásica; fronte ao desivirte nun “actuade” desexos”
deratum que expresadesde as urxencias do
mos nestas liñas, a pacontexto político-sosividade do “Elexido”
cial-cultural de hoxe.
resulta patente, non
O acceso ao trasdeixa de ser o convidamundo de Antioquía
do ao que o cicerone
está ligado ao azar dos “Elexi- de garda lle ensina as marabidos”, un azar no cal son máis llas (e non só ás marabillas ) de
obxecto que suxeito. Como tal Antioquía, ante as cales pasma
azar, neste caso tamén aconte- o convidado. Debemos reclace (un mapa, un segredo, a mar esa decodificación activa,
vontade de adentrarse nel), porque do contrario a lectura
aínda que resulte irrelevante perde o seu sentido fundasempre é nesario. Neste senso, mental. Que Antioquía garde
e desde a nosa lectura, cómpre este tesouro que é así, ou aquel
desterrar a crenza do “Elexido” que describimos dese xeito,
como froito dun azar. “Elexido” que ese trasmundo conteña
é quen se decide a actuar a prol estes perigos e estas atraentes
dos oprimidos. Ser “Elexido” pertenzas… non é nada máis
non é algo alleo á vontade do que pura e simple anécdota.
suxeito, senón que responde Iso si, anécdota que arrola e acprecisamente á súa vontade tualiza os nosos soños de xusti-

’’

za social, mais anécdota ao fin
e ao cabo.
E todo o que rodea Antioquía, auténtica protagonista
da novela, non deixa de ser puramente accidental e accesorio. E o dito inclúe tamén as
personaxes, personaxes baleiras entorno ás cales non se crea
conflitividade ningunha. Como moito aparece algún perigo externo, debido á propia natureza de Antioquía. Porén, nin
con iso, nin tampouco os esforzos narratatoriais (previos á
entrada en Antioquía ou logo
da saída dela) son eficientes á
hora de dotar de densidade as
personaxes da novela. Unha
novela, como é de agardar,
moi descritiva… mais na que
tampouco se pode salientar esta ou aquela descrición particular. Unha novela á que lle resulta querido o estilo elocuente
propio destes rexistros novelescos, e afánase nel descoidando o idiolecto particular de
cada personaxe.
Xosé M. Eyré

POESÍA.

Cuarto de seu
Apuntamentos para un
cuarto confuso e cambiante
Autora: Mariña Pérez Rei.
Edita: Colección Bourel, Ribeira. 49 pp.
2009.

Por fortuna, nunha época marcada pola ditadura do mercado
e tamén pola democraticación
dos procesos de edición –velaí o
libro electrónico e as iniciativas autoxestionadas– seguen
existindo no
mundo editorial espazos felices para o florecemento doutras especies. Un
dos máis orixinais é, sen dúbida,
o taller artesán de Antonio Piñeiro, de onde saen as al- >>>
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Hixinio Puentes, premio Vicente Riscode Creación Literaria.Coa novela A
do vinteún,un relato histórico sobre o mundo da armada entre 1800 e 1810, foi
escollido, na X edición do certame, polo xurado que integraban Camiño Noia,
Arturo Lezcano, Afonso Vázquez e Ánxela Gracián. Destacaron da obra unha
“ollada que transcende o espello xeográfico galego”, e cualificárona de “estudo
áxil” marcado por “unha boa documentación que contribúe á verosimilitude
narrativa”. Hixinio Puentes Novo (Porto do Barqueiro, 1952) volve así á temática
do mar. Ten publicadas as novelas O bandido Casanova (2000), Premio Pastor
Díaz 1999, Aguillóns de Ortegal(2005), e, recentemente, Moonbars o Exterminador(IV Premio Eixo Atlántico de Narrativa Galega e Portuguesa 2006).

Mariña Pérez Rei.

>>> faias da Colección do Bou- final autógrafo e orixinal. As parel. Nunha literatura como a ga- labras manuscritas da autora selega, tan proclive por necesida- mellan responder a un título
des ben coñecidas á marxinali- que anticipa unha obra delibedade editorial, iniciativas coma radamente fragmentaria e inaesta son un verdadeiro luxo. As cabada. O rótulo anuncia adesúas características (pequenas mais o piar principal sobre o que
tiraxes, ilustracións orixinais) está construído o libro, o cuarto.
converten os libros en pezas de A autora aprópiase dun espazo
colección ao tempo
íntimo sen renunciar
que desafían as leis do
ás adherencias simbócomercio.
licas herdadas da tradiApuntamentos pación. O cuarto é o espaAscatro
ra un cuarto confuso e
zo vital: “no cuarto
cambiante, o novo li- paredes e o
ámase / (se a estación e
bro de poemas de Ma- teito
os astros o consenten) /
riña Pérez Rei, sor- conforman
entra xente a comentar
prende tamén pola un lugar de
as cores das paredes /
súa coidada presenta- paisaxes
emprestas roupas que
ción, que inclúe ade- íntimas”
non recoñeces noutros
mais un gravado orixicorpos / queda alguén
nal do propio Piñeiro.
a durmir: falas toda a
Trátase dunha edición
noite”, e tamén o espaartesá, limitada e únizo da liberdade: “no
ca de 100 exemplares,
cuarto bailamos espique non escatima na exquisi- dos / arrincamos a pel que / destez dos detalles, desde a calida- medra e muda e cae en pétalos”.
de do papel até a encartaxe, no As catro paredes e o teito conforseu interior, dun pétalo. O acto man ademais un lugar de paisade lectura vese polo tanto enri- xes íntimas que converten o
quecida por unha experiencia cuarto –de seu– no espazo da
sensorial gratificante, evoca- creación, da “demorada reconsdora talvez de tempos pasados. trución de palabras”, tema que
Tan coidado envoltorio gar- atravesa todo o libro.
da no seu interior un poemario
A riqueza simbólica do
de raíz intimista e fonda dimen- cuarto confire ao libro unha
sión alegórica, que tira proveito evidente dimensión alegórica
dalgunhas das particularidades que bota man de orixinais imaque unha edición destas carac- xes que por veces tensan a linterísticas lle ofrece, como é o xo- guaxe: “sono de cerámica”,
go coa expresividade tipográfica “pel exfoliada da fiestra”, “mapara resaltar termos clave ou o lla eléctrica do sol que xermi-

naba axexante / entre as físgoas das persianas”. Noutros casos, estamos diante de sutís xogos culturalistas (”Caravaggio
debuxaría o meu cuarto con
trazos / grosos de luz e sombra)
evocados case sempre cunha
distancia irónica: “E eu, sen
acubillo, sen remador”.
A autora de Fanerógama e
da novela Canícula achéganos
neste novo libro unha serie de
apuntamentos poéticos sobre
a vida e a escritura. A coidada
imaxinaría, construída en boa
medida con materiais da natureza (o mar, o mundo vexetal, o
cosmos, o corpo humano),
consegue anovar discursos
gastados e dialogar coa linguaxe do outro artesán, o polifacético editor, que completa o
proceso de produción.
María Xesús Nogueira

LIBROSDEFONDO.

A ferruxe
dos días

’’

Lento esvaece o tempo
Autor: Ricardo Martínez-Conde.
Edita: Agencia Gráfica Gallega, 50 pp.
1990.

Nos primeiros noventa a poesía galega viviu a resaca culturalista dos creadores da década
anterior. Conscientes de que

Ricardo Martínez-Conde.

aquel ciclo tocaba a súa fin, as
voces que nese momento se
deron a coñecer ensaiaron novas fórmulas,
avanzaron por
roteiros alternativos e convencéronse de
que un outro
xeito de poetizar era posible.
Desa decrúa participou Ricardo Martínez-Conde, quen
xustamente en 1990 daba ao
prelo o seu primeiro libro de versos, Lento esvaece o tempo. Un
volume, cómpre dicilo, que non
gozou de toda a atención que
debería, talvez porque a súa irregular difusión como autoedición acabou por reportarlle unhas posibilidades de recepción
ben máis facareñas do que a súa
calidade literaria facía presumir.
A poética de Martínez-Conde abriuse xa daquela a un vizoso convivio entre o poema
prosificado e o lirismo dos haikai, mesmo entre o verso curto
–moitas veces de palabra única– e a liña versal amplificada,
de amplo alento.
Lento esvaece o tempo soubo concentrar o foco de atención nunha lírica onde os elementos da natureza e dos ciclos
estacionais cobran unha inusitada forza reveladora á luz da reflexión ontolóxica que a través
deles se propón. Os grandes temas de sempre como o amor, a
morte ou o tempo e o seu pasar
fanse aquí cinzas da contemplación. A ollada sorprendida do
poeta asume con resignación a
“pesada ferruxe dos días” e >>>

CONTADELIBROS.
Actualizando a poeta nacional
Rosalía 21 é o proxecto coordinado por Anxo Angueira,
editado por Xerais e proposto
polo daquela
director xeral
de Difusión do
Libro, Luís Bará, para actualizar o ideario
literario de Rosalía de Castro. Publicado en
galego, castelán, francés e
inglés, a proposta conta con
moitas sinaturas da cultura
propia.

Meigas e tesouros
Toxosoutos publica Bruxos e
astrólogos da Inquisición de
Galicia e o famoso libro de San
Cibrán, tradución de Amelia
Piñeiro do volume que Bernardo Barreiro
de W. editou
no 1885. As
partes máis interesantes son
as que dá conta dos procesos
que se seguiron por parte da
Inquisición nos séculos XVI e
XVII en Galiza e o traballo que
inclúe sobre o Ciprianillo, a mítica guía para buscar tesouros
ocultos.

As orixes dos deportistas
Andrés Domínguez Almansa
presenta Historia social do deporte en Galicia (1850-1920).
Trátase dun estudo sobre as
orixes da práctica deportiva e
as sucesivas
fases que o
exercicio físico
tivo na
sociedade galega. O autor
analiza a
influencia de
institucións como o Exército e
a escola na difusión do deporte no século XIX e como os elementos de valor da práctica
deportiva se estenderon aos
sindicatos no século XX. Edita
Galaxia.
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CONTADELIBROS.
Novela póstuma
Mª Vitoria Moreno escribiu Onde o aire non era brisa no 1969.
Orixinariamente concibida en
castelán, agora Galaxia publícaa
traducida por Xavier Senín. A
autora, morta
no 2005, nunca
a editara. O texto lévanos á
Castela da
década do
1960, a unha vila na que unha
mestra comeza a traballar. O
analfabetismo, a intolerancia e o
poder eclesiástico van marcando a maneira de enfrontarse á
vida da protagonista.

Debú literario e editorial
A estación violenta é o debú literario de Manuel Jabois, escritor
e xornalista de Sanxenxo de 31
anos. E tamén é a primeira obra
que sae da imprenta co selo
Morgante. O título está tirado
dun verso de
Apollinaire.
Cóntase a
historia do
retorno ao pasado dunha
muller con
gran cultura e ideas claras, Claudia Córdoba, que se encontra
perto da morte. Enigmas do pasado, sentimentos enfrontados
e moitos diálogos.

Mulleres do mar
Xerais publica Pirata, de María
Reimóndez, na súa colección de
‘Narrativa’. A través dos ollos do
mariñeiro Mark Read viaxamos
ao século XVIII, aos barcos piratas da infancia.
Pero non para
coñecer os capitáns de
parche no ollo
nin os corsarios
de papagaio no
ombro. As protagonistas deste mar de liberdade son as mulleres que se arman
de coraxe para fuxiren das convencións sociais da súa época .
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Preséntanse tres novos Cadernos Ramón Piñeiro.O coordinador e asesor do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Manuel
González e Luís Alonso Girgado, presentaron en Compostela, acompañados
polo secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, tres novos volumes dos Cadernos Ramón Piñeiro: o XI reúne un conxunto de cartas con
múltiplos destinatarios, entre eles Filgueira Valverde ou Gabriel Celaya; o XII,
as cartas entre Piñeiro e José Luís Pensado Tomé; e o XIII, editado polos profesores Luís Cochón e Miro Villar, o epistolario Ramón Piñeiro-Isidoro Millán.
Tamén presentaron o volume colectivo Homenaxe a Ramón Piñeiro, con
textos de quince autores e autoras.

>>> desenvolve, para aturala,
“pequenas filosofías de uso persoal”, se se quer, aras da palabra
nas que a consciencia da importancia do oficio da escrita ten un
lugar preferente e onde non falta
tampouco a lembranza en homenaxe daqueles que antes del
señorearon o verso, como Celso
Emilio, Aquilino ou Manuel
Antonio.
Olibro
Os poemas concentra
deste libro ena atención
tretécense como un escon- nunha lírica
xuro de som- onde
bras, unha loi- os elementos
ta agónica por da natureza
aprehender e dos ciclos
cada instante estacionais
e, con el, o sen- cobran
tido último inusitada
das nosas vi- forza”
das. O pasamento dun
amigo, as disensións familiares, a proxección do que representará para o ser amado a
morte propia, o acedo pan do
exilio... nada resulta alleo á consideración do poeta, en loita perenne co “ceo cambiante”, recordando decote o “lume doutro outono” e, sobre todo, fuxindo da temible posibilidade dun
día verse privado do mar compañeiro: “A miña única pregunta é cómo,/ cómo/ sen o mar”.
O poemario publicouse cun
prólogo de Marino Dónega,
quen demostrou coas súas palabras non ter entendido cabalmente a lucidez conceptualizada e a delicadeza e sutileza líricas
de Lento esvaece o tempo. Se algunha vez o autor se animase a
recuperar estas páxinas, faría
ben en reconsiderar a pertinencia deste soarego que, en todo
caso, debería reservarse para un
anexo de lectura prescindible.
Lento esvaece o tempo é unha acabada mostra desa poesía
esencializada, de recendos zen,
que logo cultivaron outros creadores de noso ata lograr tirar
dela froito abondo graúdo. Volver aos seus poemas é un agradecido exercicio de anamnese
literaria.

’’

Armando Requeixo

pia dun disco de jazz , pois a
maiores conta entre o instrumental coa presenza dun son
tan consubstancial a este estilo
como é o vibráfono. Por suposto
que o pouso étnico en forma de
gaita tamén se deixa notar ao
longo da gravación. E se queren,
podería seguir detallando polo
miúdo a totalidade dos once temas rexistrados, mais temo
aburrilos porque ademais a Nova Escola de Danza salienta pola
evidente encrucillada que tracexa desde hai tempo noutros rexistros seus precedentes. Jazz
con raíces, ou seiva autóctona
en envoltorio jazzista?. Calquera
opción pode resultar creíbel,
agás a que se nos presente co reclamo da –máxica– fusión acaidamente dixerida. Non cabe
dúbida de que o grupo amosa
eclecticismo nos seus gustos,
mais tal receptividade non se
Un intre de Tradicción, de Nova Galega de Danza.
corresponde coa madurez de
quen sabe personalizar o escoitradicional,
se
ben
debidamentado. E abondando nas carenMÚSICA.
te adobiado por un músico tan cias detectábeis, “Tradicción”
completo como Pedro Lamas, adoece na técnica instrumental
en tanto que compositor, direc- da precisa solidez que reclamator musical á par que instru- ría para a gravación a incondimentista da formación, com- cional aceptación do afeccionapletada polo demais cunha do, pois nin parecen tan maduros como para tocar
manchea de intérpretes das máis diversas
con tanta distensión,
Tradicción
nin tan mozos como
sonoridades –acordeAutor: Nova Galega de Danza.
para deixarse levar poón, gaita, guitarra, per- Carece
Edita: Falcatruada.
cusións, saxo… . Como na técnica
lo pulo vital de quen se
www.falcatruda.com
diría o tópico, o mentor instrumental atopa no comezo da
que harmonice tan da precisa
súa carreira.
Procede preguntarse,
amplo colectivo, bó solidez que
pois, se o disco tivera
músico será. E como
reclamaría
Nova entrega desta formación queira que “Tradicexperimentado unha
para
atípica, á que haberá que avaliar ción”, na súa edición
maior ensamblaxe enen función do seu compoñente discográfica, é unha a gravación a tre os integrantes da
visual. Non en van entre os va- produción musical incondicional numerosa formación,
rios galardóns
máis, como tal procede aceptación do posiblemente o seu rerecibidos pola
valorala, afastada mo- afeccionado” sultado fose máis enNova Galega de
mentaneamente da
gaiolante desde a estriDanza figura o
súa condición escénita consideración sonorecente Premio
ca, pois o que se escoita
ra. De momento, estade Ciencias e Artes da Represen- no seu repertorio é unmos ante a consumatación, concedido pola Funda- ha sucesión de temas en forma ción dunha triloxía, iniciada en
ción Premios da Crítica-Galicia . de “alborada”, “muiñeira”, “pa- 2003 co espectáculo “Alento” e
Daquela, cumpriría pechar os sodoble” ou “xota”.
continuada en 2007 con “Engaollos cando escoitemos esta
Comezando polo “Alalá do do”. Haberá máis?. Devezamos
“Tradicción” para imaxinar so- Cebreiro - Ei Moneixas”, na por unha Nova Galega de Danza
bre un escenario os movemen- dualidade da súa interpretación igual de atrevida pero maduratos que sete bailaríns teñen a podería pasar por unha marcha da na súa consolidación. E é que
ben desenvolver para comple- procesional, pero fállalle solem- tamén na música son arriscados
mento -–ou motivación princi- nidade no rexistro; asemade, a os experimentos con gaseosa.
X.M. Estévez
pal ?– deste repertorio, de seu cadencia rítmica semella a pro-

Dualidade
sonora

’’
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TEATRO.

Thriller
macabro

húmido e cheo de néboa. Ago- pola sílaba coa que remata a para os asasinos en serie andan labra proposta polo contrinsoltos por calquera parte e iso cante. Mais axiña sabemos que
aprovéitano os dramaturgos ambos estiveron casados… e
para escribir obras como Pala- aquí acaba o que se pode contar
sen estragar a historia. Iso si, pobras encadeadas.
Nada máis comezar a fun- demos adiantar que o espectación, vemos un vídeo
dor se enfrontará a unha desas montañas ruen que Ramón, o prosas de emocións que o
tagonista, confesa un
crime cometido polo Galcerán
manteñen a un atado a
puro pracer de saber utiliza as
butaca sen pestanexar.
que se sente ao acabar convencións Palabras encadeadas é
coa vida doutra persoa. xenéricas
un trepidante exercicio
O vídeo é observado do thriller
de suspense clásico
con horror por Laura, para falar
que conta cunha aratada e amordazada das relacións quitectura espléndida,
nunha cadeira. De en- de parella”
un exemplo de todo o
trada, Ramón parece
que se lle pode pedir a
ser o prototipo de psiun bo thriller: diálogos
que enlazan situacións
cópata a que nos ten
afeitos o cine, aínda que con al- con axilidade, un ritmo que
go máis de sentidiño: Laura é nunca decae, unha dosificación
psicóloga e el retena coa inten- da información que mantén os
ción de iniciar unha terapia que espectadores desacougados e
o cure. E para que xogue con el expectantes, uns xiros repentiás palabras encadeadas, ese nos que lle dan á volta á trama
freudiano brinquedo no que sen que renxa o conxunto… e
cada participante debe enun- tamén os toques de humor e de
ciar unha palabra que comece autoironía necesarios para desculpar as inverosimilitudes propias do xénero.
Mais a obra non se esgota nas
sorpresas e as reviravoltas argumentais. En realidade, Galcerán
utiliza as convencións xenéricas
para falar das relacións de parella, da ambigüidade dos termos
vítima e verdugo cando entran
no xogo os vínculos sentimentais. Ao longo da representación
asistiremos a unha cruel cerimonia que mostra que inflixir
dano non é unha prerrogativa
dos desequilibrados e que os límites entre o cariño e o desprezo son extremadamente febles.
Paulatinamente imos coñecendo os personaxes e as circunstancias en que viviron o seu matrimonio e decatámonos do fácil
que é, na vida cotiá, pasar da
manipulación á perversidade. O
diagnóstico non é especialmente esperanzador –en certo sentido, e salvando as distancias, a
mensaxe recorda moito a Danza macabra de Strindberg– pero, probabelmente, sexa este o
maior achádego da peza: deixar
en suspenso a liña que divide o
ben e o mal, desbaratar o maniqueísmo sobre o que adoi- >>>

’’

Palabras encadeadas
de Jordi Galcerán
Compañía: Talía Teatro.
Dirección: Artur Trillo.
Elenco: Toño Casais e María Ordóñez.

O thriller, en xeral, é considerado un xénero máis cinematográfico ca teatral. É un erro de
percepción que ademais ignora que, por exemplo, Luz de gas
foi texto dramático antes de ser
película. O policial, que pode
considerarse o seu antecesor
directo, tamén tivo un intenso
cultivo teatral, só que habitualmente todos os crimes morbosos se cometían nun Londres

Fernández Paz, homenaxeado en Vilalba na XV edición do Escritor na
súa terra.A Asociación de Escritores en Lingua Galega rendeulle esta popular
homenaxe ao autor de Cartas de inverno o pasado 20 de xuño en Vilalba, onde
se plantou un bidueiro, se descubriu un monolito e se lle fixo entrega da Letra
E, unha peza escultórica realizada por Silverio Rivas. Ese mesmo día, Marcos
Valcárcel recolleu en Ourense o Premio Otero Pedrayo,concedido pola Xunta
de Galicia e as catro deputacións provinciais, mentres que en Moaña se organizou unha homenaxe a Bernardino Grañae a Manuel Maríaco gallo da
inauguración de dous espazos públicos que levan os seus nomes.

Palabras encadeadas, de Talía Teatro.
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Lembrando a Celso Emilio. Con
motivo do trinta aniversario da morte do escritor celanovés, o 25 de xuño estrase no MACUF o documental
San Salvador. Presos en Celanova,de
Patricia Nogueira, que repasa a historia do poeta, a do galeguista Elixio
Rodríguez e a de Celso de Poulo. O
acto contará coa participación de
Miguel Anxo Fernán-Vello, Gustavo
Pernas e Celestino Poza.

crítica
>>> tan construírse esta clase
de obras para, así, desafiar as
certezas dos espectadores e
obrigalos a reformular as súas
conviccións unha e outra vez.
A montaxe de Talía Teatro
enmárcase nun decorado sobrio capaz de transmitir unha
claustrofóbica sensación de angustia. Toño Casais di o seu texto cunha seguridade que nos
persuade dende o primeiro momento dos seus –serios– problemas coa realidade. María Ordóñez, que ten o difícil papel de
parecer aterrorizada case todo o
tempo, marca unha liña un tanto desmesurada, que cae con
frecuencia no clixé: está mellor
cando o seu personaxe dá a volta e pasa a dominar a escena.
Talvez sexa cuestión de interiorizar máis o terror e preocuparse menos de mostralo. En todo
caso, entre os dous logran controlar ao milímetro os tempos
de cada réplica e contrarréplica,
modular as entradas e saídas,
esvarar entre o medo e o humor
preciso para liberar a angustia:
algo que amosa tamén unha dirección afinada.
Trátase, en fin, dunha obra
comercial no mellor sentido da
palabra: gustará a toda caste de
público sen insultar a intelixencia de ninguén. O aplauso que
recibiu en Pontevedra indica
que ten todas as cartas para se
converter nun éxito.
Manuel Xestoso

Excesos
visuais

Wake up
de Nut Teatro
C o m p a ñ í a : Nut Teatro (en coprodución co CDG).
Dirección: Carlos Neira.
Elenco: Nerea Barros, Xiana Carracelas,
Arantza Villar, Iria Sobrado, Carlos Neira.

En pouco tempo, Nut converteuse nunha compañía de referencia para a teatro galego. As
súas creacións sempre logran
interesar e desacougar ao público atento por varias razóns:
empregan unha linguaxe híbrida –nos bordos da danza e a
performance– que resulta invariabelmente atractiva para
todos aqueles interesados nos
máis recentes desenvolvementos da arte contemporánea e
das novas tecnoloxías, prodigan toneladas de imaxinación
visual e, ademais, abordan temas complexos e de actualidade cunha madureza pouco común. Todos estes elementos a
destacan como unha das compañías máis felizmente transgresoras da nosa escena.

Un intre de Wake up, de Nut Teatro, en coprodución co CDG.

Con Wake up, non obstante,
compoñen un espectáculo no
que esa investigación sobre as
novas linguaxes adquire un
protagonismo tan absoluto
que as compoñentes visual e
tecnolóxica semellan devorar o
puramente escénico. No empeño por descubrir novas formas de narrar, Nut remata por
perverter a orde natural das
cousas e pon a dramaturxia ao
servizo da tecnoloxía e da estética, no canto de empregar estas como vehículo para contar
unha historia.

A indagación no concepto
de intimidade, a construción
da identidade en relación co
espazo que habitamos, as difusas fronteiras entre o público e
o privado… son temas que se
abordan en Wake up, mais o
fincapé posto nunhas formas
expresivas moi tanxenciais e
indirectas –máis próximas a un
certo tipo de performance habitual nos museos de arte moderna que ao teatro– ocasiona
que a mensaxe non se dea atopado máis que por alusión. A
creación plástica non acaba de

revelar o que se nos quere dicir
e, xa que logo, a confusión e a
dúbida apodéranse da montaxe.
Durante a primeira parte da
función –o tramo máis potente
do espectáculo– o traballo das
actrices se desenvolve nunha
estrutura vertical que invoca a
fachada dun edificio. Neste suxestivo inicio preséntanse as
ideas arredor das que, presuntamente, xira a obra. Desafortunadamente, esa exposición
carece de continuidade e, a
partir de aí, o espectador >>>
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López Silva, Pisón e Mankel, Premios Arcebispo San Clemente.O alumnado de cinco centros de secundaria galegos escolleu como novelas gañadoras desta XV edición Memoria de cidades sen luz,deInma López Silva[na
foto] que lle gañou a Conexión Tubinga,de Alberto Canal, e O xardín das pedras flotantes,de Manuel Lourenzo, na categoría de novela en lingua galega;
Dentes de leite,de Ignacio M. Pisón, en castelán, venceu a O día de hoxe,de Alejandro Gándara, e A casa de Dostoievsky,de Jorge Edwards; e, na categoría de
lingua estranxeira, O chinés,de Henning Mankel, que superou en votos a Chesil Beach, de Ian McEwan e Tren nocturno a Lisboa,de Pascal Mercier.

>>> espera en van o desenvolvemento dalgún conflito dramático, a prolongación do que
se lle prometeu nun principio.
A cambio, o único que recibe é
unha representación reiterativa e carente de contido que o
leva ao aburrimento e a o esquecemento dos achádegos
do comezo. O pretensioso dos
escasos textos que puntúan a
peza non fai senón acrecentar
as sospeitas do baleiro instalado detrás dun proxecto excesivamente alicerzado no visual.
Hai que mencionar que as
innovacións audiovisuais –son
electrónico en directo, fotosensores que interactúan
coa iluminación…– non
Wakeuppon lle achegan
a dramaturxia nada ao senao servizo
tido último
da tecnoloxía da obra, aíne da estética, da que si inducen á refleno canto de
xión sobre a
empregalas
irónica e procomo
vehículo para v o c a d o r a
pregunta que
contar unha
Jacques Ranhistoria”
cière formula
no seu libro
Le spectateur
émancipé:
por que o teatro insiste tanto en presentarse como experiencia auténtica
fronte ás mediacións técnicas
doutras formas artísticas, xusto
no momento en que máis se
enchen os escenarios de gadgets tecnolóxicos?
En calquera caso, non se lle
pode negar a esta proposta unha gran forza estética, unha espectacularidade que, por momentos, logra transportarnos
a outros mundos. Brillan tamén as actrices, capaces de
manter os difíciles rexistros de
traballo corporal e emocional
que esixe a peza. Quede constancia aquí do respecto que
me inspiran todos aqueles que
apostan polo risco: quen non
xoga con lume nunca se queima. Pero estou convencido de
que Nut pode facelo con moito
máis acerto.

’’

Manuel Xestoso

un reparto de tanto actor, unido ao aviso de que estamos
diante dunha comedia romántica, augura un rosario de situacións de comedia televisiva
(que, debo recoñecer, odio de
xeito pouco cordial).
A directora é arxentina, psicóloga, guionista e directora de
cine (supoño que nesta orde) e
nestas historias enleadas bota a
andar o seu coñecemento dos
personaxes que deberían ser ar7 minutos
quetipos cómicos, pero que,
Directora: Daniela Féjerman.
chegados ao resultado final, saG u i ó n : Daniela Féjerman e Ángeles
en como clichés tópicos. PorGonzález Sinde.
que as historias de xente de claElenco: Luis Callejo, Toni Acosta, Marta
se media, con amores sen resolEtura, Antonio Garrido e Pilar Castro.
ver e con tarifa plana de ADSL
non chega a despegar dos camiños previsíbeis, dos problemas
que se ven vir. A comedia de
costumes, de situacións –un teDe maneira invariábel, chega- rreo onde os británicos, por podas as primeiras calores, o pen- ñer caso, son mestres– non chesamento cinematográfico de- ga a darlle ritmo ás vidas desas
bilítase, e a carteleira tórnase persoas de trinta e tantos ou cofeble e fofa, repleta de produtos rentóns urbanícolas, con prode fácil consumo e sen risco ci- blemas ben coñecidos sobre
nematográfico (isto hai que amores, xa que non con probleconsideralo dentro dun ano mas de cartos (sorprende como
especialmente débil e fofo, de algúns destes personaxes solta
carteleira náufraga de pezas de billetes de 50 euros sen pararse
mérito, que, mesturadas coas a mirar a conta do bar, ao estilo
de simple consumo son un ali- americano).
mento enerxético que facilita o
O grupo de actores, experi“tránsito”). Así que, aplicando mentados e rodados nese para norma que, do mal,
que natural protexido
o menos, entro con
que son as series de tecerto prexuízo nestes
levisión, non enche as
7 minutos que os me- Poderíaser
tres historias que se
dios se encargaron de unha historia entrecruzan e que se
publicitar
como ao estilo
adiviñan desde o prin“guionizada” pola mi- Woody Allen cipio: a da profesora
nistra González Sinde,
que namora a un preen Madrid,
a mesma que os interso, a violinista parviña
pero claro,
nautas condenan cocasada cun médico
mo defensora da para iso
adúltero e a muller diSGAE (cousa, por ou- hai que
fícil que acaba namotra parte natural) e loi- sorprender
rando a un fulano metadora contra a pirate- de cando
dio gai (nin os homoría (mala ministra se- en vez ao
sexuais, que sempre
ría de facer o contra- respectábel” son un recurso fácil, o
rio) esquecendo que é
teñen claro aquí).
unha guionista e realiAo final triunfa o
zadora con méritos reamor, como se vía vir
coñecidos.
desde os primeiros tíComo xa é norma, ábrese o tulos de crédito, e non queda
apartado de créditos cunha nin unha pequena fenda por
longa lista de apoios televisivos onde entrar algunha secuencia
de distintas canles e padroados de enxeño que alborote o deautonómicos; e os prexuízos valar sen sorpresas da fita (o
aumentan, tanta televisión e máis cerca está nunha home-

CINEMA.

A ministra,
a televisión e
unha película de
amor en verán

’’

Marta Etura encarna a Nerea en 7 minutos. Abaixo, Toni Acosta.

naxe ao cine minoritario nos
multicines madrileños de Princesa). Todo se resolve en planos medios, onde os personaxes fan terapia en plano contra
plano, sen que nos sorprendan; podería ser unha historia
ao estilo Woody Allen en Madrid, pero claro, para iso hai
que ter ases gardados para sorprender de cando en vez ao
respectábel (e pouco respectado) público. É como unha gasosa sen forza e quente: só queda como auga doce. Así son estes amores, coma se Corín TePIPO FERNÁNDEZ

JULIO SALCEDO

llado se dedicase aos microrrelatos e os prendese todos nun
libriño.
PROPOSTA: Xa que os prexuízos nos anteceden, e dado
que a ministra non ten culpa do
resultado final, propoño unha
recollida de sinaturas para que
quiten ese anuncio tan pouco
cinematográfico que nos avisa
que roubar é un delito e que
non hai que piratear pelis. Quede tranquila a ministra, non
penso que a ninguén lle dea por
baixar estes 7 minutos.
J.A. Xesteira
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ECOS LUSÓFONOS

O TEATRO EN CABO
VERDE: CÉSAR LÉLIS
Xosé Lois García

O

teatro colonial portugués en África non lles deu cabida nin cobertura a creacións escénicas diferentes aos
canons estabelecidos. Cabo Verde foi unha das colonias
portuguesas que soubo adaptarse ás circunstancias para
inculcar un teatro soberano e emancipador. Mário Santos,
profesor do Liceu Adriano Moreira, en Praia, nos anos 60,
comezou un traballo con seus alumnos un tanto especial.
Jaime de Figueiredo (1906-1974), foi un dos primeiros
dramaturgos que argumentou unha obra con tintes folclóricos, para saltar a censura, titulada: “Terra da sôdade”,
publicada na revista Atlántica de Lisboa en 1946. A obra de
teatro orixinariamente caboverdiana débeselle ao ensaísta e poeta, Osvaldo Osório (1937), que irrompeu no teatro
insular coa súa obra Gervásio (1977), de matiz brechtiano.
Unha obra aperturista que lle abriu as portas a un teatro
nacional. Outro dramaturgo interesante é Kaoberdiano
Dambará, autor de Os Disanamados para os Infernos.
Danza e poesía tiveron seu espazo no teatro, dunha
maneira nada inocente, con insinuacións sociais. O grupo Korda Kaoberdi
formado por estudantes e traballadores representaron
varios temas baseados na literatura oral.
Neste predominio
de autores xorden
unha serie de grupos
como o JAAC e MarAv-Ilha.
Como persoas notábeis no organigrama
do teatro nacional de Cabo Verde hai que destacar a Evaristo Abreu, Gilberto Mendes, Adelino Caracol e Maria
João Gonot, responsábeis de diversos rexistros do teatro
deste arquipélago.
Concibindo toda esa estrutura dinámica con que conta
o teatro de Cabo Verde, cabe significar a grandeza de moitos dos seus actores e actrices. Un deles é César Lélis, de recoñecida proxección internacional e que leva mais de 30
anos consagrado ao teatro. Recibiu o Prémio de Mérito
Teatral 2009. Un dos grandes galardóns que se outorgan
no mundo do teatro caboverdiano. Fundador do Grupo
de Teatro Juventude en Marcha.
Lélis é tratado tanto polo público como polos críticos
da escena como un dos grandes actores pola súa espontaneidade; por exhibir un estilo singular, sen sofisticación
nin artificio. A espontaneidade é un dos atributos mais auténticos que lle dan vida á beleza dos xestos e dos ritmos.
Nesa espontaneidade reside a creatividade orixinal de
mensaxes emitidas a través dos xestos que nos fai intuír un
desenlace determinado. Por estes dous conceptos sinalados hai un terceiro que define a personalidade escénica de
César Lélis: a comunicación. E, talvez isto sexa o mais
esencial dun actor que vai alén do que o director ou o
guión esclarecen. Por iso que velo actuar, fundamentado
na súa propia convicción e puntualidade, decatámonos
dun actor con talento e sensibilidade ante un público vibrante ante as súas accións creativas. G

Kogito, ska Autómata
A banda de ska en galego explora neste primeiro
longa duración o equilibrio entre os ritmos que
convidan á festa e a crítica que incita á reflexión
M.B.

Catro anos despois de darse a
coñecer cunha primeira maqueta na que xa apuntaban letras desenfadas, ritmos latinos
cheos de percusión e certo ton
de protesta, a banda viguesa de
ska Kogito está a distribuír o
que se ten convertido no seu
primeiro longa duración. Leva
por título Autómatas e nel compéndianse temas antigos da
banda e “sabia nova”, coa que
Kogito quere dar un paso decidido na procura dun estilo único e superar o “free style” que
marcou o seu traballo anterior.
“Os novos temas son unha
sorte de declaración de intencións” sinala Nacho, membro
da banda, “porque con eles
imos definíndonos nun estilo
no que nos topamos a gusto”,
unha proposta que cualifica de
“divertida e festiva, cunha base
ska que non abandona o rock,
o elemento que lle confire forza”. Entre estas novas cancións
figuran 8 que 80, Sen alambrar,
Apnea e Moza!.
Autómatas reflexiona sobre
a realidade que rodea e preocupa a Kogito, dende os efectos do
Prestige até o sistema estendido
no mundo fabril que concibe as
persoas como unha sorte de
máquinas. O seu ska ten unha
forte carga de crítica social e política pero no seu proxecto adquire máis peso a parte festiva e
lúdica que a reivindicativa.

Ao vivo
I

17 de xullo, no Festival Revenidas, Vilaxoán de Arousa.
I 18 de xullo, no Festival da Terra
e a Lingua, Narón.
I 24 de xullo, na Festa da Patria,
Compostela.
I 25 de xullo, no Chiringo do Calo,
Figueiró.
I 1 de agosto, no FestiXeve, Xeve
6 de agosto, nas Festas de Vigo.
I 7 de agosto, no Festival Castelo
Rock, Muros.
I 14 de agosto, en Vilanova de
Gaia.
I 22 de agosto, no Festidoiro,
Cuntis.

? UERE SABER MÁIS?

www.komunikando.net
www.myspace.com/kogitom.

O disco gravouse nos estudios Areamaster e contou coa
colaboración de músicos como El Pío Astuto, Diego Inopia,
Torroso da Turre´s Band e Xurxo Souto, co que quixeron contar porque “axudou de maneira decisiva as bandas e porque
nos brindou sempre todo o seu
ánimo e a súa forza”.

COMEZOS NUN ÁTICO. A banda comezou, como outras moitas,
versionando hits de grupos coñecidos, no ático dun amigo.
Boa parte dos integrantes procedían doutros proxectos musicais locais que nunca chegarían a ver o seu repertorio editado en disco. A medida que se
ían incorporando novos intérpretes a banda medrou en número e en contundencia. A
gravación a finais de 2005 da
súa primeira maqueta significou un punto de inflexión decisivo para a formación e supuxo
o principio dunha xira de concertos que lles valeu para darse
a coñecer e para gañarse co seu
directo, a medio camiño entre
a festa e a reivindicación, ao
público.
A proposta de Kogito encaixa
dentro da escena que aposta
polo ska feito en galego, que ten
crecido exponencialmente nos
últimos anos da man de grupos
como Skarnio, que vén de editar O nosso caminho, Skandalo
GZ, gañador de A polo ghit 2008
e semifinalista de Nsaio no camiño 2008, o “experimento sociolóxico” de The Turre’s Band,
Dandy Fever, Skalopendra ou
Marxe Eskerda.G
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Maceira XXV, Maceira XXVII [arriba á dereita]eMaceira XXXI, 2008.

A casa sosegada de Antón Lamazares
O artista lalinense expón, até o 22 de xullo,
na galería SCQ de Compostela
a serie Domus Omnia
Manuel Xestoso

Se cadra foi necesario que Antón Lamazares se instalase en
Berlín para se enfrontar co tema da casa. Domus Omnia, a
exposición que presenta estes
días na galería SCQ de Compostela, trata precisamente diso, do habitáculo que cada un
de nós elixe como refuxio, como cerna da intimidade. A reverberación case mítica que
este asunto adquire –nestas
pinturas en particular e na arte
contemporánea en xeral– debería relacionarse con certa
nostalxia por un territorio fabuloso e perdido onde o sentimento de pertenza estaba
inextricabelmente ligado a un
edificio que era, a un tempo,
símbolo e materialización de
todo aquilo que nos liga ao
mundo. Talvez sexa un tópico
sinalar a singular importancia
que o pintor lle atribúe sempre
ao feito de ser “de aldea”, á súa
orixe rural en Maceira, no con-

cello de Lalín; quizais sexa un
lugar común, repito, pero explica perfectamente esa morriña por un tipo de relación co
circundante –coa paisaxe, co
traballo, coa familia…– que se
dá na casa rural e que perde solidez na vivenda urbana. Casa e
vivenda: probabelmente nas
connotacións semánticas que
se opoñen nestes termos radica o núcleo do dilema.
O que se reflicte nestas
obras de Lamazares é o ámbito
protector que identificamos
coa vella casa familiar: o lugar
onde se pode habitar sen o medo permanente con que a vida
moderna ameaza o noso equilibrio. Fronte a angustiosa celeridade da existencia na cidade,
na que non atopamos acubillo
ningún, estas imaxes ofrécennos a visión dunha morada
adornada cos serenos atributos da imperturbabilidade, obséquiannos coa intuición dunha residencia que participa da

quietude e o sosego eternos
dos ciclos primixenios do universo.
Os materiais empregados
para ilustrar estes motivos –o
cartón que invoca o orgánico,
as sucesivas capas de verniz como estratos xeolóxicos superpostos, os cristalinos brillos das
lacas– remítennos á orde da natureza, na que calquera mutación é cíclica e, xa que logo, predicíbel. E iso outórgalle un sentido espiritual que, curiosamente, vincula esta serie con
outra anterior sobre a ruta xacobea, Desazón de vagabundos.

’’

Oquesereflictenestasobras
de Lamazares é o ámbito
protector que identificamos
coa vella casa familiar”

’’

AartedeLamazaresprocede
por exclusión: vai
eliminando o que sobra
para chegar ao esencial”

Paradoxal que a casa e o vagabundeo propio do peregrino se
asocien na memoria e nos cadros? Non tanto, xa que fai parte
da condición humana converter no seu fogar todas as paraxes
–físicas e espirituais– polas que
deambula: toda viaxe é unha
viaxe interior e todo interior é
un fogar onde abrigarnos das
inclemencias do mundo.
O proveito que Lamazares e
quen de tirar destes materiais
procede de moitos anos de experiencia ao cabo dos cales a
súa arte procede máis por exclusión que por adición. Contemplando estes cadros, o espectador ten a impresión de
que foron elaborados segundo
a técnica escultórica de ir eliminando todo o que sobra para chegar ao esencial. É así que
a súa obra adquire unha esencia paisaxística de reminiscencias tectónicas que nos permite restabelecer o contacto con
ese pasado soñado e remoto
onde o íntimo aínda era posíbel. Unha casa de proporcións
humanas no que atopamos o
amparo necesario para reconstruír os fragmentos da nosa crebada identidade.G
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UN DOS DERRADEIROS ILUSTRADOS

Casiano de Prado, un xeólogo a contracorr
Foi pioneiro da Xeoloxía, da Arqueoloxía, da Bioloxía,
da Paleontoloxía, da Espeleoloxía e precursor así mesmo
do Montañismo. Na personalidade de Casiano de Prado atopamos
as calidades que definen o espírito da Ilustración: o enciclopedista,
que aplica o estudo en múltiples coñecementos
Manoel Toural Quiroga
TEQU [ILUSTRACIÓNS]

A Xeoloxía apréndese
co martelo na man e suando moito.
CASIANO DE PRADO
A Rafael

O

enxeñeiro de Minas, Casiano de
Prado Vallo, naceu
o 13 de agosto de
1797 en Santiago. O seu pai,
Melchor de Prado, arquitecto,
escultor e gravador (Murguía
dinos que é o primeiro dos nosos gravadores), foi quen deseñou os planos da Real Fábrica
de Cerámicas de Sargadelos.
Casiano recibiu una educación
ilustrada e liberal, influenciado
polo pai, enfrontada á conservadora e monárquica da sociedade compostelán daqueles
anos, acubillada no Concello e
no Cabildo da Catedral. Esta situación carretaríalle problemas
a pai e fillo. Melchor veríase forzado á emigración tras deixar
de recibir encargos de traballo.
Casiano ingresou na Universidade de Santiago, para estudar
inicialmente Filosofía, o 25 de
novembro de 1815, en pleno sexenio absolutista (1814-1820). O
ano anterior, o 4 de maio, o rei
español Fernando VII, O Desexado, despois de voltar a España, restaurou o Antigo Réxime,
anulando a Constitución de
1812 e as leis aprobadas polas
Cortes de Cádiz. A partires de
entón, aqueles cidadáns identificados cos ideais liberais serían
duramente perseguidos polos
partidarios do absolutismo. Na
Galiza organízase a defensa mediante a creación de diversas organizacións secretas, que desembocarán en varios pronunciamentos, todos eles errados.
O ambiente universitario
compostelán non é alleo a esta
polarización e así, profesores e

’’

Casianoéafiguramáis
importante da xeoloxía
peninsular da primeira
metade do XIX, xunto ao
alemán Guillerme Schultz,
afincado en Ribadeo”

’’

EnSantiagofoiperseguido
pola Inquisición,
por razóns máis políticas
que relixiosas”

’’

Descendeuamoitascovas
buscando fósiles humanos,
logo levantou o primeiro
inventario peninsular
de cavernas”

’’

Aos59anosfoioprimeiroen
coroar un dos cumes máis
altos dos Picos de Europa”

’’

IngresounaAcademia
Española de Ciencias
cando xa formaba parte
da Inglesa e Francesa”

alumnos posiciónanse politicamente. Prado, xunto co seu
amigo Antón Ferro, fillo de
Francisco Ferro Caveeiro, organizador dunha das revoltas
(1817) contra o absolutismo na
Galiza, artellan dentro da Uni-

versidade, unha (das moitas)
Xunta Nocturna Secreta, de
cruño liberal. Por esas datas,
manda colaboracións ao diario
madrileño El Conservador, fundado polo seu amigo Ramón da
Sagra (1798-1871).

ACTÚA A INQUISICIÓN. Ante a sospeita de que o recinto universitario estaba impregnado do espírito liberal, prodúcese unha
dura represión da man do Tribunal da Inquisición de Santiago. Sendo este o máis activo de
todo o Estado ao estar composto por membros fanatizados
contra o desexo de saber, formulado polos ilustrados. A consecuencia do anterior, Casiano,
delatado por algúns dos seus
compañeiros, e detido por ler e
citar publicamente a Voltaire,
por pronunciarse en contra da
inmortalidade da alma e dadivindade de Xesuscristo, e por
menosprezar o clero. Ante un
fato de estudantes, afirmou que
despois da morte non había
máis ca sepultura. O clima na
Universidade é o dunha verdadeira caza de bruxas. Tamén é
acusado ante o Tribunal polo
delito de proposicións e lectura
de libros prohibidos.
Despois de ler o expediente,
dedúcese que Casiano foi perseguido por razóns políticas:
haber organizado e formado
parte dunha das Xuntas Nocturnas, e non por cuestións de
fe. Nese intre, a Inquisición era
unha ferramenta de control político empregada polo absolutismo español. Os supostos ataques á relixión, servían de pretexto para despregar a actuación contra o inimigo. Ingresará
na cadea da Inquisición en Santiago o 3 de novembro de 1817,
permanecerá até o 27 de xaneiro de 1819. Ten 18 anos.
O tempo no cárcere non parece minguar a súa rebeldía, e
así vaise involucrar no move-

Casiano de Prado.Litografía de Barinaga (1866).

mento liberal encabezado polo
coronel Acevedo, na Coruña,
en febreiro de 1820, secundando a proclama liberal de Riego
en Cádiz. O papel de Casiano
no alzamento non foi cativo.
Nas Milicias Nacionais coruñesas alcanzou o grado de Subtenente e na Sociedade Patriótica
Coruñesa, o de Secretario.
Tras o fracaso (1823) e a conO libro de Guillerme Schultz.

seguinte represión, escondese:
esquivando os horrores da reacción, nalgún lugar da Galiza
(preto de Baralla) até 1828, ano
no que se trasladará a Madrid.

SENTADO A CABEZA NA CORTE. Nun
primeiro momento, seguindo
os consellos do pai, matrículase
na Escola de Belas Artes de San
Fernando para estudar Arquitectura. Pero pronto segue outros rumbos. Fai amizade co xeógrafo e bibliófilo Xacobo Parga
(1774-1850), amigo da familia,
que posuía unha formidábel colección de minerais que engaiolou a Prado. Parga convenceuno
para que estudase Minas na
Academia de Almadén. Con 37
anos (idade dalgúns dos seus
profesores), Casiano obtería o título de naturalista, o nome de
enxeñeiro aínda tardaría algúns
anos en establecerse (1857).
Logo, empregaríase con todas as forzas en diversificar >>>
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racorrente
>>> os froitos derivados dos
seus estudos e investigacións.
Galiza perdía un verdadeiro espírito ilustrado que, pola contra,
gañaría como en tantas outras
ocasións España. Casiano vai
ser a figura máis importante da
xeoloxía peninsular da primeira
metade do século XIX, xunto a
do alemán, afincado en Ribadeo, Guillerme Schultz (18051877), que escribiu a carta xeolóxica: Descrición xeognóstica
do Reino de Galicia (1835). A
primeira e máis moderna de todo o Estado.
O seu labor como Enxeñeiro de Minas permitiralle encertar novas pólas á árbore da
Ciencia. Descendeu a multitude de covas buscando restos
fósiles humanos, logo levantou
o primeiro inventario peninsular de cavernas.
A honradez persoal e profesional traeralle novos problemas na madureza. No destino
que ocupou en Almadén foi
expedientado e trasladado por
ter descuberto casos de corrupción e denunciar as condicións de traballo dos mineiros. Algúns deles lembrábano
como o único enxeñeiro que
baixaba á mina para realizar
investigacións a pé de obra.

Un gran patrimonio xeolóxico
sen facultade de Xeoloxía
Capa de Vindicación da Xeoloxía.

Con 59 anos (1856), foi o
primeiro de quen se ten noticia
en coroar a Torre de Llambrión. Un dos máis altos cumes dos Picos de Europa que
hoxe leva o seu nome.
Os recoñecementos chegáronlle en España, cando en Europa xa gozaba dun grande
prestixio intelectual como
científico. En Portugal aceptou
ser nomeado Comendador da
Orde Militar de Cristo (1859),
pola contra non o fixo ca española Encomenda de Carlos III
(1859). Ingresou como Académico da Real Academia de
Ciencias en abril de 1865, cando xa o era das Sociedades Inglesa (1861) e Francesa (1862).
En setembro do ano anterior
outorgáranlle a Cruz de Isabel a
Católica.
Finou en Madrid o 4 de xullo de 1866. Cando xa perdera o
sentido, as súas irmás impuxéronlle o sacramento da Extremaunción.G

Galiza contou historicamente
cunha gran riqueza xeolóxica
e con algúns bos investigadores, pero os que quixeron realizar estudos universitarios víronse na obriga de emigrar.
O pasado 23 de abril, Día
do Científico Galego, estivo
dedicado ao xeoquímico Isidro Parga Pondal (1900-1986),
sobriño neto de Eduardo Pondal. Ao rematar a Guerra Civil
foi expulsado da Universidade
de Santiago por colaborar no
Seminario de Estudos Galegos
e pola súa amizade con Castelao. Viviu o exilio interior e fundou o Laboratorio Xeolóxico
de Laxe, converténdoo nun
referente europeo. Lembrámolo como un dos pais da xeoloxía galega. En 1963, realizou o primeiro Mapa Xeolóxico de Galiza.
Non embargante, a realidade é que Galiza é a única nacionalidade do Estado na que non
existe Facultade de Xeoloxía,
cando o noso país goza dun
patrimonio xeolóxico de grande riqueza e complexidade,
como así é recoñecido internacionalmente, un feito que a so-

’’

Ariquezaxeolóxicagalega
é recoñecida a nivel
internacional, feito que
a sociedade galega ignora”

ciedade galega ignora. Sendo
así, resulta moi difícil aprecialo
e conservalo. O coñecemento
xeolóxico tamén forma parte
da identidade dun pobo, para
mellor aproveitar os recursos
naturais dos que dispón, e realizar axeitadamente os necesarios estudos de impacto ambiental e atopar un desenrolo
equilibrado do individuo no
medio natural.
Galiza conta, ademais, con
outras personalidades que
nin tan sequera puideron dedicarse a enriquecernos co
seu labor. Non só de forza de
traballo sen cualificar forneceu Galiza outros espazos
produtivos, tamén sectores
da intelixencia tiveron que

Casiano en París, co seu inseparábel
gardachuvas.

aplicar a súas habilidades servindo intereses alleos. Aos
primeiros ninguén os lembra.
Aos segundos, tratándose de
individualidades peculiares
no seu ámbito, ímolos poder
sacar á luz pouco a pouco.G

Cando a ciencia comeza a rebasar a relixión
En 1835, Casiano de Prado publica a obra Vindicación da Xeoloxía como resposta a dous
acontecementos que estaban a
pasar naqueles anos. O primeiro, a aprobación da Lei de Imprenta o 4 de xaneiro de 1834,
na que a Xeoloxía incluíase como unha das materias de estudo á que lle impoñían restricións para a divulgación e desenvolvimento. Todos os artigos publicados, deberían pasar
previamente pola censura, para determinar que as ideas contidas non fosen contrarias á Relixión, á Monarquía e as súas
leis. O segundo acontecemento
foi a publicación de dous libros
que atacaban directamente á
Xeoloxía: Defensa do Cristianismo e Vindicias da Biblia.
Prado, na súa obra, eleva a
xeoloxía á categoría de Ciencia,
pois mediante o seu estudo

Expediente inquisitorial de Prado.

podemos penetrar na orixe do
noso planeta e das especies
que nel habitan. Sinala que os
ataques dirixidos contra esta e
outras ciencias xorden do descoñecemento froito da ignorancia e a pedantería.

Láiase tamén da indiferenza
e desconfianza que observa en
España, e responde a algunhas
acusacións feitas polo clero.
Con requinte, trata de conciliar
o que xa empeza a ser evidente
naqueles días co narrado na Bi-

blia, dicíndonos que os seis días nos que se creou a Terra corresponden a seis épocas xeolóxicas distintas. Aparentemente a contradición queda
resolta. Non obstante, Casiano
agrega con choqueira: “A pesar
de todo canto puidera dicir,
sempre concluiría por recoñecer, como recoñezo, o que en
España a Igrexa ten declarado,
até o de agora polo menos”.
Anos máis tarde (1849), Casiano emprendería a tarefa de
coñecer a Xeoloxía peninsular, como membro destacado
da Comisión do Mapa Xeolóxico. Está considerado como
o descubridor do Paleolítico
en España (1862). O seu traballo máis importante é Descrición física e xeolóxica da provincia de Madrid (1864) que
resiste o paso do tempo e que
aínda non foi superado.G

Plano de Santiago do s. XIX. Na praza de
Galicia atopábase a cadea da Inquisición
(no solar do actual hotel Compostela).
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EXPOSICIÓN

Contra a soidade, solidariedade
Living Together: Estratexias para
a convivencia, a nova exposición
que ofrece o MARCO de Vigo afonda
no concepto de relación social
nun momento de claro individualismo
Cecilia Novas
E. Tourino Marcen [FOTOGRAFÍA]

O

Museo de Arte
Contemporánea
de Vigo (MARCO)
vén de inaugurar
unha nova exposición multidisciplinar que leva por nome
“Living Together: Estratexias
para a convivencia”, resultado

do labor investigador dos comisarios Xabier Arakistain e
Emma Dexter, e a produción
do Centro Cultural Montehermoso Kulturunea, de VitoriaGasteiz, e MARCO de Vigo. Até
catorce novos artistas da escena internacional están presentes a través de pinturas, vídeos,
instalacións, fotografías ou esculturas practicamente recen-

tes (ningunha obra ten máis de
seis anos de vida). O enfoque
da liña narrativa do conxunto
da exposición ten ás relacións
sociais como punto de mira:
¿como son as nosas comunicacións nos albores deste novo
século XXI? Os distintos artistas (curiosamente algúns mesmo son asociacións artísticas)
intentan aproximarlle ao espectador distintos conflitos sociais de tipo racial, sexual ou laboral.., mais sempre ofrecendo
unha nova alternativa á situación de tensión ou mesmo de
exclusión social.
A nosa incursión no seo de
“Living Together” como visitantes vén da man do colectivo
francés Claire Fontaine, que

inaugura o espazo da exposición cunha mensaxe en clave
posmoderna (léase luces de
neon) que proclama “Estran-

xeiros en todas partes”, unha
lectura un tanto pesimista que
pon énfase en destapar ás que
considera unhas políticas >>>

de
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’’

Nuncontextoxeralizado
de apatía política,
a esperanza reside no
compromiso e nas accións
do tipo faino ti mesma/o”
[Xabier Arakistain]
Comisario da exposición.

>>> de inmigración de exclusión. O resto das obras de “Living Together” van xirar en torno a situacións tan pouco solidarias coma esta, só que tamén haberá lugar para enfoques máis positivos que ven no
concepto de asociación unha
alternativa válida ao individualismo, hedonismo, e mesmo á
ausencia de ilusión política do
mundo actual. Como apunta o
comisario da exposición Xabier Arakistain: “nun contexto
xeralizado de apatía política, a
esperanza reside no compromiso e nas accións do tipo ‘faino ti mesma/o’.
Outros artistas que participan neste proxecto son: a francesa de orixe xudía afincada en
Nova York, Nicole Eisenman,
que ofrece unha visión da sociedade illada que sobrevive
máis que vive a través da pintura Cervexaría de Brooklyn II; a
española Dora García ofrece un
vídeo documental, Céllule Citè
Lénine, onde se aborda o devir
da arquitectura experimental
modernista dos anos setenta a
través dos habitantes dun edificio dos suburbios franceses. O
ton nostálxico da obra manifesta un pasado de clara conciencia marxista dos traballadores
fronte a un presente de apatía e
dispersión. A brasileira Paula
Trope idea un proxecto de intervención nun poboado de favelas de Río a través dalgúns
dos seus meninhos da rúa, aos
que lles ofrece unha cámara escura rudimentaria para que retraten aspectos do seu mundo;
a este conxunto de fotografías
titulouno Sem Simpatía.
Pola súa parte, Josephine
Meckseper ofrécelle ao especta-

? UERE SABER MÁIS?

Living Together: Estratexias para a
convivencia pode visitarse no
MARCO de Vigo até o 20 de setembro.

dor do MARCO unha reflexión
sobre o carácter excesivamente
estético da propia ideoloxía,
comparando as propias reivindicacións do pobo co fetichismo mercantil ou a alta costura.
O colectivo Société Réaliste vai
facer tamén fincapé na nefasta
política de inmigración europea
na súa obra-proxecto de investigación, Lotería da Tarxeta Verde
europea. Arquivo de Lagos. O
artista británico de orixe xitanaromaní idea un labirinto de espellos e mensaxes ambiguas en
A sala de festas, que non é máis
que unha metáfora da visibilidade/invisibilidade do pobo
nómade xitano. Lynette Yiadom-Boakye reflexiona acerca
da transformación do individuo
segundo varíe o seu interlocutor, e o controvertido polaco Artur Zmijewski ofrece un dos
seus filmes documentais, Eles,
onde crea unha situación de
confrontación entre grupos antagónicos da sociedade polaca:
mulleres católicas, neonazis,
adolescentes xudeus e activistas
de esquerdas.., os tópicos e estereotipos locen nos 27´ de metraxe, á vez que comprobamos como o resultado da actividade é
máis que conflitivo.
A catalá Eulàlia Valldosera
confronta e compara, en dous
“mapas fotográficos”, as relacións no seo de grupos definidos
de animais e seres humanos.
Mai-Thu Perret, artista multidisciplinar feminista, ofrece unha
escultura de cerámica vidrada
que leva por nome Os burros elixen lugares húmidos para mexar. A súa transcendencia ten
que ver coa súa pertenza ao relato ficcional A fronteira de cristal,
conto inventado pola mesma
artista en torno a unha comunidade de mulleres que se illan do
mundo nos desertos de Novo
México. O escandinavo Einarsson cuestiona en varias das súas
obras expostas no museo o propio límite do permitido, e o londinense Marcus Coates, a través
da súa vídeo-instalación Viaxe
aos baixos fondos, leva a cabo un
ritual chamánico para tranquilizar os medos dunha comunidade de veciños. O resultado do
mesmo semella conclusión
tranquilizadora para os medos
existenciais destes tempos posmodernos: a asociación, o grupo... constitúense como clave
para a supervivencia, para a notoriedade visíbel nestes tempos
de individualismo feroz.G

MA G A Z INE.43.

Os muros que non se ven
Mais se algunha obra acada
a aprobación do público, ou
cando menos, a súa curiosidade, esa é Os muros poden
ser invisibles, da artista de
orixe xitano-romaní, Delaine Le Bas; unha especie de
poboado xitano onde se reúnen esculturas, fotografías,
colaxes, labores de bordado
e calceta, bonecos, máscaras
ou pinturas en torno a dúas
construcións efémeras e os

seus espazos circundantes.
Un canto á cultura popular
e, á vez, unha fervente crítica
á exclusión social xitana que
o mundo occidental parece
tolerar.
A súa obra, sempre enfiando termos tan de actualidade coma “outsider”, folk e
arte contemporánea, emerxe da propia etnia, da propia
nacionalidade. Delaine Le
Bas escenifica unha situa-

ción de marxinalidade sen
perder un ápice de elegancia, e atrae o espectador con
motivos tan interesantes coma diversas “cabezas de tigre” ao modo de máscaras
que simbolizan, en palabras
da autora, a propia impotencia da nenez ante situacións
discriminatorias, o seu querer emerxer con rabia de animal salvaxe... o seu desexo
tolo de visibilidade.G
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COMARCAS DE GALIZA

Viana, entre os ecos glaciares
e a alta montaña

A morrena de Chaguazoso, a lateral esquerda do val do Cenza, é a mellor conservada de Galiza. Entre os grandes bloques graníticos asentan as casas da aldea.

As Edradas, no val do Conso.

Ten os restos glaciares mellor
conservados de Galiza e conta coa
riqueza do Parque Natural da Serra do
Invernadeiro dentro do seu patrimonio
M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

A

nova entrega da colección Comarcas
de Galiza, Viana,
achégase, da man
do equipo coordinado por
Adela Leiro, ao patrimonio natural, histórico e arqueolóxico
desta comarca límite con Portugal e Zamora, integrada polos concellos da Gudiña, A
Mezquita, Viana do Bolo e Vilariño de Conso.
Está situada na súa maior
parte en zona de alta montaña,
entre Pena Trevinca, Pena Maseira, o Macizo Central e o Parque Natural do Invernadeiro,
un dos seus principais atractivos
pola importancia xeolóxica, paisaxística, faunística e botánica.
A comarca conta, ademais,

con destacadas mostras da glaciacións en Galiza. Neste sentido, os autores destacan, por unha parte, o Corvo de Cabalo, na
vertente sudoriental da serra da
Queixa, no curso alto do río
Cenza, na que se pode observar
un circo glaciar en forma de funil, morrenas laterais, rochas
pulidas e unha lagoa estacional
tamén de orixe glaciar. Doutra
banda, sobresae a Morrena de
Chaguazoso, situada na poboación do mesmo nome, a 1.290
metros de altitude. Trátase dunha morrena lateral no val do río
Cenza. Con grandes bloques
graníticos, entre os que están
asentadas as casas da aldea, é,
en palabras dos autores, “a mellor conservada de Galiza”.

A GUDIÑA. No ano 1952, en plena
posguerra, o musicólogo Alan

Lobaria pulmonaria, lique de gran tamaño que medra nos toros das árbores
das zonas húmidas.

Médulas de Caldesiños (Bibei), antiga explotación romana de ouro polo método de
ruina montium.

Lomax fixo parada na parroquia
do Canizo. Coa súa volskwagen
e a súa gravadora estaba a percorrer Europa, fascinado pola
música de raíz, coa intención
desesperada de conservala. A
última parada que fixo en Galiza
foi precisamente no Canizo, onde, segundo recorda o director
Rogier Kappers no documental
Lomax, cazador de cancións,
estivo gravando até as tres da
mañá no bar do lugar, bailando
pasodobres, xotas e muiñeiras.
As descubertas e recollidas de
Lomax viron a luz na colección
World Librery of Folk and Primitive Music.

Ademais de con música tradicional Lomax tamén se topou
coa entrada natural a Galiza, na
que tempo despois se construíron diversas vías de comunicación e por onde secularmente
os peregrinos da ruta xacobea
da Prata pasaban de camiño a
Compostela.
Os valores principais do concello están asociados á Serra Seca, a do Canizo e a de Segundeira, onde se conservan carballeiras e soutos de grande interese,
que se poden percorrer a pé seguindo os itinerarios marcados.
A MEZQUITA. A Ruta da Prata tamén cruza parte deste conce-

llo, situado no sureste da comarca, nos lindes con Zamora
e Portugal. As maiores alturas
atópanse ao norte, nas serras
do Canizo e a Segundeira
(Aguallal, con 1.440 metros) e
os seus ríos forman parte da
conca do Douro. Os autores
de Viana, destacan do patrimonio toda unha serie de pazos, igrexas e casas tradicionais que se esparexen polo
concello así como Pena Maseira, declarada Lugar de Importancia Comunitaria.
A 1.004 metros de altitude
está situado o Penedo dos Tres
Reinos, no alto dun pe- >>>
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O corzo está a ser reintroducido.
O cimbro [á dereita] é unha conífera
rastreira que só se atopa
nas serras orientais.

Cumes da Serra Seca.
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Serra da Queixa polo leste. O terreo tan pino e as lousas dificultan a vexetación.

Campos de centeo e serra da Azoreira.

Encoro das Portas, entre o Invernadeiro [esquerda] e Parada da Serra [dereita].

En Castiñeiras (Vilariño de Conso) o río
Cenza cae desde 100 m. sendo a fervenza máis alta do país.

>>> queno cume ao sur da serra da Azoreira, ao que se accede dende Cádavos. A pedra
marca o límite entre os reinos
medievais de Portugal, Castela
e Portugal.

VIANA DO BOLO. Os romanos modificaron para sempre a paisaxe de Viana do Bolo na procura de abastecer de ouro as arcas do Imperio, ao poñer en
marcha, en Caldesiños, unha
explotación aurífera. Os traballos extractivos provocaron
un gran burato en forma de
media lúa dunha dimensión
de preto de 800 metros de lon-

xitude e 300 de ancho. O caudal de auga necesaria para as
tarefas de extracción proviña
do curso alto río Bibei e dos
seus afluentes.
Dos romanos tamén se conserva parte dun camiño, nas inmediacións da aldea de Rubiais, que probabelmente foi
construído como paso de comunicación entre as minas de
Froxais e Quintela de Edroso.
Xa na Idade Media ergueuse o castelo ao redor do que virou boa parte do poder e das
relacións económicas da zona.
Del só chegou á actualidade a
torre da homenaxe, cunha altura aproximada de 18 metros,
que agora acolle un museo etnográfico ao redor da cultura
tradicional da comarca. O soto
emprégase como sala de exposicións permanentes.
É un concello con importantes valores naturais, asociados especialmente á Serra Calva, dentro do LIC Pena Trevinca, así como aos vales dos ríos.

VILARIÑO DE CONSO. O territorio
deste concello rural, con altas
porcentaxes de despoboamento, forma parte na totalidade do Macizo Central e caracterízase “pola elevada altura e polo seu relevo formado
por aliñacións de serras que se

A vila da Mezquita e [abaixo] fiestra prerrománica na igrexa de Viana do Bolo.

’’

Omusicólogo
norteamericano Alan
Lomax recolleu pezas
tradicionais no Canizo,
que logo se publicarían na
colección World Librery of
Folk and Primitive Music”

estenden desde Manzaneda”.
Acolle importantes elementos
naturais, entre os que sobresae
o Parque Natural da Serra do
Invernadeiro.
É un espazo de alta montaña, con cumes que acadan
máis de 1.700 metros de altitude e profundos vales fluviais
formados polos ríos Ribeira
Grande e Ribeira Pequena, que
desembocan no Camba, no
encoro das Portas. No tempo
dos romanos houbo explotacións auríferas polo método de
ruina-montium, como testemuñan topónimos como o da
Corga do Cavadoiro, na Ribeira Grande.
Na Idade Media foi unha
zona moi valorada para a caza
maior e xa no século XX, a finca de 5.500 hectáreas foi ad-

’’

Osseusríosformanparte
da conca do Douro”

’’

Osromanosmodificaron
a paisaxe de Viana do Bolo
na procura de ouro
ao poñer en marchaunha
explotación aurífera.
Os traballos extractivos
provocaron un gran burato
en forma de media lúa
dunha dimensión de preto
de 800 metros de lonxitude
e 300 de ancho”

quirida pola Empresa Papeleira Española. A principios dos
80 un incendio arrasou o 80%
do bosque. En 1986 a Xunta de
Galicia mercou os terreos que,
hoxe en día, gozan da declaración de Refuxio de Fauna e Espazo Natural en Réxime de
Protección Xeral. Entre a fauna que se está a recuperar e a
criar figuran cervos, gamos,
corzos, rebecos e cabras montesas. Por iso, para acceder ao
parque necesítase dun permiso da Delegación da Consellaría de Medio Ambiente de Ourense. As visitas están limitadas a 30 persoas nos días laborábeis e 50 nos festivos. Ten
unha aula da natureza e un albergue para visitantes.
Os autores do libro destacan “o interese xeolóxico, paisaxístico, faunístico e botánico” deste enclave que tamén
acolle, na cabeceira do río Ribeira Grande, debaixo do Pico
Seixo, o circo glaciar de Guasenza. O volume préstalle especial atención tamén ao Figueiro, porque nel consérvase
un dos bosques máis antigos
do país, con carballos de máis
de 500 anos, no que se poden
ver, ademais, acivros, carbas,
pradairos, bidueiros, capudres
e salgueiros.
No concello tamén se topa,
no ascenso ao Castelo de Cerveira, sobre o río Conso, unha
ponte romana, declarada ben
de interese cultural. Figuran,
ademais, dentro do seu patrimonio varios castros espallados polo concello e tamén varias fervenzas, entre as que sobresaen as de Edradas, Pradoalvar e Louseiras.G
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Praia do Lérez en Pontevedra.

VISITAR.

A praia fluvial
do Lérez
A cidade de Pontevedra conta,
dende o pasado 12 de xuño, cun
novo atractivo. Trátase da praia
fluvial do Lérez, un espazo aberto para o lecer no que se combinan 5.000 m2 de zona verde con
outros tantos de areal dotados
de mobiliario urbano, duchas,
servizos e un quiosco para ter
todo tipo de comodidades á hora de tomar un baño.
A apertura desta praia vén
sumar novos alicientes á zona
na que está situada, dende a

Pozas termais de Outariz en Ourense.

PACO VILABARROS

que parte a xa coñecida entre os
pontevedreses, ‘Senda do Lérez’. Unha rota de 6 quilómetros apta para todos os públicos
que parte dende Avenida de
Bos Aires, onde está situada a
nova praia, até Ponte Bora. Os
que frecuentan este percorrido
din que é un pequeno oasis preto da cidade, que destaca pola
vexetación abundante, o silencio, e as poboacións de carballos e salgueiros que salpican todo o percorrido á beira do río.
Unhas pasarelas facilitan
cruzar o río dende a praia para
pasar a outra beira, dende a
que, nun bonito paseo, se pode
chegar até os Salóns do milagreiro San Bieito do Lérez.
Agora os pontevedreses po-

derán elixir entre bañarse en
auga doce ou salgada. A vantaxe da praia do Lérez é que moitos dos bañistas non terán necesidade de recorrer ao coche
para chegar a ela.G
Eva Estévez

As pozas
de Ourense
cos Bolechas
Entre os moitos atractivos que
ten Ourense destacan os termais. Iso sábeno ben na Concellería de Turismo da cidade,
que vén de publicar en colaboración con A Nosa Terra, unha
nova entrega da colección ‘Os

Bolechas van de viaxe’, na que
os coñecidos irmáns Bolechas
viaxan a Ourense para gozar
das súas pozas. Deste xeito o
departamento de Turismo ourensán dará a coñecer o termalismo entre os máis novos e os
seus proxenitores.
O volume da a coñecer aos
cativos a oferta termal da cidade
das Burgas dun xeito ameno e
didáctico, mentres fan un percorrido polas principais caldas
municipais e se lles explican as
bondades e características das
augas termais. ‘Os Bolechas van
de viaxe ás Pozas de Ourense’
percorre o paseo termal da cidade. Parte das Burgas para
continuar pola beira do Río Barbana, cruzar a Ponte do Milenio
e baixar cara ás Termas de Chavasqueira, no Campo da Feira.
Seguindo o paseo fluvial cara a
Fonte do Tinteiro, as Pozas do
Muíño das Veigas, o Paseo Terapéutico e as Pozas de Outariz
para regresar de novo á cidade
pola marxe do río.
Unha rota apta para todos
os públicos e beneficiosa para
a saúde que se pode consultar
na web www.turismodeourense.com e ler mercando o libro
dos Bolechas no Centro de Recepción de Visitantes de Ourense e en librarías e puntos de
venda habituais.G
E.E.

MERCAR.

Lentes de sol
para crianzas
No kit básico de supervivencia
dos meses de verán, os adultos,
ademais dos leites solares de
alta protección resistentes á
auga, non debemos esquecer
os lentes de sol para os cativos.
Aínda que agora se loce máis o
deseño e o papel de complemento de moda, non hai que
esquecer que o obxectivo fundamental e primixenio dos
lentes de sol é protexernos,
precisamente, das radiacións
solares, que no caso das crianzas son máis perigosas.
No mercado existe unha
ampla oferta de lentes de sol de
talles infantís con monturas de
cores e con debuxos variados
que moitas veces lles resultan
incómodas aos rapaces e non
cumpren coas normas de seguridade. Pensando na comodi-

dade dos pequenos e na resistencia ao sol, a firma BabyBanz
dispón dun catálogo con lentes
que cumpren todas as normas
de seguridade: cristais UV400
que protexen dos raios UVA,
montura lixeira e irrompíbel de
policarbonato que aboia na auga. A peculiaridade destes modelos é que, en lugar de patillas
ríxidas, teñen unha cinta de neopreno resistente á auga que se
axusta perfectamente as características e fases de crecemento
da crianza, polo que resulta cómoda e non é doada de quitar.
Esta marca tamén dispón
dunha liña téxtil para nenos
onde destacan os seus sombreiros e gorras especiais para
protexer dos raios UVA.
BabyBanz ten dúas liñas de
gafas: Baby Banz, para crianzas
de 0 a 2 anos; e Kid Banz, de 2 a
5 anos. O prezo recomendado
das gafas, dependendo dos
modelos, está entre os 18 e os
24 euros e pódense mercar a
través do distribuidor ou dos
puntos de venda autorizados,
que se poden consultar en
www.babybanz.es.G
E. Estévez
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MUNDOVIÑO.

A volta
á orixe
Unha vez recuperadas, estudadas e postas en valor as castes
propias das distintas denominacións de orixe do país, o único
camiño que, agora, toca andar
sería o de unir o viño destas DO
co territorio que representan, e
aínda máis logo, estabelecer as
diferenzas e peculiaridades, de
habelas, das castes, dos solos,
dos microclimas e da xeografía
particular das viñas e dos viños
das súas vilas e terriñas. É dicir,
volver ligar os viños coa orixe.

PACO VILABARROS

Hai tempo que desde esta
mesma sección vimos insistindo na idea de ligar os nosos viños con territorios, vilas, terriñas e viñedos concretos. E xa
non falar de castes, que non
debeu ser o estandarte dos nosos viños, e se foi, deberiamos
telo esquecido.
Agora a necesidade apreta,
hai que reaccionar ante o que o
futuro nos traerá, estamos diante de algo máis que unha proposta por parte da Comisión para a Reforma da OCM do viño.
Ademais da liberalización de
plantacións, axuda aos viticultores que arranquen o viñedo, autorización de prácticas enolóxicas prohibidas, até o de agora,
pola lexislación europea para o
viño adicado á exportación e outras medidas máis. A que nos
ocupa hoxe refírese á liberalización do etiquetado.
A comisión propón que o
ano da colleita (anada) e a variedade de uva poidan indicarse
nas etiquetas dos viños de mesa. Os Viños de Mesa veñen
sendo a base da pirámide clasificatoria, máis grande e na in-

mensa maioría de menor calidade. Isto significará a eliminación dos signos que distinguen
os viños con denominación de
orixe dos viños de mesa, favorecendo por conseguinte os produtores teoricamente de menor
calidade ou de viños sometidos
a regulamentos menos estritos,
viños que non están baixo un
control como os procedentes
dunha indicación xeográfica,
nos que ademais é imposíbel
verificar que a información da
etiqueta sexa correcta.
En resume, calquera viño de
calquera lugar poderá poñer na
etiqueta albariño, treixadura ou
godello. Evidentemente nunca
porán Ribeiro, Leiro nin Amandi, Meaño ou O Bolo.
Así e todo, este camiño, que
se nos antolla ineludíbel, non é
algo novo, que non existira ou
aconteza polo Mundoviño
adiante. Nalgunha das súas rexións vitivinícolas existe desde
hai séculos, noutras estase a desenvolver nestes mesmos momentos e noutras nótase o seu
próximo bulir. Falamos respectivamente da Borgoña, baluarte
do terroir das súas vilas, do Priorat, que na actualidade empeza a
diferenciar os viños das súas vilas
máis importantes como Torroja,
Porrera ou Gratallops –algunha
delas xa con feira de viños propia–, ou La Rioja, que rematará
falando da orixe e peculiaridades
dos viños de vilas como Briones,
Alfaro, Haro, Laguardia, etc, e xa
non de altas, baixas ou alavesas.
Na nosa terra non houbera
problemas cando pasaramos
dos viños do Condado, O Rosal,
Salnés, Amandi, Ribadavia, etc,
a engancharnos na moda dos
varietais e falar de albariños,
godellos, treixaduras ou mencías, reafirmando así a personalidade das nosas castes máis excelsas e facilitando a comprensión do consumidor menos informado ao tempo que se reduciu desa maneira a súa complexidade e diversidade.
Seguirán sendo nosas pero
non en exclusiva; haberá con
máis seguridade albariños, mais
tamén godellos ou treixaduras
en calquera parte do Mundoviño, máis perto do imaxinado, e
asi figurará nas etiquetas. O que
nunca poderán reflectir é o nome das nosas denominacións
de orixe nin os das vilas: Leiro,
Salvaterra, Arbo, Ribadumia, Arnoia, Petín, Chantada, Tomiño,
Rubiá, Sober, etc.G
Antonio Portela

BENCOMER.

Polbo
na fronteira
Pulpería Teresa.
Avenida de Portugal 24, Verín.
Teléfono: 988 410 886.
Prezo medio p/p: 15 euros.

Polbo á feira, carne ao caldeiro,
ensaladas, filetes, costeletas e

ovos fritos con chourizos e patacas, este é e menú co que levan funcionando na Pulpería
Teresa de Verín dende o ano
1938. Seis xeracións de polbeiros acumuladas xa e que, a día
de hoxe, seguen a gozar do favor do público.
Verín é unha encrucillada
de camiños; galegos, leoneses,
casteláns e portugueses fixeron
durante séculos desta vila o
punto de encontro para o intercambio de mercadorías, de
gando, de cultura e de ideas.

Así as mesas da Teresa foron espazo nos últimos oitenta anos destas reunións e alí
asináronse cun cruce de
mans, un prato de polbo e un
vaso de viño de Monterrei, infinidade de tratos nos días de
feira. Unha casa que serviu de
parada e repouso aos transportistas e viaxeiros que de vello cruzaban polo centro da vila fronteiriza.
Hoxe en día, son moitos os
turistas que dende a meseta
achéganse a Galiza pola autoestrada das Rías Baixas e fan
parada en Verín. No Teresa degustan o nomeado menú. Básico, primitivo mais con sabor,
historia e identidade.G
Xosé Rei
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1.365 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Na Fundación Barriéda Coruña
inaúgurase unha exposición
sobre o norteamericano George Nelson, referente do deseño ao longo do século XX.
Na foto, un dos seus reloxos.
Coordenado por Gonzalo Vilas
O BARCO
¬MÚSICA.Ensemble Lulius
XIII. Esta formación de música clásica estará presente, dentro do Ciclo
Espazos Sonoros, este venres 26, ás
20:30, na Casa Riocigüeño.

Arde Lugo
Os vestixios do Imperio Romano,
as tradicións e os modos de vida
da antigüidade, rexorden nesta
fin de semana do Arde Lucus, un
festexo entre o turístico, o cultural
e o lúdico, que pretende promover un uso divertido e participativo da cidade e das súas infraestruturas, divulgando a imaxe de
Lugo, a súa herdanza cultural, histórica e patrimonial.
A cidade enteira embarcarase
nunha superprodución de romanos: rúas engalanadas, milleiros de
voluntarios e voluntarias caracterizados para a ocasión e unha programación con actividades heteroxéneas que presentan diversos
focos de interese repartidos por
todo o centro histórico da bimilenaria cidade lucense.
Coa a xuda de empresas especializadas nas recreacións históricas, con especialistas que interpretarán loitas de gladiadores, carreiras de cuadrigas, vendas de
escravos, o público, ataviado ou
non de época segundo o seu
gusto ou tempo para facelo, poderá interactuar en moitas destas
actividades.
Cun guión (por forza algo simplificador) que divide ao persoal entre o mundo romano e o celta, haberá mercado de artesanía, circo
romano, bautizos á moda celta, e
mesmo deuses de carne e óso cos
que tirar unha foto coa cámara dixital ou o móvil.
Mais, ao marxe de purismos
historiográficos, o evento susténtase na participación popular e
na simbólica posta en valor da
historia da cidade, garantindo
uns días de lecer, nunha festa xa
ben consolidada.
Do xoves 25 ao domingo 28, en Lugo.

BUEU
¬MÚSICA. Las Culebras. Posta en
escena explosiva, chea de forza e
sensualidade, desta banda de 4 mulleres. Acompáñanas os vigueses
Height Shock. Este venres 26, ás
21:00, entradas a 6/3 euros, no Pub
Aturuxo.
¬MÚSICA. Le Petit Ramón. O catalán é un cronista moderno, un Ray
Davies que se perde polo Raval. O
domingo 28, ás 21:30, entrada a 6/8
euros, no Pub Aturuxo.
CERVO
¬EXPO. Incisións. Mostra de 26
gravados 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.
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
¬ CINE. Forum Metropolitano.
Esta semana proxecta os filmes
Irina Palm, de Sam Garbarski, Bélxica, 2006. E Transamérica, de
Duncan Tucker, Estados Unidos,
2006 . Do xoves 25 ao sábado 27, en
dúas sesións diarias. Entradas a 3 euros, no Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 25
Homenaxe AEHC: Francisco Regueiro. 20.30 h. Carta de amor de
un asesino (1972) 86´. Entrada gratuíta.
Venres 26
Social Cine´09 20.30 h. María llena
eres de gracia. Joshua Marston,
2004. 110´. Subtítulos en castelán.
After Hours 23.00 h. Máis Madeira
(John Eastham, 2004) Flavia Sándalo e o falo de Shiva (Margherita
Morello, 2007) Bloqueo (Margherita Morello, 2009) 39´. Vídeo. Presentación coa presenza dos seus autores. Entrada gratuíta.
Sábado 27
Social Cine´0918.00 h. María llena
eres de gracia. Joshua Marston,
2004. 110´. Subtítulos en castelán.
Lucrecia Martel
20.30 h. La mujer rubia(2008) 89´.
Luns 29
Robert Rossen e o seu tempo20.30 h.
A Lion is in the Streets. Raoul Walsh,
1953. 88´. Subtítulos en galego.

¬ CINE
Ciclo Cine e Emigración
Gondomar
O ciclo Cine e Emigración servirá como preámbulo ao Congreso Educación e emigración
(1900-1936) que terá lugar no
marco das celebracións do I
Centenario das Escolas da
Unión Hispanoamericana
Valle Miñor (1909-2009).
Os organizadores do congreso, Instituto de Estudos
Miñoranos, Arquivo da Emigración do Consello da Cultura Galega e o IES Escolas
Proval de Nigrán, coa colaboración do Centro Galego de
Artes da Imaxe (CGAI), prepararon un ciclo de diversos filmes que se achegan ao tema
da emigración en Galiza.
As proxección desenvolveranse co seguinte programa:
Xoves 25
Ilegal (2002) 104´, de Ignacio
Vilar, con Chisco Amado, Lucía
Jimenez, Chete Lera. Luís é un

Martes 30
Lucrecia Martel 20.30 h. La mujer rubia (2008) 89.
No Centro Galego de Artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.
¬EXPO. George Nelson. George
Nelson (Connecticut, 1908-1986)
foi unha das figuras máis significativas do deseño americano da segunda metade do século XX.Creou
obxectos iconas do deseño moderno de mobles e interiores como
o reloxo Ball Clock (1947), as lámpadas Bubble Lamps (1952), a Coconut Chair (1956), o sofá Marsh-

O grupo catalán Le Petit Ramón.

rado. Imaxes de Castelao en
Bós Aires, 13´, de Elixio González. Galicia y Buenos Aires
(1931), 28´, e Nuestras fiestas
de allá (1928), 40´, ambas de
José Gil. Dúas producións sufragadas polos emigrantes,
para ter novas da vida social,
festas, actividades sindicais,
escolares..., que se realizaban
na súa terra.

O cineasta galego Elixio González.

mozo documentalista que leva
un tempo en Marrocos, tentando realizar un documental
sobre o tráfico de inmigrantes
ilegais cara a Europa.
Venres 26
Documentais: Cine recupe-

mallow (1956)... Até o 27 de setembro, na Fundación Barrié.
¬EXPO. Fermín Encinar. Pinturas
deste monfortino que vive na Coruña. Poderemos velas até o 5 de xullo, noPalacio Municipal.
¬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 este domingo 28 , na Fundación Luis Seoane.
¬EXPO. Antonte e pasadomañá: o que pode ser pintura hoxe. Exposición pictórica
dunha serie de destacados artistas
contemporáneos, que inciden na
innovación 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.

Sábado 27
Un Franco, 14 pesetas (2005),
107´, de Carlos Iglesias, con
Javier Gutiérrez, Carlos Iglesias,
Miguel de Lira, Isabel Blanco.
Dous amigos emigran a Suíza
nos anos 60, na procura de traballo. Logo levan á familia.
Cando queren regresar, a
cousa non será tan doada.
Unha crónica desde fora de
Galiza dunha circunstancia
ben coñecida aquí.
As proxeccións, que comezarán
ás 23:00, serán ao aire libre, no
Claustro do IES Escolas Proval.

¬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 Soler e José María Mellado,
que poderemos contemplar até o
30 de xullo, na Galería Ana Vilaseco.
¬MÚSICA. Festival Mozart. O
Festival estrea o seu cicloÓpera en
Familia con O esquío esperto, a versión galega da obra Lo scoiattolo in
gamba do compositor Nino Rota.
Trátase dunha peza baseada nun
conto de Eduardo de Filippoe versionada ao galego por Joám Trillo
en 2008, que coa axuda da Orquestra Sinfónica de Galiciae o Coro da
OSG, dirixido por Joan Company,
farán as delicias dos espectadores,
do venres 26 ao domingo 28, ás
19:00 noTeatro Colón.
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¬ MÚSICA
V Festival de Jazz de Vigo
Imaxina Sons
Na procura de novas propostas
que amplíen o abano de estilos da
linguaxe do jazz, o festival Imaxina Sonsde Vigo chega á quinta
edición. Desde 2005 o festival
abre unha fiestra aos movementos e innovacións que están a producir no contexto europeo, peninsular e galego e que se ten
convertido no seu principal trazo
de identidade. Promovido polo
Concello de Vigo, o festival xurdiu
para sorprender e arriscar, cunha
filosofía propia e singular que provocou desde os seus inicios moitos parabéns e que o converteu
nun punto de referencia do jazz
peninsular.
O festival quere medrar para
ofrecer en 2009 unha nova proposta de jazz, achegando esta
música a todos os públicos. Imaxina Sons desenvólvese dende
este xoves 25 até o vindeiro domingo 5 de xullo, con entrada gratuita en moitas actuacións, a 2 e 3
euros noutras, e de 12 a 9 euros
nalgúnconcerto concreto.
O xoves 25, ademáis dos pasarrúas a distintas horas da formación Papa Swing, que continuarán durante todo o festival, unha
das figuras máis queridas e respectadas do mundo do jazz, o saxofonista Charles Lloyd (Memphis, EUA, 1938), chega co seu máis
recente proxecto, Rabo de Nube
(ECM Records, 2008).
O venres 26 estarán Jacobo de
Miguel,no piano, e Ton Riscono
vibráfono, xunto á italiana Rita
Marcotulli (Roma, 1959). Pechará

¬ TEATRO
A Piragua
Compañía Abrapalabra.
Autoría e dirección:
Cándido Pazó
Elenco: Xosé Manuel Olveira
"Pico", Susana Dans, Iolanda Muíños, Marcos Orsi, César Goldi, Ricardo de Barreiro, Marián Bañobre.
É lícito aparcar unha piragua
nunha praza de garaxe dun edificio? A comunidade de propietarios divídese nos seus pareceres:
nin os estatutos da comunidade
nin a Lei de Propiedade Horizontal
din nada en relación pero, se-

O contrabaixo checo Miroslav Vitous.

o día o grupo Jancarajazz.
O sábado 27 poderemos escoitar ao navarro Josetxo GoiaAribe & La Orquesta Jamalandruki, xunto ao trío do tunesino
Anouar Brahem.
O domingo é turno para a orixinal Orquestra de Música Espontánea de Galicia (OMEGA),coa
dirección de Fred Frith. Pola noite,
o contrabaixista checo Miroslav
Vitousrenderá tributo ao mítico
grupo do que fixo parte, Weather
Report.
O luns 29, estarán Lucia Recio &
Fred Frith, andaluza e británico.
Pola noite cos galegos U-lo Trío?.
O martes escoitaremos a Agustí
Fernández, un pianista español
de vangarda. U-lo Trío repiten
pola noite.
O mércores 1 de xullo estará o
guitarrista francés Marc Ducret. E
de noite, os galegos Organic Collective.
Vigo, distintas rúas e auditorios,
desde o xoves 25de xuño ao domingo 5 de xullo.

gundo argumentan outros propietarios, as cousas son como son,
como teñen que ser, e as prazas de
garaxe foron creadas para ter nelas
vehículos automóbiles.
Acompañando os veciños no desenvolvemento desta desavinza,
descubrimos que nun dos pisos
está a producirse unha situación
de violencia doméstica. É unha circunstancia que sempre existiu
pero que ultimamente está aumentando e cobrando máis visibilidade debido á nova actitude da
vítima, Rosa, unha muller que,
farta de aguantar, decide enfrontarse para establecer unhas novas
regras de xogo. Poderán ser as
cousas doutra maneira?
Coa reestrea de A Piragua, a

Apartado 1.371 - 36200. Vigo
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Os días 26 e 27 de xuño, grazas á
Concellaria de Cultura do Concello da Coruña, 14 bandas de diversos estilos e procedencias,
dentro da música galega, ían participar no esperado evento
Made In Galiza. A falla de apoio
do departamento de cultura da

Xunta, fixo que o concerto quedara suspendido. Os organizadores enmarcan esta falla de apoio
na desatención á cultura propia
do novo goberno rexedores de
San Caetano, na liña de actuacións como a supresión do programa Aberto por Reformas.

¬ MÚSICA . La Terremoto de
Alcorcón + Barb@azul. Actuación o venres 26, ás 22:00, na
Praza de España.
¬MÚSICA. Rockers Go To Hell.
Concerto para este venres 26, ás
23:00, no Jazz Vides.
¬MÚSICA. I Ciclo de concertos
Inframundos. Organizado por
Caixa Galicia, esta semana está adicadas a bandas de versións. Brothers
in Band tocan versións de Dire
Straits, eZuma fan o propio con Neil
Young. O venres 26, ás 20:00, na Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Susana Seivane +
Banda Municipal. Último concerto do ciclo Forumfolk con música
galega para gaita e banda. Por unha
banda a Banda Municipal da Coruña, agrupación de carácter sinfónico formada por 50 músicos profesionais, e doutra banda Susana Seivane, recoñecida gaiteira que acaba
de rematar o seu cuarto traballo discográfico Os soños que volven. O domingo 28, ás 20:00, entrada de balde,
no Parque Europa .
¬ MÚSICA / TEATRO . Hoy no me
puedo levantar. Musical sobre a homónima canción de Mecano. Aínda se pode ver este xoves 25 e venres 26, ás no Fórum
Metropolitano.

¬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.
¬TEATRO. Novas Noites . Este ciclo
trae ao grupoDebosses, que homenaxean e recrean a música de
Springsteen. O xoves 25, ás 22:00, entradas a 2 euros, no Centro Cultural
Torrente Ballester.

A ESTRADA
¬MÚSICA. Esquios + John Deeres + Kambotes. Actuación des- Un musical de éxito na Coruña
tes grupos este venres 26, dentro das
¬MÚSICA. Orquestra Nova Filarfestas da vila.
mónica de Colonia . A prestixiosa formación musical alemá interFERROL
¬ CINE. O Gran Salto. Unha das úl- pretará repertorio de Vivaldi, Mozart
timas grandes achegas de Paul e Tchaikowsky, este xoves 25, ás
Newman, neste filme de 1994 dos ir- 20:30, e o venres 26, ás 22:30, entrada
máns Coen. Proxéctase o luns 22, ás a 18/12 euros, no Teatro Jofre.
18:00 e 20:30, en V.O.S.E., na Sede Fun- ¬MÚSICA. Sevigny. A cantante Ludación Caixa Galicia.
cía Rolle e o músico Xulio Vázquez

GUIEIRO.49.

actúan o sábado 27, ás 23:00, na
Sala Run Rum.
¬TEATRO/DANZA. O Café da estación . O Conservatorio Profesional de Danza da Deputación da
Coruña dará vida a este espectáculo, este venres 26, ás 20:30, entrada de balde, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Corpos disidentes .
Espectáculo teatral con forte compoñente visual e de expresión corporal, na liña habitual do grupo
Nut Teatro. Poderemos velo o venres 26 e sábado 27, ás 20:30, entrada a 5 euros, no Centro Cultural
Torrente Ballester.
¬TEATRO. Glimpse. Un solo de
vídeo, música e danza, de 45 minutos de duración, creado en colaboración co video-artista Charles Atlas e o compositor Carlos Miranda. Cesc Gelabert presenta
este solo de danza. O domingo
28, ás 19:00, entradas de 15 a 6 euros, no Teatro Jofre.
GONDOMAR
¬ CINE . Cine e Emigración.
Ciclo de cine adicado á emigración galega (máis información
aparte). Do xoves 25 ao sábado
28. As proxección, ás 13:00, serán ao aire libre, no Claustro do
IES Escolas Proval.
¬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. Con Cierto Swing. A
intención deste grupo galego é recrear o ambiente musical do Hot
Club de Parístrasladando conceptos
e técnicas instrumentais desde os
anos 40 até os nosos días. O sábado
27, ás 00:00, no Náutico.

compañía de nova creación
Abrapalabra recupera, baixo
produción propia, a obra escrita
e dirixida por Cándido Pazó
para o Centro Dramático Galego (CDG) na anterior temporada 2007-2008. Por esta peza,
resultante da primeira experiencia de autoría residente do CDG,
Pazó recibiu o premio ao Mellor
Texto Orixinal na edición 2008
dos premios María Casares,
mentres que Susana Dans foi recoñecida como mellor actriz protagonista.
Do xoves 25 ao domingo 28, no
Salón Teatro de Santiago de Compostela.

Susana Seivane actúa na Coruña xunto á
Banda Municipal de Música.
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O Festestival con V de Valarés
vai ter lugar este sábado na praia
dese nome, no concello de Ponteceso.

Na imaxe, membros da Nova
Orquestra Filarmónica de Colonia, formación de cámara que
actúa esta semana en Ferrol,
Pontevedra e Santiago.

A GUARDA
¬MÚSICA. Pants Off. Actuación
o venres 26, ás 20.00, no Estadio
Municipal.
LARACHA
¬MÚSICA. Sevigny. A cantante Lucía Rolle e o músico Xulio Vázquez
ofrecen un concerto este venres 26,
ás 22:30, no Pub D'Anton Rock Café.
LAXE
¬MÚSICA. Combo Dinamo. Actuación o venres 26, ás 23:00, na
sala La Ventana.
LUGO
¬ ACTOS. Arde Lucus. A grande
recreación histórico-lúdica na que
se verá envolta a cidade enteira.
Haberá circo romano, mercado de
artesanía, vodas e bautizos celtas,
e moitas outras recreacións históricas e actividades culturais, así
como obradoiros nos que se vestir
para a ocasión e participar como
un “extra” máis desta superproducción cidadán. Desde este xoves 25 ao domingo 28.
¬ CINE. O buscavidas. The Hustler, realizada por Robert Rossenen
1961, é un clásico do cine, cun inesquecible enfrentamento ao billar
dun mozo Newmanco memorable
“Gordo de Minessota”. O martes 30,
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. Nostatic + Garage
Jack . Concerto destes dous grupos para este xoves 25 , ás 23:00, no
Club Clavicémbalo.
O sábado 27, á mesma hora, tocarán
K.A.O.S. + Karmasound .
¬MÚSICA. Desidério Lázaro.
Dentro do ciclo Espazos Sonoros, o
jazzista portugués estará coa súa
formación este sábado 27, ás 20:30,
no Museo Provincial.
MELIDE
¬MÚSICA. Alejandra Burgos . A
guitarrista e rockeira arxentina ofrecerá un concerto este venres 26, entradas a 3 euros, ás 23:00, na Fundación Enxebre.
¬MÚSICA. Baldosa Amarilla . IO
grupo galego actúa este venres 26,
ás 01:00, no Pub Gatos.
MONFORTE DE LEMOS
¬MÚSICA. Anger. O grupo fai temas orixinais e versións do rock clásico e moderno. O sábado 27, ás
00:00, en El Otro Caimán.
NOIA
¬MÚSICA.Ensemble Lulius XIII.
Esta formación de música clásica estará presente, dentro do Ciclo Espazos Sonoros, este venres 26, ás
20:30, na Igrexa de Santa María a
Nova.

A gata sobre o tellado de cinc, nun poster italiano. O ciclo Newman remata co mes.

OURENSE
¬ACTOS. Festas de Ourense.
Prosegue a programación das Festas do Corpus, iniciadas na semana
pasada, e que se prolongan até o
domingo 28.
Ademáis das actuacións musicais e
teatrais (sinaladas nos correspondentes apartados neste listado de
actividades), destacan as V Casetas Gastronómicas, todos os días
na Praza das Mercedes; o Mercado
Medieval, entre o xoves e o domingo polas rúas do casco vello,
con moitos espectáculos paralelos; o OUFF, cine para os pequenos; e outras moitas atraccións deportivas, teatro de rúa, títeres, animación de rúa, obradoiros, etc...
¬ CINE. A Gata sobre o tellado

O bailarín Cesc Gelabert e a súa compañía levan o espectáculo de danza Glimpse ao Teatro Jofre ferrolán.

de Cinc. Neste drama de Richard
Brooks (1958), Paul Newman tivo
diante a outro mito, Liz Taylor. Proxéctase o martes 30, ás 20:00, en V.
dobrada, na Sede Fundación Caixa
Galicia.
¬ 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 este venres 26, 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 domingo 28 ,
no Centro Cultural Deputación.
¬MÚSICA. Concertos- Festas de
Ourense. Entre os principais concertos que poderemos escoitar dentro da programación das festas:
Día do Hip-Hop. Actuación de
Tote King, Aíd, Trasnos do Moscoso, Delahoja, Woyza e Slowlee.
O xoves 25, ás 22:00, entradas a 15 e
10 euros, no Campus Universitario.
Manolo García. Concerto o xoves 25, ás 22:30, entradas a 22 euros,
no Pazo dos Deportes.
Amaral + Chámalle Xis.Actuación no Día do Pop, o venres 26, ás
22:00, entradas a 15 e 10 euros, no
Campus Universitario.
Concerto. II Campionato de
Futbolín Cidade de Ourense. Organizado pola A.Cult. Auriense, cos
grupos Som do Galpom, Tuna
Rastafari e Leite de Nai. O sabado
27, ás 22:00, entrada de balde, na
Praza do Correxedor.

Cristina Pato e Mutenrohi.
Concerto o domingo 28, ás 22:00, na
Praza Maior.
¬TEATRO.XIII Mostra de Teatro
de Rúa. Terán lugar estes espectáculos, en actuacións de balde:
Gestual. Este grupo chileno porá
en escena a obra Fisura-dos, o xoves
25, ás 12:30 e 20:00, na Rúa do paseo.
Linocho e a lúa. Pola compañía
Falcatrúa. O xoves 25, ás 19:00, no
Parque Barbaña.
Liz Lea. Afincada en Sydney e Londres, Liz está especializada no
campo da danza india clásica e contemporánea. Actúa o venres 26, ás
12:30 e 20:00, na Rúa do Paseo.
O espíritu do bosque. Un espectáculo infantil da compañía Falcatrúa. O venres 26, ás 19:00, no Parque Barbaña.
PONTEAREAS
¬MÚSICA. Faino ti. Grupo rock de
Bueu que actúa o sábado 27, ás
00:00, no Salón Parroquial.
PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Woden. Rock clásico con
toques de ska e metal. O sábado 27,
ás 23:30, noPub Leblón.
PONTECESO
¬MÚSICA. Festival Con V de Valarés. Nova edición deste festival
que, ademáis da música, contará
con actuacións de teatro e diversos
xogos. Os grupos presentes serán:
La Pegatina, Ninhodelorecaos
(Barcelona), Los Albertos(Reino
Unido), e os galegos The Thurre´s
Band, Skarallaos, Three Monkeys
Again, Dave Cristiansen,e Dj Xabi.
O sábado 27, a partir das 20:00, na
Praia de Valarés.
PONTEVEDRA
¬ CINE. A lenda do indomable. Cool Hand Luke(A lenda do indomable) é unha das mellores películas carcerarias, asinada por
Stuart Rosemberg en 1967, con
Paul Newman pletórico. O martes
30, ás 20:00 en V.O.S., na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬ EXPO. Os pintores de Artal. A
Fundación Caixa Galicia mostra
unha selección de pintura española
procedente do Museo de La Habana, con artistas como Sorolla,
Fortuny, Anglada Camarasa, Rusiñol ou Madrazo, entre outros. Até o
19 de setembro, na Sede da Fundación Caixa Galicia.
¬ EXPO. 4 cuartos = 14. Estudantes de Belas Artes mostran traballos,
nunha esposición comisariada por
Yolanda Herranz. Na sala Torrado
Oliva(Galería Sargadelos).
¬ EXPO. Retirado x revisión.
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Unha gran retrospectiva da obra
de Vassili Kandinsky, poderase
visitar no parisino Centro Pompidou, en colaboración coa
Städtische Galerie in Lenbachhaus de Munich e o Guggenheim Museum de Nova York, que
dispoñen dos maiores fondos
de obras do artista. Até o 10 de
outubro de 2009, con entradas a
12/9 euros.

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
este venres 26, na Sala X (Facultade
de Belas Artes) .
¬ EXPO. Lorem. Mostra de pintura
do artista 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. Grandes oberturas
coa BMP. A Banda de Música de
Pontevedra conta unha vez máis
coa colaboración dun dos mellores
directores de banda de toda Europa,
o mestre Pascual-Vilaplana. O xoves
25, ás 21:00, na Praza da Peregrina.
¬MÚSICA. Concerto fin de
curso. A Academia Ángeles
Volta organiza un concerto fin de
curso do seu alumnado. A actuación, de entrada gratuíta, comezará
ás 17:00, con unha nova sesión ás
19:00, no Teatro Principal. O día seguinte, venres 26, será o alumnado
da Escola de Danza Vaganova o

do alumnado, este xoves 25, ás
20:30, no Teatro Principal.
O PORRIÑO
¬MÚSICA. Carlos Blanco. O coñecido e xenial monologuista arousán vai estar de novo neste local
ovenres 26, ás 23:00, entradas de 8 a
4 euros, no Café Bar Liceum.
A RÚA
¬MÚSICA. Stereotipos. Actuación
da banda de pop-rock coruñesa,
este venres 26, ás 23:30, no pub Catro Camiños.

Carlos Blanco actúa no Porriño.

SADA
¬TEATRO. Chicho e a Santa
Compaña. Obra teatral que presenta a compañía Lambríaca Teatro, o domingo 28, ás 20:00, na Casa
da Cultura Pintor lloréns.

que ofreza un espectáculo de peche de curso, ás 20:30.
¬MÚSICA. Polyester + Yoplay +
Projecto Mourente . Múltiple
concerto programado para este
venres 26, ás 22:30, entradas a 6/8
euros, na Sala Karma.
¬MÚSICA. Orquestra Nova Filarmónica de Colonia. A Nova
Filharmónica de Colonia -Junge Philharmonie Köln- é unha orquestra de
cámara profesional única en Alemaña por ser unha organización independente que non conta con
axudas estatais. O domingo 28, ás
21:00, no Teatro Principal.
¬TEATRO/ DANZA. Danza fin de
curso. A Escola de Danza Déborahcelebra un festival coa actuación

SANTIAGO
¬ACTOS. Festas de San Pedro
2009. As festas deste barrio compostelán, revitalizada por xente
nova e con ideas frescas, é un dos
eventos lúdicos máis esperados ao
marxe das festas oficiais. Ademais
de habituais actos culturais e do ambiente desta rúa, porta do Camiño
de Santiago, destacan o habitual
xantar popular no Parque de Belvís, o
domingo 28. No plano musical, actuarán, entre outros, Fracasados de
Antemano, GalegoZ, Os Cuchufellos ou Os Veraneantes, ademáis
das tradicionais orquestras e grupos
de baile e teatro. Do xoves 25 ao domingo 28, no Barrio de San Pedro.

A compañía Abrapalabra fai unha reestrea da obra A Piragua, de Candido Pazó, no Salón Teatro santiagués.

GUIEIRO.51.
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Este xoves 25, na Sala Nasa de
Compostela, preséntase o CD
editado polo xornal Novas da Galiza, coa colaboración de Komunikando. net, con temas de 15
bandas galegas. No concerto estarán, Sacha na Horta, Ataque
Escampe e Arremecághona's
Produçións, coa intervención de
O Leo de Matamá e En-Riquinho.

¬ CINE. Veredicto final. Dentro
do ciclo de Paul Newman, The verdict (Veredicto final, 1982 ) é un excelente drama sobre procesos xudiciais, soberbiamente narradopor
Sidney Lumet. O martes 30, ás
18:00 e 20:30, en V.O.S.E., na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Exposicións de pintura. Reseña de varias exposicións
abertas na cidade:
Arte e Palabra pola Paz, até o 30 de
xuño, na Fundación Araguaney.
Camiño da Arte de Nova York a
Santiago, pinturas de varios autores norteamericanos contemporáneos, até o 30 de setembro, na Galería Sol&Bartolomé.
¬EXPO. Mulleres en plural. As
mulleres a través do obxectivo dos
grandes fotógrafos do século XX, é
unha mostra que estará aberta até o
2 de agosto, no Auditorio de Galicia.
¬ EXPO . A vontade das cousas. un despregamento, un panorama do traballo que Sebastián Romo (México D. F., 1973)
produciu durante quince anos de
traxectoria profesional. Até o 31

de agosto, no Centro Galego de
Arte Contemporánea (CGAC) .
¬ 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 xu-

Festas na Rúa de San Pedro (Santiago).

llo, 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.

¬ CONVOCATORIAS
VIII Premio Francisco
Mantecón- Bodegas Terras Gauda
Poderá tomar parte neste certamen calquera
persoa física ou xurídica sen máis limitación cás
impostas pola legalidade vixente.
-Os orixinais, que deberán ser inéditos, serán
presentados ou enviados (con xustificante de
envío, os participantes que o desexen) nas dependencias de Bodegas Terras Gauda en O Rosal (Galicia, España).
Tódolos traballos que opten ó certame deben ser presentados en dous tipos de soporte:
- Gravados en CD ou disquete (lexible en PC)
- Impresos e pegados sobre un cartón pluma
debidamente protexido de tamaño 50x70 cm.
Poderán realizarse con calquera técnica pictórica, fotográfica, informática, etc.
Excepcionalmente os orixinais realizados con
técnicas pictóricas (óleo, acuarela, gouache,
pastel, etc) poderán ser admitidos sen soporte
informático.
Poderase presentar un máximo de dúas
obras por cada participante.
O tema será libre e preferentemente reflectirá
aspectos corporativos da entidade convocante, fundamentalmente, os relativos aos seus
viños brancos da variedade Albariño Terras
Gauda e Abadía de San Campio. Valorarase positivamente a creatividade neste sentido e o encaixe do anagrama societario.
Bodegas Terras Gauda porá a disposición de
tódolos deseñadores que o soliciten o anagrama da entidade en sistema vectorizado
para a sua aplicación nas obras a realizar, así
coma imaxes dos seus productos. Estarán dispoñibles en www.terrasgauda.com e en
www.franciscomantecon.com.

-As obras presentaranse dentro dun sobre
pechado, que levará no exterior o pseudónimo
do autor. É imprescindible incluír os seguintes
datos:
- Nome e apelidos do autor
- Fotocopia do D.N.I.
- Enderezo, teléfono e correo electrónico
- Escrito de aceptación das bases do certame.
Está dispoñible www.franciscomantecon.com.
-As obras faranse chegar a Bodegas Terras
Gauda, S. A., Carretera de Tui-A Guarda, km. 46,
O Rosal - 36760 Pontevedra, antes das 18 horas
do día 30 de setembrode 2009. Serán admitidos por correo todos aqueles traballos que foran selados nas oficinas de correo antes das 18
horas do día 30 de setembro.
-As obras premiadas e todos os seus dereitos
pasarán a ser propiedade de Bodegas Terras
Gauda, S.A., que así mesmo se reserva o dereito
de reprodución das obras finalistas.

¬MÚSICA. Bakin´Blues Band.
Unha banda de moi bos músicos de
jazz e blues que volve actuar este xoves 25, ás 23.00, no Club Dado-Dadá.
O martes 30, ás 23:00, actúa o Álvaro Vieito Cuarteto.
¬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. Será este xoves
25, ás 21:30, entradas a 8/10 euros,
naSala NASA.
¬MÚSICA. Orquestra Nova Filarmónica de Colonia . Música
clásica da man da Orquestra de Cámara da Nova Filharmónica de Colonia, que ofrecerán un repertorio que
inclúe a Vivaldi, Pablo Sarasate o e
Pachelbel, entre outros. O sábado
27, ás 19:30, na Capela Real do Hostal
dos Reis Católicos.
¬MÚSICA. Gala Revelando Voces. O ciclo Revelando Vocesdestinado a grupos noveis de Compostela, celebra unha gala final na que
participarán as bandas desta edición (Lobalú, Aló Django, Miñor

As obras presentadas ó certame que no foran
premiadas poderán ser retiradas nas dependencias da bodega ou solicita-la súa devolución no prazo máximo de 1 mes, a partir da
data de entrega do premio, na dirección de correo comunicacion@terrasgauda.com. Os gastos de devolución correrán a cargo do concursante.
-O xurado da sétima edición do Premio Francisco Mantecón de Cartelismo estará presidido
por D. Xosé María Fonseca Moretón, Presidente
de Bodegas Terras Gauda, e formarano ademais as seguintes persoas:
- Doña Pilar Barreiro Mosquera - Filóloga e
viúva de Francisco Mantecón
- D. Pep Carrió - Deseñador gráfico, Graphis
Poster 2010 Gold Award
- D. Enrique Costas Rodríguez - Director-Xeral
de Bodegas Terras Gauda
- D. Javier Martínez – Director de Arte da Revista Elle.
- D. Paulino Novo Folgueira - Filólogo, que actuará como secretario
- D. Taber Calderón - Gañador da edición anterior
A decisión do xurado será inapelable e a el corresponderalle resolver calquera circunstancia
non prevista nestas bases.
-Concederanse un premio e dous accésit. As
dotacións económicas destes serán:
10.000 Eurospara o Primeiro Premio
2.000 Eurospara cada un dos dous accésit.
A bodega resérvase o dereito de conceder
unha Mención Especial.
O xurado poderá declarar deserto calquera
dos premios. Neste caso, o importe correspondente doarase a unha entidade que, a criterio
do xurado, destaque en Galicia polo seu labor
social ou cultural.

Swing, Verdegaio, Lucía da Fonte
con Meiga do Norte, Sacha na
Horta e Ton Risco). O sábado 27, ás
21.00, no Teatro Principal.
¬MÚSICA. Narf. O cantante e guitarrista compostelán presenta Totem,
o seu novo disco. O domingo 28 e
luns 29, ás22:30, naCasa das crechas.
¬TEATRO. Palabras encadeadas. A compañía Talía Teatro traenos esta historia dun psicópata e a
súa vítima, secuestrados nun espazo
sen posibilidade de fuxida aparente.
O xoves 25 e venres 26, ás 21:00, no
Teatro Principal.
¬TEATRO. Contos con Quico Cadaval. Sesión de contos e historias
polo mestre de Carreira (Ribeira). O
venres 26 e sábado 27, ás 22:30, no
Pub Ultramarinos.
O martes 30, o cabaré de Pepa & Davide e Madame Cell, ás 22:30.
¬TEATRO. O teatro máis pequeno do mundo. O actor e director Santi Prego ofrece un espectáculo dirixido a todos os públicos,
con contos populares, un romance
medieval e outras historias e fabulacións.O venres 26, ás 19:00, na Biblio-

-A comunicación da decisión do xurado farase pública nun acto, a celebrar antes do 31 de
decembro de 2009, en lugar y data que se comunicará oportunamente ós autores das obras
que queden entre as finalistas e en www.terrasgauda.com e www.franciscomantecon.com
Para máis información, poden contactar con
Bodegas Terras Gauda, S. A.
Tel: 986 621 111 / 981 227 200 - Fax 986 621
084. E-mail: comunicacion@terrasgauda.com
V Premios Narrativas Quentes
1. Poderá concorrer a este premio calquera
obra narrativa inédita, sexa novela ou relatos,
cunha extensión mínima de 60 folios mecanografados a dobre espazo e máxima de 250, que
estea escrita en lingua galega.
2. Este premio ten carácter bianual.
3. Os traballos presentaranse por triplicado.
Deberanse incluír nun sobre á parte o nome,
enderezo, teléfono e email, e unha fotocopia
do DNI. As obras irán con pseudónimo ou lema.
4. Prazo de presentación: 31 de decembro de
2009
5. Haberá un único premio que consistirá na
publicación do texto premiado. Dito premio
pode quedar deserto.
6. O fallo do xurado farase público o 1 de marzo
de 2010.
7. A obra será publicada no mes de maio de
2010.
8. Os orixinais non premiados non serán devoltos.
9. As obras a concurso e a documentación relativa enviaranse ao seguinte enderezo:
Edicións Positivas
V Premio Narrativas Quentes
Xeneral Pardiñas, 15-17, local 10
15701 Santiago de Compostela
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Anuncios de balde.

O grupo húngaro de metal Kiss
Forever Bandvisita Vigo este sábado, para actuar na Sala A!.

teca Pública de Santiago Ánxel Casal.
¬TEATRO. Black Cherry Burlesque.Un espectáculo de cabaré, suxerente, divertido, ameno e moi picante. O venres 26, ás 21:30, e sábado 27, ás 20:00, naSala NASA
¬TEATRO. A Piragua. Unha restrea
da compañía Abrapalabra, sobre
unha obra de Candido Pazó, director da mesma. Un inesperado submundo nun edificio de veciños, destapado a raíz dun feito anecdótico.
Xoves 25, ás 21:00 , venres 26 e sábado 27, ás 20:30, e domingo 28, ás
18:00, no Salón Teatro.
SANXENXO
¬EXPO. Nómades. Até o 26 de xullo permanece aberta na Sede Náutica Caixa Galiciaesta mostra que recolle o último traballo fotográfico de
Manuel Valcárcel, un percorrido en
imaxes xunto a últimas comunidades nómadas do planeta.
TOMIÑO
¬MÚSICA. Desidério Lázaro.
Dentro do ciclo Espazos Sonoros, o
jazzista portugués estará coa súa for-

mación este domingo 28, ás 20:00,
no Forte de San Lourenzo de Goián.
VIGO
¬ CINE. Cortina resgada. Un
clásico filme de Hitchcok (1966),
donde o feroz anticomunismo non
estraga unha cinta cun suspense
como poucas. Proxéctase este martes 30, ás 18:00, en V. dobrada, e
20:30 en V.O.S., na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Santiago Sierra. Sierra
(Madrid, 1966) é un dos artistas
máis interesantes da escena artística internacional. O seu traballo,
vinculado a estruturas sociais ou
políticas, pretende cuestionar as relacións de poder establecidas no
ámbito artístico e no social. Até o
27 de setembro, no Marco, Museo
de Arte contemporánea.
¬EXPO. Do neoclasicismo...
Co título Do Neoclasicismo ao Naturalismo na arte galega. Colección do
Museo de Pontevedra, a mostra,
achegará a Vigo case medio cento
de obras dos artistas máis senlleiros do século XIX, até o 12 de se-

¬ 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

 Aluga casa en Ribadeo. Meses
de Xullo e Agosto. Tfno. 676 727518
 Aluga casa en A Veiga (A Mariña)
para todo o ano. Tfno. 637 259084
 Vendo piso en Vigo: Dúas
habitacións, salón/cociña, con
calefacción e dobre ventanal. Zona
García Barbón. Aparcamento
privado.130.000 Prezo Fixo.
Teléfono: 667083719. Chamar de 20
a 22 :00
 Mércanse cacharros de barro
da antiga olaría de Samos.
barraxe@mundo-r.com
 Ofrece-se rapaz de 23 anospara
traballar. Experiencia de 4 anos en
SEUR e 2 anos nun protésico dental.
Contacto: 627 12 24 43.
 Estudio en Aluguer, en Vigo,
amueblado e con trasteiro, na rúa
Lóriga (Centro Vigo). Tel: 678 48 23
40 - 661 24 05 79

 Clases de Xadrez. O Club Xadrez
Algalia imparte clases de xadrez (iniciación e avanzado) nos Centros Socioculturais Cidade Vella e Aurelio
Aguirre en Santiago. Información
Tel: 664 387 133 /981 93 82 63
 Licenciado en Xeografía e Historia imparte clases particulares a domicilio en Santiago e cercanías.Todas as materias de letras. Telf: 687
5811 37
 Aluguer de apartamento en
Lira(Carnota), Portocubelo. A carón
da praia. Para catro persoas. Terraza,
vistas ao mar e ao cabo Fisterra. De
xuño a setembro, de 500 a 600 euros/quincena, segundo época.
981 76 11 44 / 666 84 39 97
 Alugo piso 3 hab. 2 baños, exterior. Amoblado, moi bó estado. Santiago de Comp. Tel: 679236 477

tembro, na Sala de Exposicións do
Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Scriptorium Verbumiense. Mostra do laborioso proceso de creación dun códice, e a importancia que tivo Galiza neste
campo. Até este martes 30, no museo Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Naturnova. A pretensión
deste espazo para a educación medioambiental é tratar de axudar a
concienciar á sociedade da importancia do mantemento do entorno,
enfocando esta actividade principalmente aos 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. Living Together. Mostra
colectiva sobre a noción de convivencia no mundo contemporáneo,
e os seus valores sociais e políticos .
Até o 20 de setembro, no MARCO.
 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. , 4 anos, 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
 Casa para aluguer de fin de semana ou vacacions, situada á beira
do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63
 Regálase can de 20 meses, por
non poder atendelo (agarimoso, xoguetón), a persoa con tempo para estar con el, ou con finca na que poida
xogar. Tlf :653160903. Soko( Baiona)

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

 Vendo saxofón alto Yamaha
YAS275, perfecto estado. Inclúe maletín con interior acolchado. O motivo da venta é que vou mercar ou-

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.

¬MÚSICA. V Festival de Jazz
Imaxina Sons. Principia este
festival que levará o jazz diariamente ás rúas e a diversas salas de
Vigo, desde este xoves 25 até o
vindeiro domingo 5 de xullo. Ver
información en recadro aparte,
neste Guieiro.
¬MÚSICA. Le Petit Ramón. O catalán é un cronista moderno, un
Ray Davies que se perde polo Raval.
Este xoves 25, ás 22:30,na Fábrica de
Chocolate.
O sábado 20, ás 22:00, concerto
de Misquious, un grupo de música de Ferrolterra que actualmente
abandonou as bases electrónicas
para centrarse nun son máis duro.
¬MÚSICA. Jinghang Man. Este
grupo vigués, integrado por tres exmúsicos de coñecidas formacións
da movida local, estará este venres
26, ás 23:15, no Thelonius Bar.
¬MÚSICA. Novedades Carminha + Indómitos. Concerto
previsto para o sábado 27, ás 00:00,
na sala La Iguana Club.
¬MÚSICA. Mexapordentro +
Falkatruada + Frakaso 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
tro, o estado é perfecto. O prezo son
700 € (negociables). Tel: 675.223.59.
Mail: rubentroitinho@hotmail.com
 Vendo Seat 600. Tel: 610 205 247
 Vendo moble cama de 90, con
armarios, estantes, mesa extraíble
debaixo. Tel: 986417582, 669903948
 Vendo Guitarra Electrica Fernandes, 24 trastes, 2 pastillas Humbuckers, mastro palorosa, cor azul
“Oceanburst”,, impecábel estado.
525 €. David , Tel: 610 63 38 82.
 Busco relación con nais separadas ou divorciadas con fillos para
posible amizade e actividades conxuntas, preferentemente de Lugo
ou Ourense.
Correo : luadeveran@gmail.com
 Vendo sillón e dúas butacas
(tresillo), coa armazón de madeira.
En Moi bó estado e económico. Tel:
986 290219, preguntade por Conchi.
Ofrécese rapaza para coidar anciáns e nenos. Experiencia e título.
Mañás e fins de semana. Santiago e

kolar .Ritmos hipnóticos, letras corrosivas, sons distorsionados, neste
grupo vigués nacido aprincipios dos
anos 90. O venres 26, ás 23:00, na
Sala A Farándula.
¬MÚSICA. Kiss For Ever Band
Esta banda húngara de heavy actúa
o sábado 27, ás 22:00, entradas a 22
euros, na Sala A!.
¬MÚSICA. III Festival de Habaneras e Polifonía. Concerto polas corais corais polifónicas “ONCE” da Cidade de Vigo,
Anduriña de Coruxo, SCD. Nautilius de Comesaña, Centro Social
de Teis, Santa Clara de Lavadores e AVCR, San Mamede de Zamáns. O domingo 28, ás 19:00, no
IFEVI, Instituto Ferial de Vigo.
¬MÚSICA. Jato Nejro.O novo trío
galego de jazz dá un concerto o
martes 30, entradas a 5 euros, en La
Galería Jazz.
¬TEATRO. Ide todos ao inferno.
Obra representada polo Teatro
Lope de Vigo dentro do programa
"Vigo a Escena". O sábado 27, ás
19:30, entrada gratuita , no CCA "O
Rueiro" de Coia.
comarca. Tel: 617 407 697.
 Véndese Mercedes BenzMB100
D; Ano 1995; Bo estado. Renovados
recientemente diversos elementos,
radio cd novo. Por 3500 €.
Tlf: 650485043
 Ofrécese moza para coidado de
anciáns e nenos ou limpeza de calquera tipo polas mañás ou por horas e festivos. En Santiago e comarca. 686 924339.
 Vendo casa de 90 m2, finca cercada de 1000 m2, a tres quilómetros
de Betanzos. 130.000 euros. Teléfono 617 135836.
 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 en Compostela, busca muller 30/40 anos,
sensible, con inquedanzas culturais,
galeguista, boa persoa, con ganas
de amizade ou o que poida xurdir.
Correo: riasbaixas2007@yahoo.es
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Xosé Valiñas

Vincent Gallo en Tetro.

EN CARTEL.
Tetro
Dirixe: Francis Ford Coppola.
Intérpretes: Vincent Gallo,
Maribel Verdú.
Drama. EE UU, 2009

Coppola depura a súa faceta
máis melodramática, entrevista
na seminal triloxía Corleone, e
prescindindo do esquelete do
thriller acomete unha nova crónica familiar da diáspora italiana na que substitúe New York
pola austral Buenos Aires ao
tempo que a irrepetíbel escola
de interpretación italoamericana dos 70 muda nun collage
plurinacional no que hai que ter
moi boa fe para que non renxa a
combinación das españolas
Verdú e Maura co austriaco

Escena de Tres días coa familia.

Klaus Maria Brandauer ou o
norteamericano –de ascendencia gala– Vincent Gallo. Por
certo, señores distribuidores,
cando se vai editar no mercado
doméstico a inédita Xuventude
sen xuventude? ese Coppola sobre orixinal de Mircea Eliade con
Tim Roth de protagonista que,
tres anos despois, seguimos sen
catar por estas latitudes.

Transformers 2.
A vinganza dos caídos
Dirixe: Michael Bay.
Intérpretes: Shia LaBeouf,
Megan Fox.
Ciencia ficción. EE UU, 2009

Cos terminator aínda en cartel e
cos G.I.Joe de carne e óso de
Stephen A Momia Sommers
previstos para agosto, semella

que este verán vai ser o soño cinematográfico dos preadolescentes atascados na década dos
80. Despois do éxito da primeira
entrega, era máis que previsíbel
que Spielberg volvese chamar a
Bay para cociñar, repetindo ingredientes, un novo blockbuster
estival a maior gloria do deus dos
flocos de millo e as salas con aire
acondicionado como alternativa
aos tórridos seráns de xullo. O
argumento? Seica os Autobots e
os Decepticons retoman as súas
leas a base de acrobacias transformistas, e o mozo Sam- LaBeouf está xa na Universidade. Non
hai moito máis.

Tres días coa familia
Dirixe: Mar Coll.
Intérpretes: Nausícaa Bonnín,
Eduard Fernández.
Drama. Catalunya, 2009

Megan Fox en Transformers 2.

A debutante Coll triunfou no último Festival de Málaga con este
intimista drama familiar –o xénero da temporada– galardoado
co premio á mellor dirección e
os galardóns ás mellores interpretacións para os seus dous
protagonistas. As demoradas
exequias do patriarca dunha
acomodada familia da Catalunya profunda e máis burguesamente tradicional motiva o retorno ao fogar dos vástagos dispersos e fai agromar todos os
conflitos latentes que a mentalidade conservadora do clan
mantén ocultos baixo a tensa
superficie. Reminiscencias do
cine francés e do Ventura Pons
máis entomolóxico. A súa directora, por certo, forma parte da
nova fornada de graduados da
Escola Superior de Cinematografia i Audiovisuals de Catalunya, o centro no que se formou Juan Antonio Bayona, director d'O orfanato, así como
unha porcentaxe nada despre-

O longo día acaba.

zábel das novas promocións de
técnicos e realizadores do novísimo cine estatal.

DVD. VENDA.
O longo día remata
Dirixe: Terence Davis.
Intérpretes: Marjorie Yates,
Leigh McCormack.
Drama. Reino Unido, 1992

Se hai por aí algún despistado
que entrase en contacto coa
obra de Davis a consecuencia do
actual culto e recoñecemento
suscitado tras a homenaxe do
Festival de Donostia do ano pasado. Se ademais non entende a
que tanta leria coa, excesivamente, autoral –e onanista– Of
Time and the City non queda
outra que recomendarlle enca-

Grazas e favores.

recidamente que se faga xa
cunha copia desta incomensurábel fábula de lembranzas da
preadolescencia no Liverpool
proletario dos anos 50. Esta peza
mestra está rodada por un Davis
en estado de graza que viña de
entregar a súa outra obra referencial, Voces distantes.

Grazas e favores
Dirixe: Bruce Beresford.
Intérpretes: Robert Duvall,
Tess Harper.
Drama. EE UU, 1983

Unha da das grandes interpretacións do sempre enorme Robert
Duvall. Anos antes do éxito de
Paseando a Miss Daisy, o australiano Beresford entraba pola
porta grande en Hollywood cun
drama intimista no que Duvall
encarnaba un desvalorizado
cantante country atrapado na
botella. Óscar para o protagonista e para o guión orixinal de
Horton Foote, dramaturgo e
guionista responsábel, entre outras, da peza teatral orixinal que
Arthur Penn convertera a mediados dos 60 nun dos filmes de
mellor química interperttiva da
historia de Hollywood, A manda
humana de Marlon Brando, Robert Redford e Jane Fonda. G
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CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Virxenciña, que me quede como estou.
En xadrez dise que un xogador se atopa en zugzwang cando calquera movemento
que faga só pode empeorar a súa posición. Normalmente este tipo de situacións
ocorren preto do final e cando hai poucas pezas sobre o taboleiro. A partida de hoxe,
que é coñecida como a inmortal do zugzwang, é unha incríbel e fermosa excepción
pois as negras cunha peza de menos, colocan en zugzwang ao seu rival en pleno
medio xogo. Tanto Saemisch como Nimzowitsch foron grandes xogadores da súa
época. Saemisch destacou polos seus importantes aportes teóricos nas aperturas,
mentres que Nimzowitsch foi o creador e impulsor da escola hipermoderna, que superou os conceptos modernistas de Tarrasch ao introducir novas ideas como o control do centro mediante pezas, ou a importancia do bloqueo e da profilaxe.
Saemisch, Franz
Nimzowitsch, Aron
Copenhage 1923. E06: Defensa india de
dama.
Aron Nimzowitsch está considerado
como o terceiro mellor xogador da súa
época, un pouco por detrás de Capablanca e Alekhine, e como escritor é autor de Mi Sistema que tal vez sexa o libro de xadrez máis leido e o que máis
influencias produciu na historia deste

xogo. 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3
Ab7 5.Ag2 Ae7 6.Cc3 0-0 7.0-0 d5
8.Ce5 c6 9.cxd5 cxd5 10.Af4 a6! prepara a expansión no flanco de dama
11.Tc1 b5 12.Db3 Cc6 13.Cxc6 Axc6
14.h3 Dd7= 15.Rh2 Ch5 16.Ad2 f5
17.Dd1 b4 18.Cb1 Ab5 19.Tg1 Ad6
20.e4 fxe4 21.Dxh5 Txf2 22.Dg5?
Taf8 23.Rh1 T8f5 24.De3 Ad3 25.Tce1
Diagrama 25…h6!! e prodúcese unha
sorprendente posición na que Sae-

misch abandona con peza de máis, pois
calquera xogada que realice o conduce
á derrota [se 26.Rh2 T5f3], [se 26.Ac1
Axb1], [se 26 g4 T5f3 27.Axf3 Th2#], [se
26.Tc1 Te2], [e se 26.a3 a5 27.axb4 axb4
28.b3 Rh8 e o branco non ten xogada
útil] 0-1.

SUDOKU
Horizontais:
1- Pode ser de cromos, de fotos... Duros no trato, sen delicadeza.
2- Fenómeno que é secundario en conexión con outro. 3- Consoante. Examinar dous ou máis elementos, comparándoos para
comprobar que sexan iguais. Así se chamou o “vampiro de Düsseldorf”. 4- “.... dos Ríos”, concello coruñés. Período de tempo. Si a
este o xuntamos con “Tintin”, dá outro personaxe distinto. 5Nome de cada un dos 114 capítulos do Alcorán. A primeira.
Namorado, en expresión cariñosa. 6- Así se escribe “mesa” en
inglés e en francés. A capital do invadido Afganistán. 7- A nai do
meu pai ou nai. Carbono. Medra, é abondosa (falando dunha
planta ou froita). 8- Quen non ten deso tampouco adoita ter
“son”. Nai, nunha variante que coincide tamén co portugués. A
bebida caribeña por antonomasia. 9- Número un, en tempos
dos romanos. Feito e resultado de arar a terra. Símbolo do Tritio.
10- Relixión bastante extendida polo orbe occidental, e mesmo
polo outro. 11- Arrecendo, bó olor. Medidas de superficie.
Verticais:
1- Parte da mecánica que estudia o equilibrio dos gases en
repouso. 2- Un disco daqueles Long Play. Soldado dun corpo de
infantaría que formaron os franceses en Alxeria en 1831. Elemento gasoso, aire. 3- Hidroxenocarbonato de sodio, remedio
de toda a vida contra a acedume de estómago. 4- Un OVNI
auténtico, en versión orixinal. Naquel lugar. O que ven despóis
do CD. 5- Fin, chegada, obxectivo. Existe. Que non é boa, non. 6Cativa, moza que aínda non o é. Xuíz que exerce as súas funcións nos países musulmáns, cunha competencia reducida a
temas relixiosos. 7- Que ten o pelo ou os cabelos da cor do ouro
ou un pouco máis escura. Símbolo do Potasio. Planta propia dos
países tropicais, da que se usa a raíz para facer unha fariña alimenticia. 8- “.... Thurman”, turbadora actriz americana. Do revés,
ceder, outorgar. Manifestar ledicia, con certos movimentos
faciais. 9- Caerá abaixo un edificio, por propio efecto ou pola
man da maquinaria.10- Do revés, atadura feita cun cordel ou
corda. Que forxa esperanzas con moita facilidade ou con pouco
fundamento. Repetido, nai. 11- Que teñen sono ou están torpes
pola falta deste.

SOLUCIONS
doado

1-Aerostática.2-LP.Zuavo.Ar.3-Bicarbonato.4UFO.Ala.ROM.5-Meta.É.Mala.6-Nena.CAdí.7Roxo.K.Iuca.8-Uma.Rad.Rir.9-Derrubarase.10On.Iluso.Ma.11-Somnolentos.
Verticais:

1-Album.Rudos.2-Epifenómeno.3R.Cotexar.M.4-Oza.Ano.Rin.5-Sura.A.Rulo.6Table.Kabul.7-Avoa.C.Dase.8-Ton.Mai.Ron.9I.Aradura.T.10-Catolicismo.11-Aroma.Areas.
Horizontais:

difícil

difícil

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

AUTODEFINIDO

doado

Crucigrama

Maspalomas/Estaca.IRA/Neoliberal/Co.Porno.É/
I.Ga.Aguar/Ocarina.Un/Nel.P.Lito/Alatinado/Boc
alán.Re/Atto.Salió/Neo.Larpán.
Verticais:

Mencionaban/Aseo.Celote/Sto.Galacto/Palpar.Tao/Acio.Ipil.L/Labran.Nasa/O.Engalanar/Mi
rou.Id.LP/Ara.Autoría/Salerno.Eon.
Horizontais:
Autodefinido
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César Lorenzo Gil

D

urante a manifestación de Bilbao do 20 de
xuño contra o asasinato de Eduardo Puelles por
parte da ETA, a TVE conectou
en directo durante o discurso
do lehendakari Patxi López;

SEN
SUBTÍTULOS
máis de un minuto en éuscaro
que a canle pasou sen subtítulos nin intérprete. Momento
histórico da incomunicación

que mostra ás claras a política
lingüística dun Estado que renunciou a reivindicar a súa diversidade. Se falase Barack
Obama ou Nicolas Sarkozy sería doado encontrar quen traducise pero, quen sabe vasco?
A quen se lle ocorre estudar

esa lingua prehistórica? Non é
casual que nos programas de
zapping apenas se recollan
programas en catalán ou galego. No caso da nosa lingua
só aparece con subtítulos en
Madrid se na redacción hai algún “tradutor improvisado”.G

Leva dous anos e medio traballando neste oficio que se ocupa de facer controis sanitarios, limpeza e erradicación
de andazos. Con certo aire de Don Limpo, este mozo ten como principais ferramentas de traballo a maña
e a intuición. Da forza, di, xa se encargan os produtos especiais de limpeza e control de bechos.

‘Os ratos son máis listos, as cascudas saben camuflarse’

PACO VILABARROS

Eva Estévez

PACO VILABARROS

un factor de risco, se son nocivos, tóxicos ou moi tóxicos...
Teño que ter un carné, protección, máscaras e luvas sempre.
Viste ao estilo ‘cazapantas mas’?
Antes si porque se aplicaban
moito as técnicas de fumigación, canóns nebulizadores
(con fume)... Pero agora os laboratorios fan uns xeles que son
moito máis seguros e menos
agresivos para quen os manipula e traballa con eles. Non
molestan, non cheiran, son moi
eficaces e menos tóxicos.

Os bichos son tan listos como
parece?
Son, son. Sobre todo os ratos
que se fan inmunes a todo. As
cascudas, o que teñen é que se
saben camuflar.
Os andazos máis complicados
son os dos ratos e cucarachas?
Depende. As termitas tamén
son complicadas.
Ten que estar vacinado contra
algún tipo de enfermidade?
En principio non porque aquí
os exemplares non son problemáticos. Pero en cidades como
Madrid, nas que te moves polo
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RETORNO
A BRIDESHEAD
Laura Caveiro

David Rodríguez,controladordepragas
Como chegou a este mundo?
A través dun amigo que ten
unha empresa adicada a isto.
Animoume, vin o negocio rendíbel e montei a empresa.
Que quería ser de maior?
Estudei na Escola Superior de
Hostalería para xestión e administración de empresas hostaleiras, pero non rematei.
Nota a crise na súa rutina de
traballo?
Pode que o note menos que
outros sectores como o do automóbil, pero apálpase.
Cal é o lema da súa empresa?
Non teño.
Como se chama a profesión?
Controlador de pragas. Pero
tamén fago traballos de desratización, desinsectación, desinfección, e hixienización.
Entón vostede é unha especie
de Don Limpo...
Si, non (dubida). Adícome
máis a desinsectación e desratización. Pero non fago milagres. Se non se limpa e desinfecta a diario con lixivia os locais, con catro visitas miñas
non pode estar perfecto.
Onde aprendeu o oficio?
En Alcantarilla, Murcia. Fixen o
cualificado de control de pragas e agora son aplicador cualificado.
Ten que controlar os produtos
químicos...
Saber que produtos son propios
para industria alimentaria, cales para hostalería, cales teñen

01365

Metro e baixo terra, as ratas
son moi grandes e portan todo
tipo de enfermidades.
Algunha anécdota?
Nun concesionario de coches
atopeime cunha comunidade
de ratos que se colaron pola
cafeteira e arrasaron cos azucarillos, o tapizado dun coche,
entraron dentro do motor e
chegaron a picar o cable do
limpaparabrisas.
Que é máis importante na profesión a maña ou a forza?
Maña e intuición, a forza está
no produto.G

L

eo na prensa que a Curia decidiu pensar mellor o de expedientar o teólogo Torres Queiruga. Leo, despois, a novela de
Evelyn Waugh. Sebastian Flyte
fala, bébedo coma case sempre,
da súa familia. Do seu irmán
maior, Brideshead, terriblemente desgraciado pero ortodoxo católico; da pequena Cordelia, nena feliz e fervorosa que
rezaba novenas pola súa mascota, o cocho Francis Xavier. Da
súa irmá Xulia e del mesmo, case
pagáns: el cría ser feliz e cría que
Xulia non o era. Da súa nai, de
quen se dicía que era unha
santa. O seu pai, Lord Marchmain, non regresara da guerra
porque quedou a vivir en Italia
cunha bailarina. A súa esposa
era moi devota e negoulle sempre o divorcio. Sebastian non sabía dicir cal dos seus proxenitores era feliz.
A indisolubilidade do matrimonio Marchmain baseábase
no odio. Iso opinaba a bailarina
italiana: o excomungado lord
Marchmain odiaba a súa esposa
porque detestaba nela algo de si
mesmo, as ilusións da súa mocidade, a inocencia e a esperanza
que seguía a gardar dentro dela a
muller que deixara en Inglaterra.
Os adúlteros vivían xuntos, e
tranquilos, protexendo a italiana
ao seu amante, tanto da súa inocencia coma do seu pasado. A
Conferencia Episcopal comportouse ao xeito do Lord que,
dende a lonxanía, odiaba unha
parte de si mesmo. Pero, por fortuna, foi coma se escoitasen o
consello da flegmática bailarina,
máis preocupada polas aparencias que pola excomuñón. G

’’

AConferenciaEpiscopal,
dende a lonxanía, odiaba
unha parte de si mesmo”

