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A lingua española en todos
os países de Europa,

salvo España
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as integrais, as derivadas, os
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‘Estou aprendendo

empresas é Constructora His-
pánica, que logrou sete adxu-
dicacións de Política Territorial
coa Xunta do PP entre 1999 e
2005, a través de alianzas tem-
porais con construtoras locais.
Desas adxudicacións, a máis
cuantiosa aprobouse  despois
de que Feixóo asumise a Con-
sellería de Política Territorial
en 2003. Foron máis de 21 mi-
llóns de euros en xullo de 2005,
polo inicio da autovía entre Sa-
rria e a A6, parte do famoso
Plan Galicia.

CARLOS NEGREIRA E PORTOS DE GALI-
CIA. Carlos Negreira, deputado e

actual presidente  do PPdeG da
Coruña, asinou outras catro ad-
xudicacións a Hispánica por
máis de trece millóns. Fíxoo en-
tre setembro de 2004 e xullo de
2005 na súa calidade de respon-
sábel de Portos de Galicia, ta-
mén dependente da Consellaría
de Política Territorial de Feixóo.

Non é a primeira vez que o
nome de Negreira é relacionado
coa trama Gürtel. O Tribunal de
Cuentas está fiscalizando as fac-
turas de Portos de Galicia cando
Negreira era presidente deste
ente público na última lexislatu-
ra de Fraga. Daquela, un dos
membros do Consello de

Manuel Vilas
“En Galicia non hai caso Gür-
tel”. Isto é o que repite o presi-
dente da Xunta de Galicia cada
vez que a prensa lle pregunta
polo presunto financiamento
ilegal do seu partido. Con todo,
cada vez hai máis datos que
contradín a versión de Alberte
Núñez Feixóo.

O PRESIDENTE DE HISPÁNICA INVESTI-
GADO POR PAGAMENTOS A BÁRCENAS.
Non é só que a Xustiza investi-
gue a desviación de fondos da
trama que dirixiu Francisco Co-
rrea para sufragar varias cam-
pañas electorais dos conserva-
dores galegos. Segundo novos
datos recompilados por A Nosa
Terra, unha das firmas implica-
das polos xuíces, Constructora
Hispánica, recibiu máis de 33
millóns en adxudicacións da
anterior Xunta do PP.

O presidente de Constructo-
ra Hispánica é Alfonso García-
Pozuelo Asins. Este empresario
está imputado polo presunto
pagamento de facturas falsas a
Correa, que leva meses en pri-
sión. Segundo un informe da
Axencia Tributaria incorporado
ao sumario, Hispánica pagou
1,6 millóns a Correa a través de
empresas pantasma, sen traba-
lladores ou incapaces de realizar
os servizos facturados.

ADXUDICACIÓN DA CONSELLARÍA DE
FEIXÓO. A Xustiza investiga se un
dos receptores finais dos pagos

de Hispánica a Correa é Luís
Bárcenas, o tesoureiro do PP
estatal tamén imputado na tra-
ma. O Tribunal Supremo no
seu auto advirte que as empre-
sas de Correa eran “unha trama
de sociedades que lograban ili-
citamente contratacións de ad-
ministracións públicas a través
de pagos a funcionarios”. É di-
cir, Correa pagaba, presunta-
mente, a Bárcenas por lograr
adxudicacións das administra-
cións controladas polos con-
servadores e tamén intercedía
por terceiras empresas.

Pois ben, o Supremo inves-
tiga se unha desas terceiras

Núñez Feixóo e Carlos Negreira eran os
responsábeis dos departamentos que
adxudicaron á Constructora Hispánica,
investigada polo xuíz por pagarlle presuntamente
ao tesoureiro do PP a través dunha rede codirixida
por Pablo Crespo. Crespo foi vogal de Portos de
Galicia, quen contratou varias veces a Hispánica

A Xunta do PP deu contratos por 33
millóns a unha firma da trama Gürte

2.
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Alberte Núñez Feixóoe Carlos Negreira no debate de Investidura.  PEPE FERRÍN / A.G.N.

’’Negreira, deputado e actual
presidente do PPdeG
da Coruña, asinou catro
adxudicacións a Hispánica
por máis de trece millóns”

’’Crespo mostrouse,
ante o xuíz, disposto
a cooperar para reducir
unha hipotética condena”
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Administración de Portos
de Galicia era Pablo Crespo, no-
meado por Política Territorial.

CRESPO DISPOSTO A TIRAR DA MANTA.
Crespo está no cárcere pois é un
dos socios de Correa, co que
comparte cela na prisión de So-
to del Real, na trama Gürtel e un
dos presuntos cerebros da ‘co-
nexión galega’. E é que antes de
entrar en Portos, Crespo fóra se-
cretario de organización do PP
galego –é dicir, o número tres
do partido–, e deputado no Par-
lamento de Galicia. O político
galego xa declarou no xulgado.
Ante o xuíz, Crespo mostrouse
disposto a cooperar para redu-
cir unha hipotética condena.

Sen dúbida, un dos asuntos
tratados entre Crespo e o xuíz
Baltasar Garzón son adxudica-
cións de Portos de Galicia a
Constructora Hispánica. Pablo
Crespo Sabarís foi vogal do Con-
sello de Administración de Por-
tos de Galicia dende decembro
de 1998 até decembro de 2005.
Nese tempo, e baixo a presiden-
cia de Carlos Negreira, Hispáni-
ca recibiu as citadas catro adxu-
dicacións por máis de trece mi-
llóns. A construtora, canda ou-
tros socios, encargouse do
adiantamento do peirao de Mi-
rasol en Ribadeo (2003), do dra-
gado do mesmo peirao (2004),
da remodelación do dique de
Foz (2004) e da construción de
departamentos para usuarios
do porto en Cariño (xullo de
2005). Dende daquela, a rentes
do cambio de Goberno, Hispá-
nica non ten traballado máis pa-
ra Portos de Galicia.

O que non quere dicir que a
construtora deixase de traba-
llar para a Xunta bipartita. Fí-
xoo pero un ritmo moito me-
nor co PP, só tres adxudica-
cións en catro anos por algo
máis de sete millóns de euros.�

por 33
ma Gürtel
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DE LIBROS

M áis alá do esquema es-
querda-dereita, é res-

ponsabilidade dunha boa ad-
ministración educar os cida-
dáns na necesidade dun equi-
librio entre ingresos e gastos.
En tempos de crise, está nece-
sidade resulta obviamente
máis imperiosa, por iso non se
entende a medida tomada a
pasada semana pola Conse-
llaría de Educación no tocante
aos libros de texto.

A decisión de non sufra-
gar os libros das familias con
máis medios é comprensí-
bel e mesmo podería supo-
ñer algún aforro. A este res-
pecto falta saber quen será o
responsábel de analizar, un-
ha por unha, as declaracións
da renda. A experiencia fai
temer que o traballo caerá
sobre uns colexios xa excedi-
dos de burocracia. Trátase
tamén dunha medida que
beneficiará a editores e li-
breiros, sectores ambos ne-
cesitados de impulso.

Pero o que se rompe, coa
eliminación da gratuidade
que xa implantara o bipartito,
é sobre todo o período de uti-
lidade de catro anos para os li-
bros de texto. Esta medida
provocaba un desembolso
público inicial, pero tamén
unha amortización moi favo-
rábel durante os tres cursos
seguintes. Por outra parte, os
nenos, futuros cidadáns, sen-
tíanse na obriga de coidar e
respectar os libros para que
lles fosen útiles aos compa-
ñeiros do curso seguinte. Un-
ha boa pedagoxía que a me-
dida que se instaura agora bo-
ta a perder. Teremos de novo
pilas de libros, case novos,
destinadas, ao rematar cada
curso, ao cubo do lixo.

A administración provoca
un aumento innecesario do
gasto público. Non actúa con
responsabilidade ante os ci-
dadáns e anula unha medida
moi pedagóxica para os ne-
nos. Por iso, non resulta es-
traño que a maioría do profe-
sorado non aplauda a deci-
sión do conselleiro Xesús
Vázquez. Un conselleiro que
está dando sinais de querer
contar ben pouco coa comu-
nidade educativa.�

anosaterra

’’editorial

>>>

Pablo Crespo foi enviado a
prisión por Garzón nun auto
no que aparecen tres pagos
por case 19 millóns das anti-
gas pesetas, baixo o epígrafe
“cobro eleccións galegas”
entre 1997 e 1999, período
durante o cal era directivo
de Portos de Galicia e se fixe-
ron as adxudicacións a His-
pánica. En 2002 o auto reco-
lle outro pago de 30.000 eu-
ros baixo o mesmo epígrafe.

Garzón no seu auto esti-
mou que 130.000 euros da
trama liderada por Crespo e
Correa chegaron á Galicia
para pagar campañas elec-
torais de finais dos noventa.
Crespo participou nas elec-
cións galegas como número
cinco do PP por Pontevedra.
Foi escollido deputado pero
abandonou pouco despois.

Cómpre lembrar que as
empresas de Crespo e Co-

rrea realizaron numerosos
actos promocionais tanto
do PP estatal como do PP ga-
lego a finais dos noventa e
comezos desta década. Con
todo, a boa relación dos ho-
xe encarcerados cos conser-
vadores comezouse a dete-
riorar cando Xesús Palmou
substituíu a Xosé Cuíña co-
mo número dous do parti-
do. Palmou deixou de traba-
llar con Crespo, que pouco
despois mudaría o seu cen-

tro de operacións a Madrid e
sería cesado de Portos de
Galicia, xusto cando finali-
zaron as adxudicacións a
Constructora Hispánica.

Con todo, o volume de
adxudicacións presunta-
mente irregulares logradas
por esta firma en Galicia
non sería máis que unha pe-
quena parte do total estatal.
O maior anaco viría dos
contratos polo AVE dende
Madrid a Barcelona. A Poli-
cía gravou a Correa nunha
conversa cun íntimo amigo
na que asegura que “leveille
a Bárcenas 1.000 millóns de
pesetas. Leveillos a Xénova
(sede do PP estal) e á súa ca-
sa. Todo da adxudicación
de obras de Fomento, can-
do estaba Cascos, 1.000 qui-
los. Sei onde os ten, como os
saca de España e o paraíso
fiscal”.�

Pablo Crespo, na altura Secretario de Organización do PPdeG, auxilia a  Manuel Fraga durante un acto electoral. 
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No auto de Garzón figura
o epígrafe Cobro eleccións galegas 

’’130.000 euros da trama
liderada por Crespo
e Correa chegaron
á Galicia para pagar
campañas electorais
de finais dos noventa”
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anuais por persoa no fogar –ou
até 6.000 euros, se é monopa-
rental– terán unha axuda máxi-
ma de 180 euros por cada neno
para mercar os libros. Para as fa-
milias con ingresos entre 5.400 e
9.000 euros por persoa no fogar
–ou entre 6.000 e 9.000 euros no
caso das monoparentais–, a
consellaría garante unha axuda

FEIXÓO,

CONTRA A MEMORIA HISTÓRICA

‘EN ESPAÑA SÓFRESE
GUERRACIVILISMO’

Na presentación dun libro en
Madrid, Feixóo criticou a Lei da
Memoria Histórica impulsada
polo Goberno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero ao considera-
la responsábel de que moitos
españois “sufran a prolonga-
ción do guerracivilismo” a tra-
vés de historias “viciadas” polo
espírito “sectario”. Ao seu xuízo,
a Lei da Memoria Histórica
equivale a unha “xustiza retro-
activa” para compensar as víti-
mas do franquismo.�

‘CASO VIRGIN’

ANULADAS AS DILIXENCIAS
CONTRA O ALCALDE MUGARDOS

O Xulgado de Instrución núme-
ro 4 de Ferrol anulou as dilixen-
cias contra o alcalde do BNG de
Mugardos, Xosé Fernández
Barcia no “caso Virgin”. O na-

MEDALLAS CASTELAO

FEIXÓO AVOGA POR
UN ‘GALEGUISMO PLURAL’

Na Igrexa de San Domingos de
Bonaval, o presidente da Xunta,
Alberte Núñez Feixóo impúxo-
lles as Medallas Castelao ao xor-
nalista e doutor en Xeografía e
Historia Marcos Valcárcel, á pro-
fesora e doutora en Farmacia
Tarsy Carballas, ao médico inter-
nista Fernando Diz Lois, ao mé-
dico e etnógrafo Luciano García
Alén e ao tradutor de inglés e chi-
nés Fernando Pérez-Barreiro.
“Baixo o labor das nosas distin-
tas tarefas existe un elemento co-
mún: a dedicación a Galiza”, si-
nalou Pérez-Barreiro, encargado
de de agradecer a distinción, en
nome dos galardoados. No seu
discurso, Feixóo subliñou o “tra-
ballo, entrega e patriotismo”, no
ámbito da cultura e da ciencia,
dos cinco “ilustres galegos”. Na
súa intervención, o líder do PP-
deG tamén aludiu á busca dun
galeguismo “aberto á pluralida-
de social” e “maioritario”, á vez
que rexeitou “a tentación de fa-
cer del un reduto selectivo”.�

O PP REMATA CO SISTEMA GRATUÍTO

O 75% DAS FAMILIAS TERÁN
MENOS AXUDA PARA LIBROS

O PPdeG decidiu rematar a gra-
tuidade total de libros de texto,
unha das medidas estrela do bi-
partito, unha vez rematado o
curso e sen un diálogo específi-
co aos pais. Só as familias que
gañen menos de 5.400 euros

“aproximadamente a metade
do custo”. Con todo, unha fami-
lia na que se ingresen dous sol-
dos de 1.000 euros e con fillos xa
ficaría fóra da bolsa máis im-
portante. Por outra banda, a
bolsa será de até 250 euros para
o alumnado de Educación Es-
pecial, independentemente
dos ingresos familiares.�

cionalista estuda o inicio de ac-
cións legais contra os políticos
municipais que impulsaron as
denuncias que deron pé á in-
vestigación dunha presunta tra-
ma urbanística corrupta. “O
tempo pon cada un no seu si-
tio”, apuntou Barcia logo de
dous anos de “sacrificio” e de
“moito escarnio” por parte de
cargos públicos de Mugardos. A
secretaria de Organización do
BNG, Montse Prado, asegurou
que o auto xudicial, que consi-
dera nulas as escoitas telefóni-
cas e os rexistros domiciliarios
que se practicaron, demostra “a
limpeza da actuación do alcal-
de”. O Grupo Municipal de IU
de Mugardos anunciou a súa
intención de recorrer o auto.�

DE SALAMANCA

O SERGAS ÁBRESE A UNHA
UNIVERSIDADE CRISTIÁ

Grazas a un acordo entre a Con-
sellaría de Sanidade e a Univer-
sidade Pontificia de Salamanca,
os estudantes deste centro cató-
lico completarán a súa forma-
ción nos centros do Sergas. Esta
é a primeira vez que a Xunta fir-
ma un acordo con esta universi-
dade castelá, que selecciona os
profesores en función da súa
“rectitude de doutrina e a inte-
gridade de vida”. Cómpre lem-
brar que a especialidade de Psi-
coloxía tamén se cursa na Uni-
versidade de Santiago de Com-
postela (USC).�

LEI DE PROTECCIÓN DE DATOS

O PP PIDE IMAXES
DA MANIFESTACIÓN
DE PONTEVEDRA

O PP de Pontevedra –que redu-
ciu a 3.500 as persoas que parti-
ciparon na manifestación do 19
de xuño en defensa da capitali-
dade– pediulle ao Goberno lo-
cal imaxes da marcha “con data
e hora” supostamente para cal-
cular o número de asistentes.  O
alcalde nacionalista Miguel An-
xo Fernández Lores chanceou
con que “3.500 eran parte dos
afiliados, simpatizantes e vo-
tantes do PP que ían na mani-
festación”. A súa socia de Go-
berno, Teresa Casal preguntou-
se, “quererán as fotos para pa-
sar lista vendo que militantes do
PP estaban na rúa?”. Pola súa
banda, o concelleiro de Seguri-
dade Cidadá, Demetrio Gómez,
lembroulle ao PP de que as ima-
xes captadas pola Policía das cá-
maras instaladas na vía pública
están amparadas pola lei de
protección de datos.�

GALIZA.4. ANOSATERRA
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ASEMANA María Obelleiro

PROTESTA VECIÑAL

AFGANISTÁN EN PONTEVEDRA

Baixo o lema “Non ás franxas
de seguridade, non ás obras ile-
gais no monte dos veciños”,
máis de mil persoas percorre-
ron os arredores do cuartel mi-
litar da Brilat en contra dos pro-
xectos que o Ministerio de De-
fensa pretende desenvolver na
zona. Acompañados por varias
unidades de antidisturbios, os
manifestantes chagaron a un-
ha pista que rodea a zona na
que Defensa construíu a recre-
ación dunha aldea afgá. Ta-
mén pasaron polas proximida-
des doutras edificacións –nas
que non faltan os farois e as cai-
xas de correo– que son empre-
gadas polos militares para
exercitar combate. A veciñanza
subliñou no manifesto que as
obras “lles afectan negativa-

mente ao valor das posibilida-
des futuras das propiedades,
ao desenvolvemento urbanís-

tico da parroquia e á calidade
de vida dos veciños”. “A franxa
de seguridade supón impor-

tantes limitacións ás 2.900 hec-
táreas de terreo afectadas”, si-
nalaron os veciños. �

Manifestación en contra da franxa de seguridade da Brilat.

Xesús Vázquez, conselleiro de Educación, pensativo durante o último Pleno do

Parlamento.                                                                                                                                                        PEPE FERRÍN / AGN

Cerimonia de entrega das Medallas Castelao. JÉSSICA BARCALA / AGN

Xosé Fernández Barcia, alcalde na-

cionalista de Mugardos.                             AGN
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ttoo  ssee  vvaann  ccooññeecceerr  mmááiiss  pprreessuunn--
ttaass  iirrrreegguullaarriiddaaddeess......
A trama que vimos até agora é
só a punta do iceberg. O PSOE
formou un grupo de traballo
para seguir estas actuacións e
esta semana haberá algunha
novidade... Antes falabamos de
subvencións que, sendo presi-
dente do Grupo de Acción Lo-
cal de Arnoia, aprobou a em-
presas nas que el formaba par-
te. Agora imos a ver como se
utilizaron cartos en proxectos
que nunca viron a luz, como
unha central de biomasa que
non existe, que é un alpendre
no que non cabe un coche.
AAss  pprrootteessttaass  ddoo  ‘‘bbaallttaarriissmmoo’’
ccoonnttrraa  FFeeiixxóóoo  vvaann  eenn  sseerriioo??
Non. A protesta ten que ver co
reparto do pastel. Baltar sempre
se escudou na parte máis gale-
guista do PPdeG, igual que Cuí-
ña, pero ao final nunca deron
un debate ideolóxico. O que hai
é que Baltar percibe operacións
contra el dentro do PP, por
exemplo, colocar a un inimigo
íntimo seu, Roxelio Martínez,
como ‘superdelegado’.
ÉÉ  llooggoo  uunnhhaa  aarrrroouuttaaddaa  ddee  BBaall--
ttaarr??
Non creo nin que chegue a un-
ha arroutada, á marxe de que o
seu fillo sexa presidente do PP-
deG en Ourense. Mentres non
o teña garantido, seguirá pre-
sentado ese debate. Por iso está
alerta, pero non hai ningún
fondo, nin de lingua nin de
ningún tipo.
NNoo  CCoonnsseelllloo  ddaa  XXuunnttaa  hhaaii  ccaattrroo
mmuulllleerreess  eennttrree  oonnccee  mmeemmbbrrooss..
OO  PPSSddeeGG  ddeennuunncciioouunnoo  nnooss
XXuullggaaddooss......
Incumpre claramente a lei da
Xunta, pois ningún sexo pode
superar o 60%. Agardamos que
os tribunais se pronuncien a fi-
nal de ano. De darnos a razón,
non pediremos que se modifi-
quen as decisións do Consello
até entón, porque sería parali-
zar o país, temos que facer
oposición pero responsabel-
mente, pero Feixóo tería que
cambiar o Goberno. En todo
caso, o PP é o único partido en
España que hoxe cuestiona a
democracia paritaria. Mesmos
os partidos de dereitas noutras
zonas de Europa o teñen asu-
mido hai moitos anos. Unha
institución que non incorpora
a metade da súa poboación
aos postos de decisión está co-
xa en termos democráticos.�

mmeeddiiaass  qquueeddeenn  sseenn  lliibbrrooss  ddee
tteexxttoo  ggrraattiiss??
Cuestionar a gratuidade dos li-
bros de texto é cuestionar que
as persoas de rendas medias e
altas non teñan que pagar as
vendas cando van a un hospi-
tal público. É unha medida re-
gresiva e absurda, o PP non en-
tende o concepto de dereito
universal.
EE  oo  ttrraassllaaddoo  ddaa  ‘‘eemmbbaaiixxaaddaa’’  eenn
BBooss  AAiirreess  aaoo  CCeennttrroo  GGaalliicciiaa??
Esa delegación seguía un mo-
delo válido que hoxe están a
imitar Euskadi e Cataluña. Per-
mitía que todos os galegos, á
marxe da súa ideoloxía ou cla-
se, acudisen a un centro para

Manuel Vilas
Laura Seara –unha das deputa-
das máis próximas ao líder do
PSdeG, Manuel Vázquez– de-
nuncia varias irregularidades
no novo Executivo. Entre elas,
manter un ‘superdelegado’
que subvencionou unha cen-
tral de biomasa que non existe.
Coñecedora da política ouren-
sá, Seara cre que as críticas de
Baltar a Feixóo só buscan ase-
gurar que o seu fillo herda o po-
der no PP desta provincia.
AA  pprriimmeeiirraa  IInniicciiaattiivvaa  LLeexxiissllaattii--
vvaa  PPaarrllaammeennttaarr  ((IILLPP))  qquuee  oo  PPPP
lleevvoouu  aaoo  HHóórrrreeoo  bbuussccaa  lliimmiittaarr
oo  ddeerreeiittoo  aaoo  aabboorrttoo..  QQuueenn  eessttáá
rreeaallmmeennttee  ddeettrrááss??
Organizacións ultraconserva-
doras vencellas á Conferencia
Episcopal e ao Foro da Familia.
De feito, a Red Madre [que pre-
sentou o texto], forma parte
deste Foro da Familia. Todos
sabemos que posicionamen-
tos ten sobre os dereitos civís
este Foro. Non é unha Proposi-
ción non de lei para protexer as
embarazadas. É unha iniciati-
va oportunista lanzada cando
se está abrir o debate da refor-
ma da lei do aborto, que é unha
boa lei, pero de 1985, polo que
necesita cambios. Hai que ga-
rantir o dereito ao aborto como
un dereito universal. Moitas
autonomías, case todas do PP,
non practican abortos na sani-
dade pública, incumprindo a
lei actual. A reforma da lei do
aborto está en debate parla-
mentario nas Cortes. Paralela-
mente, a ultradereita presenta
esta Iniciativa Lexislativa da
man de organizacións provida,
que nalgún caso teñen chega-
do a exercer a violencia, acce-
dido a datos de clínicas, finan-
ciadas pola Comunidade de
Madrid...
QQuuee  pprreetteennddeenn  rreeaallmmeennttee??
O único que buscan é que or-
ganizacións de ultradereita
monten unha rede de apoio ás
embarazadas paralela á públi-
ca. Loxicamente nós estamos
radicalmente en contra. Os
plans de apoio xa existen, a lei
xa obriga a informar das axu-
das. No PPdeG hai unha regre-
sión ideolóxica moi seria, unha
radicalización á dereita, que
está facendo de Fraga, non di-
ría un progresista, pero si un
moderado ao lado do actual
grupo parlamentar.
CCoommoo  vvaalloorraann  qquuee  aass  rreennddaass

tramitar bolsas, axudas, etc.
Era un punto de encontro da
cultura e dos negocios dos ga-
legos no exterior. Un espazo li-
bre, que utilizaban os alcaldes
de calquera partido. O PP alega
que era moi caro, pero non é
certo, pois permitía en cinco
anos facerse coa propiedade. O
que fai o PP é trasladar a dele-
gación ao Centro Galicia, que
preside un militante do PP, que
recibe axudas públicas e ao
que agora váiselle pagar un
aluguer. Unha barbaridade.
VVoosstteeddee  éé  ddeeppuuttaaddaa  ppoorr  OOuu--
rreennssee  ee  uunnhhaa  ddaass  pprriinncciippaaiiss  ccrríí--
ttiiccaass  ccoo  ‘‘ssuuppeerrddeelleeggaaddoo’’  RRooxxee--
lliioo  MMaarrttíínneezz..  PPaarreeccee  qquuee  pprroonn--

Coa iniciativa sobre o aborto
o único que buscan é que a
ultradereita monte unha rede
de apoio ás embarazadas
paralela á pública”

’’

A delegación da Xunta
en Bos Aires estará
nun centro dirixido
por un militante do PP”

’’

Laura Seara, deputada do PSdeG por Ourense

‘No PPdeG actual, Fraga sería case un progresista’

>>>

AGN
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EEsseess  sseerrííaann  pprroocceeddeemmeennttooss
ttééccnniiccoo--xxuurrííddiiccooss,,  ppeerroo  aa  ddeess--
nnaattuurraalliizzaacciióónn  ddaa  aauuttoonnoommííaa  éé
mmááiiss  vviissííbbeell  nnoo  ppoollííttiiccoo..  
Aí teñen a Brunete mediática
co martelo permanente de que
se desfai España, atacando di-
rectamente o sistema autonó-
mico que nos dimos e coartan-
do toda tendencia cara o fede-
ralismo asimétrico. Nestes mo-
mentos estamos ancorados
nunha concepción sacra da
Constitución. Un gran contras-
te con Alemaña, que xa leva 47
reformas parciais da súa cons-
titución. Eles entenden que re-
formándoa é como mellor a
defenden, porque aumenta o
grado de adhesión da xente a
esa lei superior, para que sinto-
niza co pensamento cidadán. 
EE  aa  ppeessaarr  ddee  ttooddoo  nniinngguuéénn  éé  ccaa--
ppaazz  ddee  eerrgguueerr  aa  bbaannddeeiirraa  ccoonn--
ttrraa  aa  aauuttoonnoommííaa..
Pero a dereita si fala de reformar
a constitución para cargarse o
título VIII, recentralizar o poder
e desde logo non conceder nin-
gunha asimetría. É ir contra a
historia, porque o que está a

desenvolvendo o que di o esta-
do, que o que ditamina é o mí-
nimo común denominador
para todos os cidadáns. A per-
versión é asimilar as leis de ba-
ses coas leis marco. Estas fái-
nas o estado como lle peta e se
quere pídelle colaboración ou
opinión ás autonomías. As au-
tonomías desenvolven esas
leis marco, non as básicas. Ve-
laí un instrumento para cen-
tralizar: confundir leis básicas
e leis marco. Hai máis exem-
plos xurídicos. A constitución
di que o estado ten competen-
cia exclusiva para a “ordena-
ción xeral da economía”, pero
resulta que as comunidades
teñen á súa vez potestade ex-
clusiva sobre gandería, agri-
cultura ou montes, entón hai
un choque e daquela o Estado
dita normas que invaden a ex-
clusividade autonómica. O
elemento máis definitivo é o
uso das normas e directivas
europeas, para traspoñelas
unilateralmente, cando podí-
an facelo as autonomías no
ámbito da súa competencia. 

Xan Carballa [TEXTOe FOTOGRAFÍA]

Foi Conselleiro da Presidencia
con González Laxe e deputado
do BNG até o 1 de marzo pasa-
do. O profesor de Dereito Ad-
ministrativo Paulo González
Mariñas (A Coruña, 1944) é un
veterano dirixente nacionalis-
ta, candidato á presidencia da
Xunta por Coalición Galega e
fundador do PNG, unha das
organizacións integradas no
BNG. É fundador do Instituto
Galego de Estudos Europeos e
Autonómicos, que presidiu va-
rios anos e no que vén de suce-
delo Anxo Quintana.
AA  pprreessiiddeennttaa  ddoo  TTrriibbuunnaall  CCoonnss--
ttiittuucciioonnaall,,  EEmmiilliiaa  CCaassaass,,  ddii  qquuee
aaggoorraa  xxaa  éé  ppoossííbbeell  uunnhhaa  rreeffoorrmmaa
ccoonnssttiittuucciioonnaall,,  ppoorrqquuee  ““eessttáá  rree--
ssoollttoo  oo  pprroobblleemmaa  ddaa  aauuttoonnoommííaa
ppoollííttiiccaa””..  ÉÉ  ppoorrqquuee  ooss  nnaacciioonnaa--
lliissmmooss  ccaattaalláánn,,  ggaalleeggoo  ee  vvaassccoo
eessttáánn  áá  bbaaiixxaa??  
Hai unha evolución moi gran-
de na actitude de Zapatero de
2004 a hoxe. Primeiro apostou
por avanzar na institucionali-
zación dun estado máis plural
e unha peza importante dese
puzzle era a reforma constitu-
cional  (cambio do Senado, su-
presión da lei sálica e nomea-
mento das comunidades au-
tónomas, no que se inclúe o
asunto das nacións do Esta-
do). Iso veuse abaixo, non sei
en que medida debido á rup-
tura do pacto para resolver o
problema etarra. O resultado é
que estamos xa nunha involu-
ción enorme cunha recentrali-
zación  directa, sen disimulos.
O pacto vasco de PP e PSOE é
unha peza pero hai unha serie
de medidas que lles permiten
ese vaciado político da auto-
nomía e o rearme do poder
central.
QQuuee  mmeeddiiddaass  ssoonn  eessaass??
Os poderes centrais utilizaron
varios mecanismos. Por exem-
plo o uso abusivo das leis de
bases. É un tecnicismo revela-
dor: cando a constitución di
que ao estado lle corresponde
ditar as leis básicas e ás comu-
nidades autónomas o que non
é básico, sucede que nesas
materias hai competencias
compartidas. Cando a autono-
mía fai unha norma está a uti-
lizar competencia propia, non

producir o exceso de globaliza-
ción é o florecemento dos espa-
zos identitarios máis pequenos
que acomodan mellor a vida da
xente fronte á uniformización
ou o ataque ás linguas.
OO  ddeesscceennssoo  ddoo  nnaacciioonnaalliissmmoo
oouu  oo  sseeuu  aaffaassttaammeennttoo  ddoo  ppooddeerr
éé  rreelleevvaannttee..  PPoorr  qquuee  oo  PPSSOOEE
nnoonn  rreessiissttee  ee  ssee  ddeeiixxaa  iirr  ppoollaa  llii--
ññaa  mmááiiss  xxaaccoobbiinnaa??
Penso que é influencia do CIS
(Centro de Investigaciones So-
ciológicas). A función dos par-
tidos non é só gañar eleccións
tamén deben conformar a so-
ciedade con arreglo a determi-
nados valores e dar pautas de
conduta. Cando se goberna a
golpe de inquérito, a curto pra-
zo, sen afán de conducir, de
modular e buscar obxectivos
máis elevados democratica-
mente poñémonos nesta si-
tuación. Probabelmente o
PSOE detectou esta tendencia
á baixa dos nacionalismos e
decidiu vender centralismo.
AAggoorraa  nneeggóócciiaassee  aa  ffaassee  ffiinnaall  ddoo
ffiinnaanncciiaammeennttoo  aauuttoonnóómmiiccoo,,
eenn  qquuee  ppoossiicciióónn  eessttáá  GGaalliizzaa??
Estamos rendidos. O sistema
só podería ter unha posición
valente de defensa de Galiza
desde o Novo Estatuto. A Nú-
ñez Feixóo volveralle de conti-
nuo o remorso de ter abortado
aquel estatuto de 2007. Agora
vai a Madrid e Zapatero espé-
talle que se tivera un texto co-
mo de Cataluña tería unha
boa base xurídico-política
desde a que pelexar. Pero
abortouno no seu día e agora
págao. Saíulle mal o da “alian-
za das comunidades pobres” e
non ten un Estatuto novo e,
ogallá me equivoque, pero ten
poucas bazas. Desde o BNG
levamos dicindo que as cifras
sobre o noso balance de gas-
tos e ingresos sempre se ex-
presan trucadas (dicíao Paco
Rodríguez nun artigo recente
en Xornal de Galicia) e nin-
guén discute as nosas cifras.
Nunca. Porque son verdade. A
táctica do proceso recentrali-
zador fala de que nos dan car-
tos por solidariedade, e non é
así, son cartos nosos. Hai quen
sostén que somos un país pro-
be que vive da solidariedade
do Estado, cando é unha fala-
cia histórica.�

Paulo González Mariñas, exconselleiro da Presidencia e exdeputado
‘Na negociación do financiamento, Feixóo
vai maldicir ter bloqueado a reforma do Estatuto’

HHaaii  ppoouuccooss  ddííaass  oo  ccoonnsseelllleeiirroo
ddaa  pprreessiiddeenncciiaa,,  AAllffoonnssoo  RRuuee--
ddaa,,  ccaassee  rreennuunncciioouu  áá  ppoossttaa  eenn
mmaarrcchhaa  ddaa  PPoolliiccííaa  AAuuttoonnóómmii--
ccaa,,  qquuee  éé  uunn  ddooss  ssíímmbboollooss  ttaa--
mméénn  ddoo  aauuttooggoobbeerrnnoo..
O tema clave é o traspaso de
competencias de tráfico. E se
tes o tránsito tes a vixilancia de-
se tránsito e por tanto precisas
policía autonómica. Creo que
Rueda non se decatou e cando
o faga vaise corrixir, porque si
pediu a transferencia de Tráfi-
co. Pode facerse o paripé de
poñerlle transitoriamente aos
policías unha escarapela cun-
ha bandeira, pero igual tes que
negociar con Interior. Ter poli-
cía propia é un símbolo básico
para poder ver a realidade do
poder autonómico. Por iso Ru-
balcaba é tan reticente. Un po-
der fáise real cando ten unha
capacidade coactiva para leva-

lo adiante. Até un modesto
concello ten policía porque é a
maneira de levar adiante moi-
tas decisións. Eu como conse-
lleiro se quería, por exemplo,
pechar un bingo, tiña que pe-
dirlle prestado os gardas ao go-
bernador civil. Iso non é un po-
der político completo, ter poli-
cía non é un capricho. Un go-
berno autónomo non é tal sen
policía propia, e isto xa o falá-
bamos no ano 1980, cando os
Pactos do Hostal, previos ao vi-
xente Estatuto. Tivemos que
reformar o texto porque non
contiña ese concepto funda-
mental de monopolio do po-
der público para facer cumprir
as leis. Aquí só se fala de se é ca-
ro ou se nos prestan os policí-
as. Pero se falamos de autogo-
berno isto é un asunto central.
PPóóddeessee  eexxeerrcceerr  oo  ppooddeerr  aauuttoo--
nnóómmiiccoo  ddeessccooññeecceennddoo  oouu

aabbeeiirraannddoo  eessaass  ccuueessttiióónnss??
Estamos vendo que se pode.
E aínda máis: un mandato
central do Estatuto de Auto-
nomía di que “a comunidade
autónoma asume como tare-
fa principal a defensa da
identidade de Galicia”, e o
presidente Feixóo cachondé-
ase disto cando di que moi-
tos, entre  os que eu me con-
taría, estamos perdendo o
tempo en “tertulias identita-
rias”. Se o presidente do meu
país é quen de levar unha
campaña tan agresiva contra
a lingua, que é o elemento
principal desa identidade, eu
que teño que pensar? Isto
non pasaría en Cataluña, por
suposto, pero tampouco en
Andalucía nin en Asturias,
que se o seu presidente fala
mal do bable bótano. De que
estamos feitos os galegos?�

‘Un concello ten policía pero
Galiza non pode tela’

’’A Feixóo saíulle mal o da
‘alianza das comunidades
pobres’ e non ten
un Estatuto novo para
negociar o financiamento”

’’Hai quen sostén que somos
un país probe que vive
da solidariedade do Estado,
cando é unha falacia
histórica”

’’Probabelmente o PSOE
detectou a tendencia
á baixa do nacionalismoe
decidiu vender centralismo”
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uto’ Carlos Aymerich

S emella que no próximo 7
de xullo PP, PSOE e un in-

dependente escindido desta
última formación van consu-
mar ao fin a moción de censu-
ra en Gondomar desafiuzando
o BNG da alcaldía e voltando
–eis a razón profunda da inicia-
tiva– ao urbanismo criminal
que até 2007 porfiou en estra-
gar a beleza deste concello mi-
ñorano. Trátase de tornar ao
vello Gondomar: o do urbanis-
mo corrupto, o das comisións
ilegais e o da queima de vehí-
culo e vivenda de quen, como
o concelleiro nacionalista Do-
mingos Solla, non se pregue á
chantaxe e á ameaza. Aí coinci-
den PP e PSOE.

Para que a moción sexa posí-
bel houbo que vencer, todo se-
xa dito, os reparos morais do
portavoz socialista, que non vía
con bons ollos que o candidato
a ser investido fose o vello alcal-
de do PP condenado por subor-
no e corrupción urbanística.
Agora, no lugar de Silva, vai Ur-
gal, o número dous popularque
se meteu en política para sacar
adiante o hotel rural, ilegal e ile-
galizábel, que ten a medio cons-
truir na parroquia de Borreiros.
Un monumento de honestida-
de e de servizo ao interese xeral.

A cuestión, contodo, é ben
máis simple. Hai tempo que
os promotores da moción de
censura cobraran a maquía
correspondente e agora os
construtores que a pagaron
esixen a súa contraprestación:
gobernaren eles o Concello,
xusto aquilo que o BNG impe-
diu nestes últimos dous anos.

O pobo de Gondomar está
a protestar na rúa contra os
que lle queren roubar o seu
concello. Os galegos e as gale-
gas de ben temos o deber de
acompañalo o próximo mar-
tes, 7 de xullo, para que os la-
dróns saiban que o seu crime
non ficará impune. �

O 7 DE XULLO, 
EN GONDOMAR

’’

’’Os promotores da moción
xa cobraron
a  maquía ;
os  construtores 
esixen a súa
contraprestación”

OO  BBNNGG  eessttáá  nnuunn  ppuunnttoo  ccrrííttiiccoo,,
llooggoo  ddaa  ppeerrddaa  ddoo  ppooddeerr  nnaa
XXuunnttaa  ee  ddee  ddeevvaalloo  eelleeccttoorraall..
CCaall  áá  ssúúaa  aannáálliissee??
Estamos nun momento com-
plicado. O devalo global pode
axudar a entender, pero en to-
do caso temos que facer unha
renovación a fondo, que moi-
tos compañeiros vemos nece-
saria desde hai tempo. Todas as
organizacións teñen que evo-
luír, e igual que houbo unha
Asemblea en Riazor en 1982,
ten que haber outra. Renovar,
abrirse á sociedade e lanzar un-
ha mensaxe optimista. Un par-
tido non pode ser só unha con-

ciencia crítica, hai que estar no
mundo e construír. O BNG ten
que rematar xa coa interinida-
de actual, non pode agardar
dous anos e debe anticipar a
asemblea nacional. Temos que
ser xenerosos, conectar coa so-
ciedade e dar un corte histórico
como tantos que se fixeron, pa-
ra revitalizar e ilusionar á xente. 
CChhaammaa  aa  aatteenncciióónn  qquuee  ddeessppooiiss
ddaa  ddeerrrroottaa  eelleeccttoorraall  ee  aa  ddiiffíícciill
ddeegglluucciióónn  iinntteerrnnaa,,  aass  aaccttuuaa--
cciióónnss  ddoo  nnoovvoo  ggoobbeerrnnoo    ffaann  qquuee
sseeccttoorreess  oouuttrroorraa  ccrrííttiiccooss  ccoommee--
cceenn  aa  aaññoorraarr  mmeeddiiddaass  ddoo  bbiippaarr--
ttiittoo  qquuee  nnoonn  ffoorroonn  aapprreecciiaaddaass..
Hai persoas no BNG que pen-

san que é máis importante o
traballo social xeneroso, aber-
to, sementando ideas e criticis-
mo político e social, pero non
gobernando. E hai outro grupo
que entendemos que as orga-
nizacións políticas son instru-
mentos para conquistar parce-
las de poder e gobernar. O BNG
non vendeu con orgullo o tra-
ballo gobernamental e para
min é o erro máis grave que se
cometeu coas consecuencias
coñecidas. Se non presumes
das túas conquistas e logros,
grandes ou pequenos, que
houbo moitos, mal vas. Á xen-
te, vémolo nos inquéritos, que-

doulle unha idea de que foi un
goberno pelexado. O PP coñe-
ce moi ben a psicoloxía colecti-
va e queren convencer da idea
reaccionaria de que Galicia
non acepta coalicións, e para
iso teñen moitos apoios me-
diáticos. Temos unha tarefa di-
fícil pero tamén unha enorme
vitalidade. Dá gusto falar coa
xente de base do BNG. Non po-
demos queimala. Están espe-
rando que se retomen as luces
dunha orientación para mello-
rar a vida do país, non só para a
defensa da identidade, que é a
raíz nosa de ser, pero non a no-
sa única función.�

‘O BNG ten que asumir  que quere gobernar 
e mellorar a vida dos galegos’
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agás o do anterior alcalde Carlos
Silva, o do representante dos in-
dependentes agrupados en Mo-

ve-Mos e o dos catro edís que
concorreron na candidatura so-
cialista. En total, doce concellei-

H. Vixande
Se todo acontece como está
previsto, a partir do sete de xullo
Martín Vicente Urgal (PP) será o
novo alcalde de Gondomar tras
unha moción censura asinada
por tránsfugas. Entón poderá
legalizar a casa rural que edifica
xunto á igrexa de Borreiros.
Non será o único beneficiado
do desaloxo do nacionalista
Antonio Araúxo da alcaldía. O
actual rexedor denunciou in-
tereses urbanísticos detrás da

súa expulsión do Concello.
Urgal conseguiu o apoio dos

membros do seu grupo (PP)

O PP e tránsfugas
socialistas asinan unha
moción en Gondomar
contra o alcalde

Unha alcaldía por unha licenza de obr
A CORUÑA, 
DIGO EU

Damián Villalaín

V igués como son, non teño
o menor reparo en unir-

me ao fervor case orxiástico co
que os coruñeses recibiron a
declaración da Torre de Hér-
cules como patrimonio da hu-
manidade. Quero aproveitar a
histórica ocasión para dicir
aínda máis: o que debería ser
nomeado patrimonio da hu-
manidade non é só a Torre de
Hércules, senón a enteira cida-
de da Coruña. 

Facendo abstracción de
certas zonas, algunhas delas
perigosamente próximas ao
distinguido faro romano, A Co-
ruña é unha urbe impresio-
nantemente fermosa. Para os
que podemos achegarnos a ela
sen os veos que impón a súa
percepción cotiá, A Coruña
aparécesenos como unha es-
pecie de cidade soñada, como
un milagre de delicadeza urba-
na e cohesión espacial nun pa-
ís coma este, tan proclive a es-
naquizar o mellor do seu patri-
monio. Pasar un día na Coruña
é un privilexio que desfruta-
mos especialmente os vigue-
ses non engatusados polo lixo
localista. Eu gusto en particu-
lar dos Cantóns e dos xardíns
de Méndez Núñez, nos que a
irrisoria estatua de John Len-
non fai que aínda apreciemos
máis a beleza do conxunto. Or-
zán e Riazor non teñen nada
que envexarlle á Concha do-
nostiarra. O xardín de San Car-
los, as rúas e prazas da Cidade
Vella, a zona onde se localiza
agora a FNAC, os edificios mo-
dernistas e art-decó, a xastrería
Iglesias e o monte de San Pe-
dro, a sede de Caixa Galicia e o
Museo de Belas Artes, o Rosa-
lía e o Colón… A Coruña é toda
ela un monumento á mellor
conxunción de tradición e mo-
dernidade. O mellor lugar para
vivir en Galicia, sempre que se
dispoña de cartos e tempo, cla-
ro. Parabéns aos coruñeses po-
la Torre, pero sobre todo para-
béns pola Coruña. �

’’

’’O mellor lugar para vivir
en Galicia, sempre que se
dispoña de 
cartos e tempo”

PAÍS MEDIOCRE?
A democracia a Galiza aínda non
chegou. É verdade que cada ca-
tro anos nos convidan a votar
para facer o paripé, nun sistema
que, como hai un feixe de anos,
segue a ser caciquil.

Escoitara falar dos talibáns
que andan a botar bombas por
Afganistán, que seica son fanáti-
cos. O caso é que aquí en Galiza
algúns hai. Estes non botan
bombas pero levantaron unha
cruzada de exterminio do noso
idioma. No século XXI ninguén,
e menos un goberno, comeza
unha guerra para desacreditar,
humillar e anular a súa propia fa-
la, cando o seu deber sería de-
fendela. Até onde chega a sober-
bia, chulería e ditadura, iso si,
apoiados por persoas ansiosas
de poder e medios de comuni-
cación mediocres, así como per-
soas pobres de ideas que van fa-
cendo o traballo sucio e rastreiro
a favor dos herdeiros de Franco.
Non poden ser boas persoas
aquelas que pretenden a destru-
ción da nosa historia e  cultura.

Gañar unhas eleccións por
cinco mil votos máis que a opo-
sición non lexitima para provo-
car a destrución da nosa fala xa
que hai unha parte do país que
quere vivir e exprésarse en gale-
go na propia terra. Sinto dicilo
pero Núñez Feixóo é un incen-
diario e un perigo para Galiza. Eu
podo dicir hoxe que me sinto
ameazado no meu país porque
non penso coma eles. Dificil-
mente un podía pensar que ou-
tro galego seguiría os pasos do

ditador no desmantelamento de
Galiza, até o punto que pode su-
peralo. É unha vergoña escoitar
os conselleiros no noso parla-
mento expresarse en castelán.
Iso, por moito que o disimulen, é
un atraso. O máis triste é que os
medios de comunicación en xe-
ral apóiano e rinlle as grazas.�

Luís Chapela
(Moaña)

LINGUA
Os dereitos individuais repre-
sentados nunha maioría parla-
mentaria non deberían mer-
gullar os dereitos colectivos das
minorías representadas na
oposición nin revogar as rei-
vindicacións seculares desas
minorías. Isto vén a conto da
lingua na que estou a escribir-
lles, á que o actual Goberno lle
quere facer o baleiro na escola.

¿Como se pode combater en
Galiza o emprego da lingua ga-
lega no ensino obrigatorio?: se-
gregando o alumnado e crean-
do un apartheid lingüístico?,
derrogarán a Lei de Normaliza-
ción Lingüística que Fraga
aprobara hai xa case 20 anos?, o
50% de materias en galego son
un asoballamento para o caste-
lán?, teremos que ir a Afganis-
tán, a Irlanda... para reivindicar-
mos políticas a prol do emprego
do galego na escola pública? Ai
que soíña quedaches, miña lin-
gua galega! Ti, que deberías ser
patrimonio cultural de todos os
que naceron e viven en Galiza
es o parruliño feo. Xa non che
dan agarimo a non ser dunha

forma política, interesada, de-
magóxica e noxenta, como nin-
gunha nai quere os seus fillos,
pois os ben nados sempre que-
remos os nosos de forma natu-
ral, desinteresada e apaixonada,
sen permitir que ninguén os
discrimine.

Ao idioma galego quéreno
“pasear”, xustificándoo co bi-
lingüismo virtual e sementan-
do máis diglosia. Os galegofa-
lantes sen prexuízos nin com-
plexos tamén falamos e escribi-
mos en castelán sen necesida-
de de imposicións, porén que-
remos empregar a lingua gale-
ga non só para cantar e soñar,
senón tamén para estudar
(Matemáticas, Filosofía..,) e pa-
ra comunicármonos entre nós
e coa xente de fóra que queira
falala. Estudar Física ou Música
na escola, ¿pódese considerar

unha imposición?, ¿enton, de
que me falan cando din que es-
tudar en galego, en Galiza, é un-
ha imposición?

¿Alguén certifica que noutros
países bilingües (Irlanda, Córse-
ga, Euskadi, Cataluña...) poden
estar as dúas linguas en perigo
de extinción? Sempre hai unha
que exerce o poder económico,
solapa a outra e, acotío, prevale-
ce en calquera dos ámbitos da
vida: esa lingua en Galiza, non
hai dúbida, é o castelán.

Defender o galego é defender
as linguas minoritarias oficiais
en perigo de extinción, sen votos
de abondo, quizais, porén coa
xustiza máis o respecto á her-
danza cultural que temos que
deixarlles ás xeracións vindeiras,
sen que ninguén as esquilme
por decreto cos votos e vetos
dunha maioría insensíbel. A lin-
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O candidato a alcalde, Martín Vicente Urgal (PP), edifica unha casa rural sen licencia e con orde de derrubamento en Borreiros.
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ros –incluído Silva– votarán a
prol da moción de censura, os
cinco nacionalistas pronuncia-
ranse en contra. Descoñécense
as razóns para os socialistas
apoiar o cambio, mais o seu par-
tido desautorizounos baixo
ameaza de expulsión e o aínda
alcalde Antonio Araúxo pregun-
touse por que os edís do PSOE
aceptan unha proposta que im-

plica obter unha posición máis
desfavorábel que a que ocuparí-
an de continuar os nacionalistas
a rexer o concello.

Ademais de legalizar a obra
de Urgal –que se enfronta a un-
ha orde de derrubamento– un
dos primeiros pasos do novo
equipo de Goberno erixido tras
a moción de censura será o res-
cate do polémico plan de urba-
nismo de 2006, rexeitado no seu
día pola Xunta. A medida impli-
cará renunciar á tramitación do
novo PXOUM, que conta cun-
ha subvención de 305.000 eu-
ros. Repecto a Silva, inhabilita-
do por corrupción urbanística,
Araúxo asegurou que “seguirá
dirixindo o concello, coa coope-
ración necesaria de Rafael Lou-
zán”, presidente da Deputación
de Pontevedra (PP).�

ANOSATERRA
2-8 DE XULLO DE 2009

a de obras
XURISDICIÓN
UNIVERSAL

Manuel Cidrás

Falouse estes días da xuris-
dición universal, entre

sentimentos enfrontados.
Non é para marabillarse: a
contradición nos termos que
supón que o órgano chamado
a aplicar esa xurisdición uni-
versal sexa a Audiencia Nacio-
nal é apenas a expresión gráfi-
ca da natureza esencialmente
contraditoria do asunto tal e
como se nos presenta.

Aspirar á desaparición das
zonas de impunidade no exer-
cicio do poder é unha obvieda-
de na que nos reafirma a re-
cente reaparición do golpismo
en Latinoamérica. Pero as ob-
viedades non axudan ao avan-
ce dos discursos, e a erradica-
ción do golpismo no mundo
non está nin pode estar nas
mans dos xuíces da Audiencia
Nacional. A xurisdición uni-
versal que algúns destes reivin-
dican non é máis que un visto-
so sucedáneo da xenuína xus-
tiza internacional. Certo que
este sucedáneo ofreceu algún
éxito tan espectacular como
insconsistente (pero o espec-
tacular parece ser a forma pos-
moderna e fugaz do simbóli-
co). O caso é que a súa eficacia
na erradicación da impunida-
de é menos que cativa: Garzón
logrou que Pinochet fose
arrestado en Inglaterra, pero
non que o extraditasen a Espa-
ña para ser xulgado. Por non
falar da soberbia que subxaz
nun enfoque que contrapón a
civilización coa súa ausencia,
identificando a primeira con
nós mesmos (nós, que non fo-
mos quen de xulgar os crimes
da nosa ditadura e mesmo nos
gabamos diso como o grande
acerto da reforma). Entre o im-
perio da xustiza e o imperialis-
mo da xustiza hai unha sutil li-
ña que non pode ser cruzada.

O camiño da erradicación
da impunidade hai que anda-
lo por outras sendas. �

’’

’’A xurisdición universal
é un vistoso sucedáneo
da xenuína xustiza
internacional”

gua galega está por riba de todos,
dos votos e dos gobernos, e sen
ela deixaremos de ser de noso.�

Antonio O. Ferreiro
(Maceda)

XANTARES DIGLÓSICOS
Isto era unha familia, composta
por unha nai, un pai e un fillo. Á
hora de xantar tiñan por costu-
me poñer a comida nunha fonte
grande no centro da mesa para
despois servirse dela. O fillo sen-
taba en fronte do pai e, as veces
que os anacos máis ricos e máis
grandes quedaban para o lado
do cativo, o pai miraba para o
pequecho e, con voz profunda,
dicíalle: “Ai, cantas voltas dá este
mundo, meu fillo”. Logo, dába-
lle voltas á fonte até que deixaba
as talladas boas para o seu lado.

Isto acontecía acotío mais un
día, cando o neno foi mozo, de-
catouse da falcatruada. Así que
sentou á mesa e agardou a que a
prata estivese no medio cos me-
llores anacos mirando para el.
Acto seguido, o pai fitouno e, con
voz profunda, díxolle: “Ai, meu
fillo, cantas voltas dá este mun-
do”. De súpeto, o mozo reaccio-
nou, botoulle a man á prata e po-
ñéndoa como estaba díxolle ao
pai: “Mire, meu pai, deixe estar o
mundo como está”.

No transcurso da historia do
noso país, a balanza que calibrou
o uso das linguas –galego e caste-
lán– nunca foi ecuánime e o re-
parto do apoio institucional foi
inclinándose para un lado ou ou-
tro como unha fonte de comida
que se ía virando: na Idade Me-

dia, vírase para o galego e o latín
entre os séculos IX-XII, para o ga-
lego entre os séculos XII-XIV e
para o castelán nos séculos XIV-
XVI; durante os Séculos Escuros,
a Ilustración, o Rexurdimento e
principios do século XX vira case
única e exclusivamente para o
castelán, aínda que así como
avanzan as etapas, os fillos do ga-
lego comezan a reivindicar, cada
vez máis, un xiro na fonte para
que a súa lingua puidese comer a
metade dos anacos máis subs-
tanciosos. Deste xeito, foron
quen de conseguir que o galego
chegase a comer bocadas que
non probaba dende a Idade Me-
dia. Porén, o castelán seguiu de-
gustando máis da metade dos
manxares; coa Guerra Civil
(1936-1939) e a época franquista
(1939-1975), a prata volveu virar
para o castelán. Na actualidade
(1975-2009), o galego foi conse-
guindo, paseniñamente, algun-
ha tallada boa mais foron moitos
anos que estivo sen comer ben e
comezou, nos últimos tempos, a
amosar síntomas de desnutri-
ción nos usos orais. 

As últimas viradas da fonte
trataron de darlle máis porcións
ao noso idioma para evitar a des-
nutrición existente, ao tempo
que non faltaron persoas que es-
tivesen á espreita de que non fo-
se que o galego recuperase os
quilos perdidos. Un destes xiros
foi o do Decreto 124/2007, do 28
de xuño, polo que se regula o uso
e a promoción do galego no sis-
tema educativo co anterior go-
berno da Xunta.

É doado deducir que o caste-
lán leva comido moito máis ca o
galego e que este está máis débil.
Por iso: “Mire, Señor Feixóo, o
galego, os seus usuarios e os de-
fensores do plurilingüismo e da
ecoloxía lingüística estamos far-
tos de ver como enfraquece o
seu uso por falta de apoio e  dun-
ha política lingüística decidida e
comprometida coa normaliza-
ción e de que sexa o castelán
quen engorde á conta das mello-
res talladas. Deixe estar o decreto
do ensino como está!”�

Fernando Groba
(Ponteareas)

ABERTO POR REFORMAS
Costa moito crear algo. Pero que
fácil é destruír! Hai tres anos,
Xurxo Souto, principiou a aven-
tura de facer, na Radio Galega,
un programa musical diario, de
unha hora de duración, só con
músicos da Galicia actual, non li-
mitándoo ao folk senón am-
pliándoo a todo. Chamoulle
Aberto por reformas.Precisa-
mente diso se trataba. De refor-
mar, de cambiar, de impulsar al-
go distinto, algo propio, algo es-
pecificamente noso. Por iso non
se trataba de que estivera pecha-
do, senón ao contrario, aberto.
Aberto por reformas.E a reforma
–que máis que reforma era revo-
lución– era un cambio total. Pro-
mover o que se facía agora aquí,
o que nacía pero en vez de mo-
rrer rápido, era dado a coñecer e,
resultando coñecido, ademais
gustaba, e resultaba valorado.
Resultaba recoñecido.

Na Galicia querida –que non
hai por que enfrontar, que hai
espazo para todo– había talen-
to, moito máis do que se pensa-
ba –Som do Galpom, Ataque
Escampe, Fanny & Alexander,
Machina, Galegoz, Dios ke te
Crew, O Leo, Deolinda...– E
Xurxo Souto, que arriscou, que
podía fracasar co experimento,
que no día da despedida lles
agradecía “a tantos artistas ga-
legos, a tanto talento, ao pobo
de artistas que somos”, acabou
por crear un dos mellores pro-
gramas da radio galega –e da
mundial–.

E creando riqueza de todo ti-
po. O Leo, por exemplo, dicía
que antes tiña tres ou catro ac-
tuacións ao ano e que dende
Aberto por reformas actuaba
moitísimo máis.

Pero chega o cambio de Go-
berno, anuncia Alberte Núñez
Feixóo o nome da nova directora
da Radio Galega –Rosa Martí-
nez– e a primeira decisión que
toma é botar do programa o cre-
ador cunha simple comunica-
ci´ón verbal. A nova directora
non suprime o programa, non, o
programa segue a chamarse
igual, á mesma hora –das 19 ás
20h––, con outro locutor e coa
música que se pode escoitar en
calquera outro programa musi-
cal de calquera radio galega, de
calquera radio no mundo.

Así preténdese acabar –can-
do todo ten que convivir– cunha
parte da Galicia existente.�

Héctor Sánchez
(Oleiros)

En anteriores mandados da
corporación municipal de
Gondomar, a cuestión urba-
nística sempre estivo pre-
sente e foi relacionada coas
agresións a representantes
do BNG por parte de persoas
ou grupos con intereses eco-
nómicos locais. A deteriora-
ción do principio de legalida-
de e a imbricación entre polí-
tica e obras privadas alcan-
zara tal grao que entre os ve-
ciños tomou corpo a frase
irónica: “Ti Silva que eu Fa-
jo”. Aludía ao anterior alcal-
de, Carlos Silva (PP) e o cons-
trutor Xosé Fajo.

O Partido Popular de mo-
mento non desautorizou a
moción de censura. Aínda
que o faga, podería reprodu-
cirse a situación que se dá no

veciño concello de Mos.
Nesta localidade, a popular
Nidia Arévalo arrebatoulle a
alcaldía á socialista María
Xesús Escudero despois de
que o edil do PSOE Xerardo
Alonso se pasase ao grupo
misto e decidise apoiar un
cambio na presidencia da
corporación. O golpe de man
rexeitouno o PP galego e
Avéralo e o seu grupo, motu
proprio, abandonou oficial-
mente o partido, pero segue
empregando as súas siglas
tanto no concello como nos
actos públicos sen recibir crí-
ticas por parte dos seus ex
correlixionarios. Agárdase
que nas próximas eleccións
municipais de 2011 retorne
ao PP e encabece a súa lista
electoral.�

‘Ti Silva que eu Fajo’

’’Carlos Silva seguirá
dirixindo o concello,
coa cooperación necesaria
de Rafael Louzán”

[Antonio Arauxo]
Alcalde.
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OS FANS
DE XOSÉ BLANCO

O ministro de Fomento, XXoosséé
BBllaannccoo, tivo un bo comezo e sá-
enlle noivas por todas partes.
Un incondicional parece ser
XXoosséé  LLuuííss  BBaarrrreeiirroo, que en La
Voz de Galiciaescribe: “Rode-
ado de profesores, xuíces, mu-
lleres intocábeis e aristócratas
da política aos que ninguén lle
discute os seus ascensos, Xosé
Blanco, que non é nada diso, xa
é dos tres mellores ministros
–xunto con Solbes e Rubalcaba–
que tivo Zapatero. E non só polo
que está a propor para Galicia,
onde se lle escapan as únicas
chiscadelas clientelistas que lle
teño rexistradas, senón pola
forma en que está afrontando o
difícil discurso da obra pública
do Estado, a colaboración coas
autonomías e a relación cos go-
bernantes nacionalistas e popu-
lares”. O politicólogo tilda de
ministro “sen fisuras” ao titular
de Fomento e non evita compa-
racións: “A diferenza do elitismo
de Borrell, que non explicaba os
seus planos porque estaba se-
guro de que ninguén os enten-
día; ou do autoritarismo de Cas-
cos, que consideraba a obra pú-
blica como unha dádiva xene-
rosa do Estado; ou da caótica Ál-
varez, que esvaeceu a súa efica-
cia nun discurso tinxido de de-
magoxia electoral imposta pola
Moncloa, o galego Xosé Blanco
é o único que conseguiu –e só
leva tres meses– falar da obra
pública con naturalidade, reco-
ñecéndose como director dun
equipo que traballa para toda
España, e pondo negro sobre
branco –nunca mellor dito– as
razóns que o obrigan a acelerar
ou a frear os proxectos que
desde cada terra ven como os
máis xustos e prioritarios do Es-
tado”. Polo ben de todos, a ver se
o comentario resiste o escruti-
nio das hemerotecas.�

GORILETTI
ARRASA EN GOOGLE

O presidente instaurado polos
golpistas en Honduras o do-
mingo 28, RRoobbeerrttoo  MMiicchheelleettttii,
foi bautizado polo presidente de
Venezuela, HHuuggoo  CChháávveezz, e al-
gúns medios dese país como
GGoorriilleettttii. O alcume tivo pegada e
Google anegouse de entradas
que empregaban este apelativo
cariñoso. O luns, só unhas horas
despois do seu nomeamento,
un blog aludía a el como: “Ro-
berto Micheletti, agora coñe-
cido popularmente como Gori-
letti”. Así é a internet.�

TIRAR CO DIÑEIRO

“Tirar o diñeiro ao mar” é o título
do artigo de opinión de XXoosséé
MMaannuueell  PPoonnttee  que publicou
Faro de Vigo pero que omitiu a
súa versión coruñesa de La Opi-
nión de A Coruña. A razón é que
fala do porto exterior coruñés de
Punta Langosteira e fala ben
mal. Recolle as palabras dun téc-
nico sobre esta infraestrutura:
“Nin é un porto refuxio, nin un
porto de contedores, nin un
porto de referencia para o trafico
marítimo mundial, nin nada
polo estilo. Situárono no peor si-
tio posíbel, vai estar pechado
moitos días ao ano por culpa da
ondada, e cargáronse unha rica
zona de pesca e marisqueo. Ade-
mais, deben de ir con moito coi-
dado na obra porque van ao lí-
mite do risco construtivo e están
a piques de entrar nunha zona
de augas profundas”. Ponte cua-
lifica a iniciativa de “disparate”.

Tamén Ponte aborda en
Faro de Vigo a saúde pública e
sinala que “teño dereito a facer
unha reflexión dolorosa sobre a
situación da sanidade en Gali-

cia, sobre o seu crónico déficit
asistencial, sobre o parasitismo
de que fan obxecto os intereses
médicos particulares á rede hos-
pitalaria pública, e sobre o abu-
sivo sistema de concertos, que
ameaza con ir a máis se se cum-
pre ese insensato proxecto do
señor Núñez Feixóo de cons-
truír un novo hospital público
en Vigo inmiscindo na súa xes-
tión a unha clínica privada. Por
non falar da absurda iniciativa
da conselleira de Sanidade de
aliviar as listas de espera pa-
gando a factura das operacións
en centros privados de fóra da
rexión, cando é ben sabido que
miles de cidadáns europeos ve-
ñen a residir a España, ou apro-
veitan as súas vacacións, para
beneficiarse da calidade da rede
sanitaria pública, a cuarta me-

llor do mundo segundo a última
clasificación da OMS”.

LLuuííssaa  CCaassttrroo, en Xornal de
Galicia, súmase á teoría do mal-
gasto, mais destas centrada no
idioma e os 29 millóns para Po-
lítica Lingüística. “Vintenove
millóns de euros para Política
Lingüística e Feixóo segue
dando os discursos metade en
galego metade en castelán. En
que se van investir eses vinte-
nove millóns de euros? Hai
unha incongruencia nese
modo de proceder. Non pode
ser que unha comunidade con
lingua propia, que fala e usa ha-
bitualmente máis da metade da
poboación, unha comunidade
cunha dotación económica im-
portante para a Corporación de
Radiotelevisión de Galicia e
para Política Lingüística, mal-
barate todo ese diñeiro e os es-
forzos inxentes de tantos profe-
sionais do periodismo e da edu-
cación en trasladarlle a xente a
mensaxe subliminal de que o
galego é unha lingua sen utili-
dade, un idioma para as ceri-
monias e pouco máis. Un es-
torbo, en definitiva”.�

GALIZA.10. ANOSATERRA
2-8 DE XULLO DE 2009

LOURO
Rosa Aneiros

‘Aprimeira noite á beira do
delta deitouse ás tantas. O

sono resistíase a vir e el distra-
euse sentando nunha das súas
cadeiras ó seu dispor no cuarto
que lle tocou en sorte. Ía un frío
húmido e estaba en bata, cunha
bufanda enrolada ó pescozo,
diante da ventá. A súa intención
era pasar aínda un bo cacho
imaxinando a coalición do río e
mais do luar, quizais traba-
llando ardoras aló ó fondo,
baixo a tona da auga. Aquí
preto, a auganeve era un ince-
sante Big Bang de postas de
nata a esnafrarse obstinadas
contra os vidros, e a el, por ve-
ces, parecíalle estar embutido
nun escafandro. A lentura ver-
nizara as pranchas de zinc dos
tellados, e sobre elas rebotaba
sen enerxía a luz derramada po-
los farois, como brasas sempre a
piques de apagarse”. A novela
de Rei Núñez Monte Louro
atravesa o mundo e a vida de
Muros a Bos Aires, dígolle a
Alba, quen me mira cos ollos
arregaladiños polo sono. Este
relato ofrécenos unha singra-
dura emocional intensa nesa
ponte indestrutible que une Ga-
licia e América por tantos éxo-
dos e exilios. Alba, aquí estamos
a vivir os días máis longos do
ano, horas inacabables de luz
solar. En cambio, en latitudes
austrais, o inverno deita neve e
un frío intenso. Ás veces, aínda
sendo a mesma, a realidade
vese doutra maneira. A pe-
quena vulcanoctopus hydrot-
hermalis acóchase nos seus
tentáculos brancos. Pero as per-
soas valen o mesmo nun lugar
do mundo ca nos seus antípo-
das, non é?, dime xa dacabalo
entre a consciencia e o sono. É,
respóndolle. Daquela?, e a pe-
quena exemplar de polbo
branco fica durmida, soñando
talvez que nalgún lugar existe
algo real chamado xustiza.�

’’

’’Este relato ofrécenos
unha singradura
emocional intensa nesa
ponte indestrutible
que une Galicia e América”

ENPOLEIROALLEO

Roberto Micheletti, presidente golpista de Honduras.                OSWALDO RIVAS / REUTERS

Porto exterior da Coruña.

’’A mensaxe é: abriuse
a veda para o galego”

[Ramón Villares]
Presidente do Consello da Cultura.
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E. Estévez
O cantante Ricky Martin, ou as
actrices Sharon Stone e Jessica
Parker, optaron por esta alter-
nativa para ser pais. Esta prác-
tica, bastante habitual nos Es-
tados Unidos, está permitida
baixo unha estrita normativa
en países europeos como o
Reino Unido ou Grecia. 

O embarazo subrogado, po-
pularmente coñecido como
ventre de aluguer, consiste en
transferir á nai de aluguer un
embrión fecundado en pro-
beta con óvulos e seme obtidos
da parella ou particular contra-
tante (home ou muller) ou de
doadores. Esta é a opción máis
habitual, aínda que tamén
existen casos nos que os óvulos
da nai biolóxica non son ópti-
mos e se procede directamente
á inseminación artificial do
ventre alugado con esperma
do pai ou dun doador. 

O útero alugado úsase
como recipiente para o desen-
volvemento dun embarazo sen
que a muller que presta o seu
corpo teña ningún tipo de vín-

culo posterior co bebé e os seus
proxenitores.

No Estado español esta
práctica está prohibida, tal e
como recolle o artigo 10 da Lei
de Técnicas de  Reprodución
Asistida (14/2006 do 26 de
maio). Fontes da Comisión
Nacional de Reprodución Hu-
mana Asistida, órgano asesor e
consultivo do Ministerio de Sa-
nidade neste tema, sinalan que
esta situación non vai mudar,
cando menos a medio prazo.
“O embarazo subrogado non é
unha prioridade na nosa
axenda. Non hai demanda so-
cial. Ademais, existen varias al-
ternativas”, explican voces
deste organismo que alertan
do perigoso que pode resultar
acollerse a este método de pa-
ternidade, viaxando a outros
países nos que está legalizado,
polo risco de estafas. 

Desta mesma opinión é o
delegado en Galiza da Socie-
dade Española de Fertilidade
(SEF), Domingo Vázquez Lo-
deiro. O experto en reprodu-
ción asistida comenta que na

GALIZA.11.

PROBLEMAS LEGAIS.  Os ventres de
aluguer son legais nos Estados
Unidos (agás nalgúns estados
como Utah, Arizona ou Novo
México), Reino Unido, Israel,
Brasil, Grecia, Arxentina e nun
futuro próximo en Francia,
onde a proposta de lei que le-
galizará esta modalidade de
embarazo se debaterá proxi-
mamente. Estados Unidos é o
país no que resulta máis do-
ado acollerse ao ventre de alu-
guer, mentres que no resto
dos mencionados a xestación
subrogada esta suxeita a unha
serie de condicionantes regu-
lados. 

Non embargante,  as facili-
dades coas que moitos espa-
ñois se subscriben en distintos
centros e axencias adicadas a
este xeito de procreación con-
vértense en problemas legais á
hora de cruzar a fronteira coas
crianzas baixo o brazo. Xa son
varios os casos de bebés que vi-
ven cos seus pais en territorio
español pero sen estar inscritos
na Dirección Xeral de Rexistros
e do Notariado, dependente do
Ministerio de Xustiza, polo que
carecen de pasaporte. 

Os pais presentan certifica-
dos de nacemento que son le-
gais nos países onde nacen as
criaturas pero que os consula-
dos españois non recoñecen.�

SEF este tema non se debate.
“Estamos máis centrados nos
nenos medicamento e no diag-
nóstico pre-implantacional
que nas nais de aluguer”, re-
sume o facultativo que explica
que as maiores dificultades
desta práctica son as ético-le-
gais. “Hai que pensar que neste
tipo de xestacións hai un re-
ceptáculo alugado –o útero–,
no que se inclúen gametos do
pai e un doador, a nai e un doa-
dor, dous doadores... É un
tema  complicado”, engade. 

ANOSATERRA
2-8 DE XULLO DE 2009

Nos Estados Unidos está prohibido o matrimonio
homosexual, pero gais e lesbianas poden ter
descendencia a través de nais de aluguer.
No Estado español sucede todo o contrario

Ventres de aluguer

BAIXEZA MORAL’’
María Xosé Queizán

Avión. Executivo ben tra-
xado pecha o xornal con

indignación. “Que barbari-
dade! Onde imos chegar! A
miña filla de 16 anos podería
abortar, deus non o queira!,
sen o meu consentimento”.
Voz da azafata: “Estamos a
punto de aterrar en Bang-
kok”. O executivo consulta o
rolex. “Aínda chego a tempo
de ir a ese prostíbulo infantil.
A nena que follei a última vez
era marabillosa! E hai reno-
vación permanente”. Unha
señora fala cunha amiga por
teléfono. “ Si, eu tamén estou
furiosa con esa lei do aborto.
Perdoa un momento”. Vén a
nena, 13 anos, que vai de
marcha, a despedirse. “Leva
unha chaquetiña. Así medio
espida como vas, terás frío de
noite. (“Frío! Ti que saberás”,
pensa a nena) Non veñas
máis tarde das 7 da mañá que
me preocupo, filla”. Volve
coller o teléfono: “Si, muller,
unhas nenas aínda e déixa-
nas abortar.” Unha rapaza
chora a mares. Que tes Ro-
siña? “Veume a regra e per-
dín un óvulo que puido ser
un neno. Díxomo o cura. Po-
bre criatura! Guaaa!” . Un
bispo: “Viches o Informe so-
bre os abusos á infancia en
Irlanda? Seica houbo 25.000
vítimas”. Outro bispo: “Pois
como se lles ocorra poñerse a
contalas en España...” Bispo
Cañizares: “Esa lei do go-
berno socialista sobre o
aborto, un crime! Con Franco
isto non pasaba”. “E que
opina da pederastia, monse-
ñor?” “Ah, iso é un mal me-
nor. O celibato ten as súas
consecuencias, claro está.
Ademais, os nenos, de ino-
centes, nada!, son uns provo-
cadores, que mo digan a min.
Afortunadamente, no caso
da pederastia, non hai em-
brións polo medio. O noso
obxectivo fundamental é sal-
var o embrión. Ese é o princi-
pal mandato divino”. �

Seica houbo 25.000 vítimas.
Outro bispo:
‘Pois como se lles
ocorra poñerse
a contalas
en España...’”

’’

Ricky Martin e Sharon Stone recurriron a nais de aluguer. REUTERS.

’’Fontes da Comisión
Nacional de Reprodución
Humana Asistida sinalan
que esta situación non vai
mudar, cando menos
a medio prazo”

’’Xa son varios os casos
de bebés que viven cos seus
pais pero sen estar inscritos
na Dirección Xeralde
Rexistros e do Notariado”

10-11 poleiro galiza.qxd  1/7/09  00:19  Página 3



GALIZA.12. ANOSATERRA
2-8 DE XULLO DE 2009

O pasado 26 de maio,o diario
dixital deA Nosa Terrarecollía a
noticia da concesión do Premio
Fonseca de Comunicación da
Ciencia, na súa segunda edi-
ción, a James Lovelock (1919).
Outorgado pola Universidade e
o Consorcio de Santiago de
Compostela, o xurado destacou
a Lovelock como líder do mo-
vemento ecoloxista, por ter sido
pioneiro no desenvolvemento
da conciencia medioambien-
tal, e por ter publicado unha se-
rie de libros considerados como
chantes para o pensamento
verde. Deste xeito preséntase-
nos ao galardoado. Non em-
bargantes, como imos ver a rea-
lidade é moi outra.

Cada vez é máis clara a posi-
ción de moitos gobernos de
construír centrais nucleares de
forma mediata e urxente. Em-
purrados pola propaganda, ca-
da día máis insistente, nos me-
dios de comunicación a favor
do rexurdimento  nuclear, con
eslógans dirixidos principal-
mente á mocidade, que poñen
de manifesto as virtudes conti-
das na enerxía nuclear: incolo-
ra, inodora e insípida. Si, tan
necesaria como a auga. 

É unha decisión tomada da
vella e falsa crenza na que a
enerxía nuclear resolverá to-
dos os nosos problemas ener-
xéticos de vez.

Institucións financeiras,
académicas e organizacións in-
ternacionais vencelladas a
lobbysde empresas construto-
ras e explotadoras de plantas
nucleares en todo o mundo,
veñen elaborando estudos que
determinan que a construción
de centrais nucleares é máis
necesaria que nunca e que só
poden levarse o cabo se existen
grandes investimentos estatais,
unha lexislación favorábel, un
mantemento da xestión (que
non tratamento) dos residuos,
unha opinión cidadán conven-
cida para o seu relanzamento e
para rematar, un incremento
cuantitativo de estudantes que
se decanten por estudos rela-

cionados coa industria nuclear. 
Non existe ningunha cen-

tral nuclear no planeta admi-
nistrada só con capital privado
e é evidente que hai que suxes-
tionar á opinión pública, pro-
porcionándolle aos gobernos
argumentos que sexan  dixerí-
beis polos cidadáns.

O actual modelo de produ-
ción ha de se manter na cons-
tante creación de necesidades
artificiais que permitan acele-
rar o consumo, a obsolescen-
cia planificada dos produtos
que saen do mercado e a indi-
ferencia ante as consecuen-
cias o longo prazo das activi-
dades económicas. 

Estes valores han de ser xera-
dos constantemente por un po-
deroso corpus intelectual capaz
de manter permanentemente
engraxada a maquinaria ideoló-
xica para soster o status desexa-
do. Para iso, necesítanse forma-
dores de opinión que fagociten
a acción e a terminoloxía em-
pregada nas mobilizacións po-
pulares para o  mellor disfrace
do obxectivo real que se perse-
gue. James Lovelock é un destes
ideólogos, paradigma da nova
mensaxe que goza de grande
predicamento entre sectores
sociais comprometidos co me-
dioambiente, aos que se trata de
atraer á nova moda.

EN DEFENSA DA ENERXÍA NUCLEAR.
O desenvolvemento da ener-
xía nuclear iniciou a súa anda-
dura na década dos 50 sen que
até a actualidade fose capaz de
resolver ningún dos proble-
mas cos que se atopou até
agora, como así se constatou
na conferencia da OMS (Xene-
bra, 1995), na que participaron
uns 500 científicos proceden-
tes de 40 países, criticando du-
ramente as recomendacións
da Axencia Internacional da
Enerxía Atómica (AIEA), cuxo
único interese estaba e está en
promover a calquera prezo a
enerxía nuclear.

O anterior non é impedi-
mento para esta nova ofensi-

va. Así, nos traballos de Love-
lock atopamos unha defensa
fervente da enerxía nuclear de
fisión que resulta perturbado-
ra a primeira vista. 

A análise de Lovelock segue
os vellos esquemas. Primeiro
provocar medo: A civilización
está en perigo eminente… case
non fica tempo para actuar…
(El País, 2004). No segundo lu-
gar fai un chamamento aos
seus vellos amigos ecoloxistas
para que abandonen a súa pos-
tura antinuclear, considerase a
si mesmo un deles. Despois,
para pechar ben todas as por-
tas, descarta as posíbeis

TRIBUNA �Manoel Toural Quiroga.
Xornalista e Historiador da Ciencia. Coordinador de Cultura Científica do ICP-CSIC.

O 26 de maio recibía en Santiago o premio
Fonseca, pero moitos consideran que o seu
obxectivo é desactivar o movemento verde

JAMES LOVELOCK, O ECOLOXISTA PRONUCLE

James Lovelock.

A central nuclear de Garoña (Burgos) en construción e na actualidade.

O británico James Lovelock
estudou Química en Man-
chester (1941) e mais tarde,
doutorouse en Medicina
(1948) e en Biofísica (1959),
en Londres. É inventor dun
detector de captura de elec-
tróns, de dubidosa eficacia,
para a detección de compo-
ñentes tóxicos. Considerado
polos seus colegas como un
científico mediano, a súa fa-
ma mediática procede da pu-
blicación dunha serie de li-

bros onde expón a súa Hipó-
tese Gaia, desenvolvida nun-
ha simulación de ordenador,
denominada Daisyworld (o
mundo das margaridas). Tras
as críticas recibidas desde o
ámbito científico polo seu
misticismo tipo New Age,
chegou a recoñecer que a súa
teoría está enganada, e en su-
cesivas publicacións pasou a
reelaborala para afirmar que
os seus presupostos non de-
bemos interpretalos literal-

mente, se non máis ben co-
mo unha metáfora.

Foi expulsado da NASA
por menosprezar os experi-
mentos que realizaban os so-
viéticos en Marte. Déronlle
un prazo para que deseñase
outros e non se lle ocorreu
nada. Segundo deixou escri-
to (Natura, 2007) el fai ciencia
independente pero ao tem-
po afirma que os científicos
non son libres, son emprega-
dos de quen lles paga.�

A metáfora das margaridas

>>>
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alternativas de enerxías
renovábeis (devaneos, di). Así,
en condicións tan dramáticas,
a única fonte que nos permiti-
ría continuar coa nosa forma
de vida, sería a enerxía nuclear
(a salvación). Por suposto os
riscos causados pola radiación
son mínimos, se temos en con-
ta que segundo el case a tercei-
ra parte de todos nós morrerá
de cancro, principalmente por-
que respiramos un ar cargado
cun canceríxeno que todo o in-
vade: o osíxeno. Con linduras
semellantes estructura Love-
lock o seu pensamento.

Analiza tamén os custes e
riscos da fisión, a enorme
abundancia de combustíbel e
sobre todo, o problema dos re-
siduos. Chega a ofrecer o xar-
dín da súa casa para almacenar
os residuos xerados durante un
ano por unha central de fisión
típica. Moi persuasivo.

Nada do que Lovelock pro-
fire é certo. Os problemas deri-
vados do uso desta enerxía
non foron resoltos en ningún
caso. A contaminación de
CO2, orixinada en todos os
procesos para a súa implanta-
ción, forma parte do problema
do cambio climático e non, a

súa solución. Non existe trata-
mento que elimine os perigos
asociados aos residuos. Nunca
poderá substituír o petróleo,
pois só produce electricidade.
O uranio é un recurso moi es-
caso no planeta, e no caso do
Estado español todo o que se
emprega é importado. 

Xa non soamente se trata
dunha cuestión de enerxía nu-
clear si ou non. Se non máis
ben de se posicionar ante un
sistema enerxético centraliza-
do en mans privadas, defendi-
do polo lobbynuclear, ou outro
de fontes limpas e inesgotá-
beis, descentralizado e xestio-
nado socialmente, no que de-
bería de se centrar  o debate e as
investigacións, obviando os
cánticos de serea en favor da
enerxía nuclear. 

Por último, é conveniente
lembrar que grazas á mobiliza-
ción popular durante o período
1973-76, se conseguiu paralizar
a maioría de proxectos nuclea-
res. De 37 centrais deseñadas
naquel intre, só 8 puideron le-
varse o cabo en todo o Estado.�

ONUCLEAR

En Galiza tamén houbo oposición á instalación de centrais nucleares. Na imaxe,

manifestación contra Xove nuclear no ano 1979.

A comezos dos setenta a biólo-
ga Lynn Margulis e James Lo-
velock postularon a Hipótese
Gaia, segundo a cal a Terra é
un sistema de control activo e
adaptábel, capaz de autorre-
gularse e manter así as condi-
cións adecuadas para a vida.
Presentándonos Gaia como
algo vivo. Hipótese adoptada
con entusiasmo por sectores
do movemento hippy, ecolo-
xista, e alternativo.

Nas súas declaracións e li-
bros, Lovelock sostén que
Gaia ten unha especie de con-
ciencia e mesmo que pode to-
mar decisións. Afirma que to-
do esforzo da razón científica
por entender Gaia estaría
condenado ao fracaso, acu-
sando de frío reducionista a
quen o tente. Pero non explica
as razóns do porque non pode
ser comprendida pola nosa
mente consciente, nin aínda
que estea expresada con pala-
bras. En cambio, si nos infor-
ma de que os nosos pensa-
mentos inconscentes non se
constrúen de forma racional,
se non que emerxen xa forma-
dos; e con eses si, poderíamos
intuír o que é Gaia. 

Dinos que en Física Cuánti-
ca hai fenómenos que non po-
den ser entendidos polos in-
vestigadores, pero que son ca-
paces de usar. Aínda que no
seu estudo falle a razón, a intui-
ción é capaz de os compren-

der. Na realidade ocorre exac-
tamente o contrario: a nosa in-
tuición, adestrada na análise
do mundo macroscópico é in-
capaz de presaxiar e compren-
der o mundo subatómico; en
troco, a razón si pode descríbi-
lo. A argumentación presenta-
da é clara mostra de falacia. 

Lovelock dános outro
exemplo emblemático: a con-
ciencia, dinos, non pode ser
entendida en termos das súas
partes, nin ser reducida a con-

ceptos máis simples, nin des-
crita con palabras, polo tanto
non pode ser explicada. Non
embargantes, non é esta a
opinión da neuroloxía actual
(léase o esclarecedor traballo
de Edelman e Tononi: O uni-
verso da Conciencia: como a
materia se converte en imaxi-
nación (2002). 

Segundo Lovelock, en
Gaia aparecen mecanismos
de autorregulación e estes,
mesmo os mais simples, ca-
en fóra das fronteiras do pen-
samento cartesiano de cau-
sa-efecto. Como patrón de
sistema inexplicábel, pon a
máquina de vapor. 

Por último, afirma que
Gaia é moi útil para rexer o
comportamento das masas.
Nisto, si estamos de acordo.�

A hipótese Gaia: ciencia ou relixión?
Springfield, a vila nuclear onde viven os Simpsom [abaixo].

’’A súa teoría encontrábase
máis perto dos hippies
que dos científicos”

’’Ningunha central nuclear
do planeta está
administrada só
con capital privado”

’’Non existe tratamento
que elimine o perigo
dos residuos, aínda que
Lovelock ofrecese o xardín
da súa casa para
almacenalos”

’’O uranio é un recurso
moi escaso, todo o que
se usa no Estado español
é importado”

>>>
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César Lorenzo Gil
Podería ser a imaxe do ano a vi-
sita conxunta do presidente do
goberno central, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, o seu minis-
tro de Fomento, Xosé Blanco, a
presidenta de Madrid, Esperan-
za Aguirre, e o alcalde madrile-
ño, Alberto Ruiz-Gallardón, á
inauguración da nova estación
de proximidade ferroviaria de
Sol, no centro histórico das in-
fraestururas españolas, o quiló-
metro cero da rede que conver-
teu a península nunha roda de
bicicleta e a Madrid no seu eixo,
por terra e por aire. A capital
blíndase así de cara ao futuro e
volve adiantarse á saída da crise
ofrecendo unha rede de trans-
portes de óptimo nivel que for-
talece o Gran Madrid que une a
Valladolid e Cuenca na Castela
reunificada, principal “nova”
rexión da España do século XXI.

O Gran Madrid definiuno
Enric Juliana en La deriva de Es-
paña (RBA) como unha mega-
lópole en eterna expansión que
converteu a aparente debilida-
de de ter o mar lonxe nunha ex-
celente oportunidade de ir un-
tando de poboación a meseta,
cara aos catro puntos cardinais.

As infraestruturas permiti-
ron superar as distancias e foi
posíbel así o boominmobiliario
e empresarial, agora parados
pola crise pero a salvo grazas a
estas obras que han quedar pa-
ra sempre.

O Estado autonómico, tan
criticado desde Madrid, foi fun-
damental para apuntalar o pro-
tagonismo da capital como prin-

cipal foco de poder político, de-
mográfico e económico de Es-
paña. Só hai que ver a magnitu-
de de obras como a rede de tú-
neles da cidade, a T-4 de Barajas
ou a devandita Estación de Sol,
tres faraónicos proxectos pagos
principalmente polo Estado.

CHAMPAÑA EN TEMPOS DUROS. Ma-
drid avanzou espectacular-
mente as súas cifras de PIB (o
18,6% do Estado, só superado

por Catalunya, co 18,8%) e du-
rante os anos da bonanza foi
unha voraz maquinaria que ne-
cesitou investimentos e man de
obra a tal velocidade que a pi-
ques estivo de morrer de éxito. 

A crise económica azouta
sen dó o Gran Madrid, especial-
mente no sector da construción
e entre a gran colonia latinoa-
mericana que encontrou en Es-
paña o reverso do imperialismo
en forma de fugaz harmonía de
casa-traballo-piso.

En tempos de cambio, en
Madrid agroman dous senti-
mentos: o antinacionalismo
que sataniza a Catalunya e algo
menos a Euskadi e unha ultra-
dereita aínda non puída que
podería medrar se o paro extre-
ma as desigualdades sociais.

A foto de Zapatero, Blanco,
Aguirre e Ruiz-Gallardón ten

moito de pacto central, de de-
mostración que é posíbel unha
España “renacionalizada”, libe-
rada das “chuchonas” periféri-
cas. O pacto PSOE-PP en Vitoria
segue a verse por moitos como
o primeiro chanzo para acome-
ter unha profunda reforma
electoral que prime o factor “es-
tatal” e faga xirar o Estado cara a
un modelo máis austríaco na
composición de maiorías par-
lamentarias.

Non por casualidade, o ar-
gumentario da perda case no-
ventayochistada fortaleza es-
pañola a mans das autonomías
florece na antiga capital de Feli-
pe III, Valladolid, único feudo
da UPyD de Rosa Díez fóra da
muralla das M-30 e M-40. Valla-
dolid, que hoxe máis que capi-
tal castelá é estrema dese novo
Gran Madrid.�

O ambicioso
proxecto da estación
de tren subterránea
da Porta do Sol
madrileña blinda
o papel de Madrid
como orixe e fin
da rede de
infraestrutas estatal

O Concello de Madrid retíralle as honras a Franco. O Pleno do Concello de

Madrid acordou retirarlle todas as honras concedidas durante a Ditadura a Fran-

co e a súa familia. A iniciativa, proposta por IU, aprobouse por

unanimidade.Franco fora nomeado Alcalde Honorario da Cidade (1964), Fillo

Adoptivo de Madrid (1964), Medalla de Ouro (1942) e Medalla de Honra (1959).

Carmen Polo, a súa esposa era Filla Adoptiva de Madrid desde 1962 .�

INFRAESTRUTURASXesús Veiga

Subir ou non subir os im-
postos:esa non é a cues-

tión. Se José Luis Rodríguez Za-
patero quixese facer unha nova
pedagoxía fiscal tería que expli-
citar, primeiro, o volume de re-
cursos públicos necesarios pa-
ra asegurar unha cobertura dig-
na das prestacións sociais bási-
cas. Despois debería indicar a
distribución da carga fiscal en-
tre os distintos sectores sociais
e as xeracións actuais e futuras.
Canto proporía recadar con
impostos directos e indirectos e
que volume de endebedamen-
to consideraría aceptábel para
garantir, como mínimo, os ni-
veis de benestar acadados até o
momento presente.

O recente incremento dos
impostos sobre os carburantes
e o consumo de tabaco confir-
ma que, en materia económi-
ca, Zapatero renunciou a prac-
ticar a lóxica discursiva “ruptu-
rista” que empregou nalgúns
temas emblemáticos dos seus
mandatos. Precisamente ago-
ra, cando a crise está contri-
buíndo a visibilizar a desigual-
dade na distribución da rique-
za que non se reduciu durante
o ciclo expansivo, os dirixentes
socialistas non queren buscar
complicidades sociais para de-
mostrar que existe outro xeito
de razoar.

Mentres, seguimos sen sa-
ber a data de caducidade dos
paraísos fiscais e non consegui-
mos coñecer as medidas go-
bernamentais ante a evidente
medra da economía mergulla-
da. Coas posibilidades recada-
torias das Facendas públicas
seriamente ameazadas, resulta
obsceno asistir á carreira por
ver quen promete ou practica
unha maior rebaixa tributaria.
As mensaxes que se emiten
dende o equipo de Mariano
Raxoi son inequívocas:están
afiando a tesoira para meter o
gasto social no traxe fiscal que
preparan.�

PEDAGOXIA FISCAL
’’

Seguimos sen saber a data
de caducidade

dos paraísos fiscais”

’’O Estado autonómico,
tan criticado desde
Madrid, foi fundamental
para apuntalar o
protagonismo da capital”

’’
Moita xente en Madrid teme

que a crise económica lle faga

perder peso específico. En con-

creto pénsano os membros da

burguesía empresarial e finan-

ceira que temen que outros mo-

delos produtivos, baseados na

innovación e non no ladrillo,

aproveiten o momento para to-

maren posicións en sectores es-

tratéxicos.

É por iso que nestes tempos

volveu selarse a alianza madrile-

ña que ha impedir calquera mo-

vemento de calado no mapa

empresarial. O palco do Santia-

go Bernabéu foi outrora foro pri-

vilexiado das negociacións para

impedir que La Caixa comprase

Endesa ou que unha avinza de

capital galego tomase o control

en Unión Fenosa, que finalmen-

te pasou ao dominio de Florenti-

no Pérez.

O retorno do presidente do

Real Madrid, amais da mística

populista, revestiuse do amparo

dos grandes poderes da capital.

Caja Madrid é o principal avalis-

ta do seu proxecto deportivo, o

recheo perfecto para facer atrac-

tivas as cadeiras calefactadas de

Concha Espina.�

O palco do Bernabéu

Xosé Blanco, José Luis Rodríguez Zapatero, Esperanza Aguirre e Alberto Ruiz-Gallardón [desde a esquerda]. 
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Quilómetro 0 do Gran Madrid 
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ESPAÑA.15.

X.C.
Recentemente coñeceuse a de-
núncia dunha opositora  recla-
mando ser indemnizada polo
gasto que tivo que facer para ca-
pacitarse en éuscaro, logo de ter
sido escolarizada no modelo A.
Reclamaba os cartos gastados
en academias (máis de 10.000
euros) para conseguir superar a
proba de idioma precisa para
optar á administración pública
de Euskadi. A denuncia foi con-
siderada nos tribunais e é un
máis dos elementos que desde
hai anos está presente no debate
sobre o modelo lingüístico do
sistema educativo vasco.

Actualmente conviven tres
modelos, A, B e D. No A o  éusca-
ro apenas é unha asignatura do
currículo, sendo o castelán vehi-
cular. No modelo B hai un repar-

to proporcional nas materias e,
finalmente, o D é integramente
en éuscaro. Unha tendencia do
paso do sistema A cara o B ten
oposición dos sectores máis es-
pañolistas, pero a nova conse-
lleira de Educación, Isabel Celaá,
anunciou que, aínda que toma-
ría medidas de reforzo do mode-
lo A, non contempla modificar o
actual sistema de non conseguir
novos consensos. A responsábel
vasca di se conscente de que o
actual sistema non capacita
abondo o alumnado enmarca-
do no modelo A, polo que pensa
introducir algunhas asignaturas
en éuscaro, “non a través dun
decreto, senón co acordo das
comunidades educativas”. A
maiores o executivo volveu falar
dun modelo trilingüe, con entra-
da do inglés.

MALOS RESULTADOS. Hai numero-
sos estudos sobre a utilidade
dun modelo implantado nos
anos 80. Nun estudo do Institu-
to Vasco de Evaluación Educa-
tiva estudouse a capacitación
en éuscaro, despois de 13 anos
de escolarización. O resultado
foi que o 66% dos estudantes
non domina o euskera cando
chega a 4º da ESO. Os que se-
guían o modelo D si superan a
capacitación estándar acepta-
da a nivel europeo, nun 60%.
Mesmo os alumnos de familias
castelán falantes conseguen

moito mellores resultados can-
do se escolarizan no modelo in-
gramente en euskera.

Segundo Felix Etxebarría, ca-
tedrático de Pedagoxía na Uni-
versidade do País Vasco, “a exis-
tencia de dous modos de escola-
rización, en euskara e castelán,
especialmente no ensino se-
cundario, supón un gran lastre
para a convivencia no centro. A
diferente escolarización destes
dous colectivos humanos pare-
ce ter algunha influencia na pre-
senza de dúas mentalidades,
dous grupos distintos: vasco-fa-
lantes e castelán-falantes, e as
actitudes e os prexuízos entre
ambos os colectivos veñen mo-
tivadas en certa medida polo ti-
po de modelo lingüístico em-
pregado no aula. Nunha socie-
dade ameazada pola división
social non parece conveniente a
práctica de dous modelos dife-
renciados na escola”.

O debate segue aberto e
pendente de decisións do novo
goberno saído da coalición en-
tre PSV-PSOE e PP.�

ANOSATERRA
2-8 DE XULLO DE 2009

Desde os anos 80 a educación no País Vasco
ten tres modelos de escolarización
cuestionados por ineficaces para aumentar
a capacitación en éuscaro

O novo goberno vasco non se atreve
a mudar o modelo lingüístico

Agnes Marquès

Non acabamos de des-
prendernos do século

pasado, non damos un paso
decidido cara ao XXI. Imaxi-
no que en cada cambio de
centea debeu pasar o mes-
mo, seguramente froito da
inercia. Reflexiono sobre is-
to por dous feitos que me re-
voltaron durante a fin de se-
mana, tan dispares que pa-
rece difícil que teñan un ne-
xo. Eu encontreino. O golpe
de Honduras e a morte de
Michael Jackson, selo e figu-
ra da fin do milenio.

O selo, o golpe do exército
en Honduras e tamén as
pretensións do deposto pre-
sidente Manuel Zelaya, de-
vólvenos dunha patada ao
mil novecentos. Xa non esta-
mos afeitos a pasaxes coma
a de Honduras nos países la-
tinoamericanos. Coidamos
que pasaran páxina, que,
aínda que débiles, as súas
democracias garantían iso,
democracia. Pero a alterna-
tiva bolivariana que impulsa
Hugo Chávez desde Vene-
zuela ten tics e algúns non
están tan diferenciados dos
conservadores que fixeron
súa a segunda metade do sé-
culo XX. E ao final, a pobreza
segue a marcar o carácter
deses países.

A figura, Michael Jackson.
Dicía Andrés Calamaro que
coa súa morte, daba por ter-
minado o século pasado. Un
adeus como o dos grandes
mitos. Temperá e fulguran-
te. Zas. Acabou. Aínda que el
había tempo que acabara,
musicalmente falando. Os
seus grandes éxitos reenche-
ron a miña infancia e aínda
máis a miña adolescencia.
Cando os da miña xeración
vivimos atónitos a súa trans-
formación cutánea, o seu
cambio de cor, nós xa non
entendiamos de cores. El era
prisioneiro, tamén, do sécu-
lo XX.�

SÉCULO XX
’’

Estrasburgo apoia ilegalización de HB. O Tribunal Europeo de Dereitos Hu-

manos, con sede en Estrasburgo, fallou a favor do Estado español no recurso in-

terposto por Batasuna contra a ilegalización desta formación política polos Tri-

bunais Supremo e Constitucional. Na súa demanda Batasuna invocara as viola-

cións do dereito á liberdade de expresión, do dereito á liberdade de reunión e

de asociación e do dereito a un recurso efectivo do Convenio Europeo de Derei-

tos Humanos. Na imaxe, Arnaldo Otegui, líder de HB.�

’’El era prisioneiro,
tamén, do século XX”

O ÉUSCARO NO ENSINO

Isabel Celaá, conselleira de Educación. 
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Fernando Pérez-Barreiro
analista do IGADI (www.igadi.org)

Convén por veces parar no me-
dio da vertixe dos acontecemen-
tos e do carrusel da diplomacia e
guarismar nos tópicos aos que
imos como se fosen explicativos
e fóra de dúbida.  En cuestións
de guerras e conflitos armados,
nas que a patoloxía social está
tan descoidada cando tanta falta
faría. Sorprende que se faga tan-
to estudo da paz e tan pouco das
raigañas do conflito. Repítese is-
to ao falar de guerras recentes,
como se se tratase dunha desco-
berta reveladora, algo así como
as intuicións darwinianas ou
freudianas: que toda a culpa vén
de querer o control do petróleo.
Que, por baixo dos motivos que
se achegan para xustificar o uso
das armas, está o cru. 

Trátase de deslexitimar o re-
curso ás armas se se revela que,
en realidade, todo é polo petró-

leo.  A ética da guerra nunca esti-
vo clara. Un fenómeno que
acompaña a historia humana,
antes do amor, se non antes da

sexualidade, vai recollendo in-
terpretacións e pseudoxustifica-
cións segundo a moda dos tem-
pos ou a historia das ideas, se
queremos darlle máis nobreza
terminolóxica. A literatura occi-
dental comeza cunha historia
de guerra sen aforro de sangue.
E a reflexión moral non avanzou
moito. Todo o máis, formulouse
no cristianismo a cuestión da
guerra xusta, admitindo que
guerras ten que haber.

Queda de todo iso unha espe-
cie de xerarquía das invocacións
que se fan para mobilizar o po-
bo, ou máis ben a xuventude,
aínda que nos tempos da guerra
total o risco se xeneralice.  Chá-
mase ás armas para defender a
patria, ou as fronteiras, ou a civi-
lización. En tempos máis recen-
tes, invócase a defensa da demo-
cracia, ou a do Islam ameazado,
por citar dúas que teñen vixencia
ben actual. Calquera desas invo-
cacións ennobrece. E para desa-
creditar idealismos dise, por
exemplo, que non hai tales ide-
ais, que “todo é polo petróleo”. 

A HIPOCRISÍA ENERXÉTICA. E por qué
non había de ser? Esa frase pó-
dese dicir ao volante dun auto-
móbil ou no confort dunha via-
xe aérea. O petróleo que fai po-

síbeis esas comodidades, non
xustificará que outros morran
por conseguilo? ¿Non haberá aí
tanta hipocrisía como a que le-
va a ocultar o motivo económi-
co con proclamas idealistas? 

Enguedéllase o tema có an-
gulo ecolóxico. Cando queremos
substituír o petróleo por outras
fontes de enerxía, xúntase á pre-
ocupación ética un tema xeopo-
lítico, que é o da independencia
enerxética. Se o petróleo non es-
tá nas mans de quen sexa do no-
so agrado, mellor sería non de-
pender del. Pero cando pensa-
mos así, esquecemos que o pe-
tróleo é o motor do desenvolve-
mento de moitos países que re-
sulta que non foron os vectores
da nosa modernidade.  Que os
ingresos procedentes  do petró-
leo se usen “mal”, como nos rexi-
mes autocráticos, ou “ben” co-
mo nos populistas, non é o fun-
damental. Cómpre preguntar se
de verdade queremos deixar
desprovistas de recursos e de-
pendentes de novo da nosa boa
vontade esas partes do mundo
polas que as nosas democracias
occidentais tanto gostan de ver-
ter bágoas de crocodilo. 

É ben difícil saber o que que-
remos e distinguilo de que que-
remos querer. �

Para moitos, afirmar que a orixe dun
conflito é o control do cru, é coma unha
especie de esconxuro que o libera de pensar
cal é o modelo de desenvolvemento que
posuímos e o papel da enerxía nel

X.L. Franco Grande

Dalgunhas cousas, non
moitas, podemos estar se-

guros en canto aos pasados
acontecementos de Irán. Nunha
ditadura tan pechada e represi-
va, con tantas tirapuxas no man-
do, non é moito o que sae á su-
perficie. Pero tampouco existen
secretismos absolutos.

Pode que o máis evidente se-
xa que Mir Husein Musaví, a
quen  moitos quixeron debuxar
como reformista, é por riba de
todo un home pertencente a ese
cumio do poder, que defende o
réxime da República Islámica,
que formou parte do goberno e
que, por tanto, é un home do sis-
tema, tanto como o mesmo
Mahmud Ahmadineiad.

Tamén parece manifesto que
as masivas mobilizacións, repri-
midas cun número de mortos
que non se coñece ben, demos-
tran que o poder teocrático dei-
xou de ser monolítico, que hai
grandes fendas ao máis alto nivel,
polo que Ali Khamenei tivo que
queimarse, obrigado a tomar
partido sen contemplacións.

Shataqat Rajabian, experto
en Irán, chega a afirmar que a si-
tuación nas rúas é semellante á
da revolución de 1979, cousa
que nega o especialista da BBC
Jenny Norton, quen defende
que Musaví non está prometen-
do unha revolución, que a xente
protesta contra a maneira en
que se gobernou o país e que
non vai máis alá do recoñece-
mento de que as eleccións foron
amañadas.

O réxime teocrático non vai
caer polas mobilizacións, nin
mesmo pola contundente re-
presión. Outra cousa pode ser
que nas alturas siga a guerra xor-
da entre o poderoso Rafsaniani e
Khamenei, sen esquecer o mes-
mo Musaví nin a Khatamí. Aí é
onde se está xogando o porvir da
República Islámica. Pero das sú-
as interioridades sabemosmáis
ben pouco.�

LATEXOS

ESVARADIZO
IRÁN

’’

O poder teocrático
deixou de ser monolítico,
hai grandes fendas
ao máis alto nivel”

’’

’’Chámase ás armas para
defender a patria, ou as
fronteiras, ou a civilización.”

’’O petróleo que fai
posíbeis esas comodidades,
non xustificará que outros
morran por conseguilo?”

Soldados xeorxianos descansan nunha gasolineira na cidade de Tskhinvali, durante a guerra con Rusia de agosto do 2008. DAVID MDZINARISHVILI / REUTERS

As guerras fanse por petróleo... E que?

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org
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tro”. Menos aínda o seu propio
partido, que considera a Zelaya
un traidor ao servizo de Vene-
zuela e Cuba.

Consciente ou inconsciente-
mente, Zelaya soubo xogar coa
súa debilidade. En troques de
encirrar o congreso, optou por
desacreditar o exército. A desti-
tución de Romeo Vásquez co-
mo todopoderoso xefe militar
excitou os cuarteis. Os altos ofi-
ciais, veteranos todos eles da
Escola das Américas, déronlle
un ultimato aos poderes lexisla-
tivo e xudicial: ou se desfacían
eles de Zelaya ou habería un
golpe de Estado.

A oligarquía gobernante
desde hai 200 anos non soubo
manexar os tempos. Por medo
aos militares, acabou por me-
dio camuflar o golpe de Estado
cunha saba de lexitmidade de-
mocrática; a comunidade inter-
nacional non tragou o anzol.

Agora, Zelaya conta con
apoios unánimes, desde Was-
hington a Brasília pasando por
Bruxelas. A pesar de contar coa
ameaza do arresto de volver a
Honduras, confía no poder do
illamento exterior para abafar o
golpe.

Dous movementos van ser
moi importantes e de seguro ca-
miñarán xuntos, o estadouni-
dense e o brasileiro. Fontes do
goberno golpista de Roberto Mi-
cheletti aseveran que non conta-
ban coa oposición radical de
Luíz Inácio Lula, que ordenou a
retirada do seu persoal diplomá-
tico de Tegucigalpa. A ministra
de Exteriores norteamericana,
Hilllary Clinton, advertiu de que
non permitiría represión, o que
explica que as medidas coerciti-
vas sexan felizmente leves. De
feito, a esquerda ve o golpe co-
mo oportunidade de estruturar-
se e crear unha alternativa políti-
ca de cara ao futuro.�

César Lorenzo Gil
O golpe “constitucional” de
Honduras sorprendeu en todo o
mundo, especialmente por tres
aspectos: a unanimidade mun-
dial no seu rexeitamento, a con-
nivencia entre dous dos tres po-
deres públicos para depoñer a
Manuel Zelaya de xeito violento
e o papel protagonista que o pre-
sidente democrático toma como
nova figura da esquerda trans-
formadora latinoamericana.

Manuel Zelaya (nado no
1952) é un home de éxito. Enxe-
ñeiro de profesión, triunfou nos
negocios e converteuse nun dos
facendados máis importantes
de Honduras. Vinculado ao
Partido Liberal desde os 18
anos, gañou as eleccións presi-
denciais de xaneiro do 2006 co
seu sombreiro de cow boy e a
promesa de duplicar o número
de policías na rúa.

Pero o vello tópico de que o
poder cambia foise cumprir
neste home de botas empoeira-
das e alento popular. Afirman
varios expertos estadouniden-
ses que Zelaya sufriu nas pro-
pias carnes a engrenaxe dun sis-
tema oligárquico que en Hon-
duras atenaza do mesmo xeito
o gobernante que o pobre. 

Só un ano despois de tomar
posesión, as súas viaxes a Cara-
cas e as longas conversas con La
Habana habíano cambiar aos
poucos. Ingresou a Honduras
na Alternativa Bolivariana (AL-
BA) e emprendeu en solitario o
camiño cara á reforma consti-
tucional. O seu primeiro paso
pretendía ser reforzarse demo-
craticamente conseguindo o
apoio a unha nova constitución
por parte dos hondureños.

Fracasou porque estaba só.
Fóra do seu gabinete, ningunha
institución con poder en Hon-
duras estaba disposta a acom-
pañalo na “revolta desde den-

Peregrino por América, reforzado
polo apoio internacional, Manuel Zelaya,
único presidente recoñecido de Honduras,
é o “tapado” da nova esquerda
latinoamericana, capaz xa de atraer
políticos de ideas conservadoras

O presidente de Honduras, Manuel Zelaya, durante a súa intervención diante das Nacións Unidas, en Nova York, o 30 de xuño.   
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Zelaya,
de neoliberal
a bolivariano
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da partido opositor sae reforza-
do onde xa era importante pe-
ro en conxunto non debuxa-
ron un escenario único para as
presidenciais de 2011. Coa
inestimábel axuda das disiden-
cias internas no xusticialismo,
derrotaron o oficialismo. Pero
por separado non forman son
un bloque o suficientemente
forte afrontar con éxito as pró-
ximas presidenciais.

Entre as alternativas a máis
perfilada é a de Mauricio Ma-
cri, o magnate conservador
que soubo atraer os disidentes
xusticialistas á coalicion gaña-
dora na provincia. Mais nou-
tras provincias, como Córdoba
ou Santa Fe, a súa presenza
non pasa do testemuñalismo.
Por tanto, subiu un chanzo, a
carreira presidencial, pero aín-
da queda lonxe da vitoria.

Cobos, o ex vicepresidente,
que deixou a condición de alia-
do do oficialismo para voar en
solitario, configúrase coma ou-
tra alternativa, pero concorre

no mesmo electorado que o
kirchnerismo. O seu triunfo en
Mendoza, como aliado do ra-
dicalismo, a súa vella casa, co-
lócao na grella de saída, sen
grandes resultados noutras
provincias, pero unha sólida
imaxe como alternativa ao
kirchnerismo.

O PERIGO NA CASA. Quizais o maior
perigo para Néstor e Cristina,
veña das propias bancadas pe-
ronistas. Carlos Reuteman, o
ex piloto de Fórmula 1, gañou-
lle nunha dura contenda ao so-
cialista Rubén Giustiniani. De
paso tamén deixaba tocado o
candidato solicialista para as
presidenciais. Hermes Binner.
A partir de agora ten dúas alter-
nativas: ou vai configurándose
como alternativa interna ao
postkirchnerismo, ou se con-
solida como líder rexional,
nunha área de intereses eco-
nomicos comúns. Un barón
impriscindíbel para desatascar
a política arxentina. �

te. Néstor Kirchner apostara
todo o seu capital a unha soa
carta e perdeu.

Na oposición a alegría vai
por barrios ou provincias. Ca-

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

Hai triunfos que teñen aspec-
tos de derrota por todas as ca-
ras. Algo diso aconteceulle á fa-
milia Kirchner-Fernández o 28
de xuño. Como triunfo poden
presentar que son a forza máis
votada con diferenza nas elec-
cións lexislativas, que son a or-
ganización política que posúe
máis escanos. Tampouco foi o
devalo que presaxiaban os
prognósticos inmediatamente
posteriores á crise do campo,
onde os índices de popularida-
de da presidenta situábanse ao
redor do 20 por cento, cando
na casa peronista agromaban
disidencias coma cogomelos
en outono, cando aliados tan
significados como o vicepresi-
dente Julio Cobos asestáronlle
a coitelada final á maioría par-
lamentaria en tema tan delica-
do como as taxas de exporta-
cións agrarias.

Porén, ter perdido un terzo
dos 60 deputados oficialistas
en xogo na cámara ten amargo
sabor a derrota. É inquietante
quedar a 13 deputados do quo-
rume obriga a facer equilibrios
en tempos convulsos, previos
ás eleccións presidenciais de
2011. Ver como se esfuman ca-
tro escanos decisivos no sena-
do, que daban maioría de seu,
engade un plus de equilibris-
mo para quen acostumou a
gobernar sen consultar, a pre-
miar os submisos, a castigar
caprichosamente os díscolos.

Mais se hai algo difícil de
asimilar para os Kirchner-Fer-
nández é a exigua derrota por
150.000 votos na provincia de
Bos Aires, do ex presidente. É
simbolicamente determinan-
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O kirchnerismo non
tivo o éxito esperado
e comeza un novo
tempo no que
o peronismo
segue dividido en
diferentes familias
comandadas,
iso si, por políticos
moi veteranos

ENERXÍA / IRAK

BP EXPLOTARÁ O MEIRANDE
CAMPO PETROLÍFERO

Un grupo de
empresas li-
derado por
British Pe-
t r o l e u m
(BP) gañou a
concesión
estatal para
explotar o
campo pe-
trolífero de
Rumaila, no
Irak. Os eu-
ropeos impuxéronse no con-
curso a empresas chinesas e
indias, que non puideron pa-
gar os honorarios esixidos
polas autoridades. Rumaila
ten unhas reservas estima-
das de 17.000 millóns de ba-
rrís de cru.

VIOLENCIA POLÍTICA / SOMALIA

MÁIS DE 16.000 VÍTIMAS
DESDE O ANO 2007

16.210 civís morreron en So-
malia desde o 2007 en actos
violentos. Así o indicou a or-
ganización de vixilancia dos
dereitos humanos Elman,
con base en Mogadixo, capi-
tal do país. Segundo este co-
lectivo, durante este mesmo
ano xa morreron 7.574 civís.
Somalia vive no caos político,
sen poder estatal e en perma-
nente guerra entre faccións. 

GUERRA / ETIOPÍA

ALERTA POLA POSÍBEL 
INVASIÓN DE SOMALÍS

O goberno
etíope man-
tén o seu
exército en
alerta, en
previsión de
ataques na
fronteira so-
malí. Os re-
beldes isla-
mistas, logo
de conquis-
taren por completo a capital
de Somalia, Mogadixo, des-
pregaron tropas nos postos
da divisa con Etiopía e amea-
zaron a través das súas emi-
soras de radio con invadiren
os seus veciños. Etiopía
apoiou no pasado o deposto
presidente Abdullahi Iusuf
Ahmed, arestora entre o Ie-
men e Gran Bretaña. Curio-
samente, naquela invasión
do 2006, un dos obxectivos
era impedir unha revolta isla-
mista na que participaba o
actual presidente somalí,
Sheik Sharif Ahmed. �

O ministro do Pe-

tróleo iraquí, Hus-
sein al-Shahris-
tani.
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O presidente de

Somalia, Sheikh
Sharif Ahmed.
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Francisco de Narváez, [á dereita] opositor a Néstor Kirchner, e o alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri. REUTERS

Novo mapa,
mesmos actores na Arxentina

’’Se hai algo difícil
de asimilar para
os Kirchner-Fernández
é a exigua derrota
por 150.000 votos
na provincia de Bos Aires”

’’Entre as alternativas
a máis perfilada
é a de Mauricio Macri,
o magnate conservador
que soubo atraer os
disidentes xusticialistas”
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Xurxo González
A camiñada de case tres mil
operarios afectados polo con-
venio do metal entre Ponteve-
dra e Santiago de Compostela
constitúe a metáfora máis clara
de que o intento de arbitraxe da
Xunta non xurdiu efecto. O ob-
xectivo dos traballadores é lo-
grar que a Administración se
implique máis na negociación
dun convenio que xa arrastra
máis de vinte días de folga.

Os propios mediadores di-
xeron que a súa proposta de
suba de soldos consistía na me-
dia aritmética das “barreiras in-
franqueábeis” que ambas par-
tes declararan en reunión pri-
vadas. De ser isto certo, e
coñecendo as pequenas dife-
rencias entre a proposta dos
mediadores e a que os empre-
sarios declararon nos medios, a
distancia entre patronal e sindi-
catos non sería moita no que
respecta ao aumento salarial.

Con todo, os traballadores
rexeitaron esta proposta nas
asembleas que as tres centrais
(CIG, CCOO e UGT) convoca-
ron para estudala. O principal
punto de fricción é a duración
do convenio. Nas primeiras se-
manas de conflito as diferen-
cias entre as partes consistían
en se asinar por un, como de-
fendían os sindicatos, ou por
dous anos, como esixía a patro-

pode acabar sendo noticia polo
conflito social que xera” e subli-
ñou que “existe o dereito á folga
pero tamén ao traballo”.

MÚLTIPLES SIGNIFICADOS DUNHA MOBI-

LIZACIÓN. A folga polo convenio
do metal de Pontevedra xa é a
máis longa e multitudinaria no
que vai de ano no Estado espa-
ñol. Algúns expertos e intelec-
tuais saudárona como un
exemplo de actuación respon-
sábel dos traballadores, que
non deben asumir o custe
dunha crise que non causaron,
e como un símbolo do que de-
bería ser a loita da esquerda. Xa-
vier Vence, catedrático de Eco-
nomía Aplicada da USC, ou Ra-
món Reboiras, escritor e
directivo da multinacional de
distribución Fnac, son algúns
dos que defenderon esta ver-
sión publicamente nos medios.

Pola contra, a difícil situación
que atravesan os estaleiros, afec-
tados indirectamente pola folga,
supuxo acusacións de irrespon-
sabilidade. A patronal incide en
que non poderá pagar os sala-
rios de xuño, aínda que obvia
que a participación nunha folga
priva ao traballador do seu
soldo, cotización á seguridade
social e da parte proporcional
das pagas extras. Os sindicatos
insisten en que a folga durará até
que o decidan os traballadores,
pero que se poden negociar
pausas en determinadas com-
pañías se os seus responsábeis
demostran ao comité de em-
presa o perigo para a supervi-
vencia das mesmas.�

nal. Agora a Administración dá
por boa unha duración de tres
anos. Na asemblea pública que
tivo lugar o día 24 na Praza do
Rei de Vigo, ás portas do conce-
llo da cidade, os traballadores
rexeitaron claramente un con-
venio por tres anos.

Ao peche desta edición, Bea-
triz Mato, conselleira de Traba-
llo, negociaba no edificio da
Xunta cos axentes sociais a reso-
lución do conflito. A mediodía
chegaran os traballadores que
camiñaran desde Pontevedra.
Os empresarios pontevedreses
desprazáronse até a capital, e
aínda que non deran unha ver-
sión oficial sobre a proposta da
Administración, aseguraron
que mantiñan a súa propia, que
implica a práctica conxelación
salarial e que cualificaron de
“máis que suficiente”.

Mato afirmou non “enten-
der como unha negociación

FOLGA POLO CONVENIO EN PONTEVEDRA

Manuel Cao

A agrevisidade mostrada polo PP de Feij009 contra o
noso idioma fai pertinente interrogarnos acerca do

valor real do galego. Para a nova Xunta o galego é non só
prescindíbel senón un atranco para descubrir por exem-
plo a valía real dun aspirante a funcionario e por iso su-
prime a obrigatoriedade dun exame en galego que pode-
ría dificultar a chegada de persoal de tan “alta cualifica-
ción” pero incapaz de realizar un exame nun idioma cun
léxico e ortografía semellante á do español e cun grao de
esixencia tan escaso como revelou un deputado do BNG,
que denunciou que os certificados que acreditan o ma-
nexo do idioma de Castelao son como os billetes dunha
moeda en hiperinflación.

Semella máis difícil obter os certificados de aptitude
en éuscaro ou catalán pois teñen que acadar os niveis
marcados e poden ser mesmo apartados das súas fun-
cións se non son capaces de acadar unha competencia
real nesas linguas. Isto indica que esas autonomías valo-
ran e coidan o seu idioma para que vaia avanzando o seu
coñecemento efectivo e se xeren incentivos nos axentes
e nas persoas para aprendelo e acrecentar a identifica-
ción coa masa real de falantes. Nótese que o valor dun
idioma é o dos seus falantes e depende do seu poder en
materia económica, comercial, tecnolóxica, cultural, etc,
pero, sobre todo, do valor que lle dan eles mesmos.

En Galicia é moi habitual o paradoxo de que os que fa-
lan galego non teñen os certificados e os que non falan
ren téñenos todos e dáse unha coincidencia curiosa de-
rivada da estrutura de incentivos até agora existente: os
que coñecen o galego apenas teñen interese en mello-
ralo e os que non o coñecen tampouco. Entón, a quen se
dirixen e para que serven as políticas de normalización
lingüística? Quizais a un grupo que ten o seu medio eco-
nómico de vida en actividades de investigación, escrita,
audiovisual, etc, que ten como prioridade acadar recur-
sos financeiros para impartir cursos ou accións sociocul-
turais das que se autoexclúe unha franxa de poboación
crecente que non se ve identificada con tales proxectos e
atopa na rede de axentes e actuacións artelladas arredor
do español un maior atractivo.

Do mesmo xeito que na política onde o sentimento
nacionalista é superior ao poder dos partidos en votos,
escanos e peso institucional, o número e calidade de
practicantes do idioma galego está por enriba ou á marxe
dos contidos proporcionados polos axentes e actores que
lideran e controlan as organizacións que parecen defen-
der o idioma. Estamos diante dun problema de capital
social, de construción de país, de institucións no cal cer-
tos grupos de intereses explotan o feito diferencial galego
e van esterilizando a súa eficacia como elemento básico
de configuración da nosa identidade. Tanto o que dá un
certificado falso como o que o recibe están aldraxando o
idioma e son meros rentseekers que só buscan acadar
rendas a conta do noso feito diferencial. Velaí unha das
claves do fracaso da normalización.�

Os que coñecen 
o galego apenas teñen
interese en melloralo
e os que non o coñecen
tampouco”

’’

’’
O VALOR
DO GALEGO

’’Os sindicatos ofrecen 
negociar pausas na folga en
determinadas compañías
se os empresarios
demostran que a
supervivencia periga”

Logo de máis de vinte días de folga, asalariados
e empresarios non chegan a acordos.
Os mediadores da Administración asumen
unha postura próxima á da patronal

Concentración dos obreiros do metal ás portas de San Caetano, o 30 de xuño. JÉSSICA BARCALA / AGN

A proposta da Xunta
para o metal non convence
a ningunha parte

A proposta da Xunta
para o metal non convence
ningunha das partes
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desaparecer e para adecuarse a
esa situación auméntase a can-
tidade que se pode producir en
cada país. Iso lanzou o sinal de
que a desregulación da produ-
ción era imparábel e provocou
inestabilidade do mercado. O
aumento da produción foi moi

Xurxo González
Jéssica Barcala [fOTOGRAFÍA]

Xullo será un mes axitado para
o agro galego. Unións Agrarias,
Sindicato Labrego Galego, Xó-
venes Agricultores e AGACA
(Asociación de Cooperativas)
celebrarán cinco días de trac-
torada que colapsarán San-
tiago, Lugo e varias vilas. As
medidas que anunciou Sa-
muel Juárez, conselleiro de
Medio Rural, non semellan su-
ficientes para paliar unha crise
gandeira (e en especial do sec-
tor do leite) que se agrava
desde hai un ano. Edelmiro Ló-
pez Iglesias (Bilbao, 1960), ex
director xeral de Desenvolve-
mento Rural co BNG e econo-
mista experto en agricultura e
gandería opina sobre as pri-
meiras actuacións do goberno
de Feixóo e explica o inicio e al-
cance da crise do leite.
QQuuee  ssiiggnniiffiiccaaddoo  tteenn  aa  aaccttuuaall
ccrriissee  ggaannddeeiirraa  nnoo  ccoonntteexxttoo  ddooss
pprroobblleemmaass  qquuee  aarrrraassttrraa  oo  lleeiittee
ddeessddee  hhaaii  ddééccaaddaass??
Un podería pensar que o que

está pasando agora é o de sem-
pre, pero non é así. A crise do
leite do último medio ano é
nova e está relacionada coa li-
beralización dos mercados en
Europa. Esta crise é unha mos-
tra de a onde nos pode levar a
desregulación do sector agra-
rio que promove a UE. Debe
haber mecanismos públicos
de estabilización dos prezos.
PPeerroo  eessee  pprroocceessoo  ddee  lliibbeerraalliizzaa--
cciióónn  xxaa  ccoommeezzaarraa  aanntteess......
De mediados dos sesenta a
mediados dos 80 a Política
Agraria Común (PAC) foi moi
proteccionista: garantía de
prezos altos e de recollida da
produción. A nosa integración
coincide cando ese modelo en-
tra en crise, e a partir de aí hai
reformas que reducen a pro-
tección do sector. Con todo, o
leite quedou á marxe da libera-
lización durante décadas. Un
xiro fundamental dáse en 2003,
pero sobre todo nos acordos
que se corroboran a finais de
2008. Nese momento é cando
se confirma que as cotas van

grande en Francia, que verteu
os excedentes no mercado es-
pañol. Liberalizar o sistema
produce picos na cotización do
leite, o que lles nega estabili-
dade aos produtores.
ÉÉ  iirrrreevveerrssííbbeell  eessttee  pprroocceessoo??
Non. O acordo de finais de
2008 estabelecía que a finais de
2010 e de 2012 habería dous
exames para decidir as actua-
cións futuras. Penso que a crise
actual debe levar a rectificar
este tipo de medidas.
PPeerroo  ooss  iinntteerreesseess  ddee  GGaalliizzaa  ppoo--
ddeenn  nnoonn  ccooiinncciiddiirr  ccooss  ddee  oouu--
ttrrooss  pprroodduuttoorreess  eeuurrooppeeooss,,
ccoommoo  ooss  ffrraanncceesseess......
Francia está empezando a dicir
nas reunións dos Consellos de
Ministros da UE que hai que
reconsiderar a eliminación das
cotas. Esta situación non é ex-
clusiva de aquí. Ademais disto
hai que corrixir, no ámbito in-
terno, a lei da selva que rexe as
relacións entre industria e pro-
dutores. Nós tentámolo na
Consellería co estabelece-
mento do contrato homolo-

gado. Hai que consolidar ta-
mén a interprofesional, que en
Galiza é a Mesa do Leite.
NNoouuttrrooss  ppaaíísseess  eeuurrooppeeooss  eexxiiss--
tteenn  ooss  ccoonnttrraattooss  hhoommoollooggaaddooss??
En Francia si, hai un índice de
referencia. Produtores e indus-
trias negocian prezos trimes-
trais. En Dinamarca só recollen
tres industrias de tipo coopera-
tivo, o que facilita as negocia-
cións. A situación española é
polo tanto atípica no contexto
europeo e anacrónica, porque
son relacións propias do século
XIX. Ninguén hoxe entregaría a
súa produción sen saber canto
vai cobrar e se lla van seguir re-
collendo os meses seguintes.
AA  MMeessaa  ddoo  LLeeiittee  nnoonn  ttiivvoo  mmooiittoo
ééxxiittoo..  OOss  pprroodduuttoorreess  ee  iinndduuss--
ttrriiaa  mmeettéérroonnssee  eenn  ssuucceessiivvaass
gguueerrrraa  ddee  pprreezzooss......
En xullo de 2007 lanzamos a
idea do contrato homologado.
Naquel momento non foi ben
recibido por ninguén. O leite es-
taba subindo, e houbo produto-
res que cambiaron de industria
dúas ou tres veces en dous
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Edelmiro López Iglesias, economista e ex director xeral de Desenvolvemen

‘Un estudo da UE di que Galiza ten as mellores
condicións do continente para a produción de leite

O FUTURO DO CAMPO

O conselleiro de Economía comprométese a revisar o concurso eó-
lico este ano. Xavier Guerra [na foto] afirmou que o goberno do PP non

ten agora “unha idea prefixada sobre a validez do concurso”. Pese a que o

PP o criticou duramente durante a pasada lexislatura, Guerra di que “se

este proceso ten garantías xurídicas, pode seguir adiante”.�

’’O mercado do leite é atípico
no contexto europeo
e anacrónico, porque
son relacións propias
do século XIX”

’’O leite galego pode ser
competitivo se producimos
forraxe aquí”

CCoommoo  vvaalloorraa  aass  pprriimmeeiirraass  aacc--
ttuuaacciióónnss  ddoo  nnoovvoo  ccoonnsseelllleeiirroo
ddee  MMeeddiioo  RRuurraall??
Polo momento o novo
equipo aínda non expuxo as
súas liñas mestras. Dá a sen-
sación dunha notábel im-
provisación. Unha das pri-
meiras declaracións de Sa-
muel Juárez foi para indicar
que eles non querían intervir
para nada no mercado. Nun
sector como o lácteo galego,
no que funciona a lei da
selva, isto pode supor que
industrias que estaban pen-
sando se pechaban ou non,
tomen a decisión de irse. E
outras que estaban pen-
sando en baixar o prezo do
leite, van facelo. Recente-

mente anunciaron unha se-
rie de medidas nas que mes-
turan actuacións razoábeis,
como o adianto do paga-
mento único, con outras que
son un insulto á intelixencia.
Un exemplo destas últimas é
o pagamento de 21 millóns
de axudas da PAC para os
produtores de carne de va-
cún. Calquera que coñeza o
tema sabe que o límite legal
para facelo é o 30 de xuño.
Dicir nunha rolda de prensa,
o 22 de xuño, que se van axi-
lizar eses pagamentos é
unha broma, porque se non
se axilizan vas incumprir a
normativa. Unha medida
positiva é empregar o  IGAPE
para dotar de liquidez as ex-

plotacións, pero non deixa
de ser unha orde que nós
aprobamos en novembro de
2008 na que só cambian al-
gún punto concreto. En re-
sumo, non hai ningunha
medida extraordinaria.
BBoottaa  eenn  ffaallttaa  aallgguunnhhaa  aaccttuuaa--
cciióónn  uurrxxeennttee??
Houbo dúas decisións que
adoptou o goberno central
nestes tres últimos meses que
foron claramente prexudi-
ciais para Galiza, e sobre as
que a Consellaría non se pro-
nunciou. Repartíronse unhas
axudas da PAC até 2013. O
ministerio presentáranos a
nós unha proposta de reparto
dos 144 millóns que había: 40
millóns eran para o leite e 60

para o cereal. Dixemos que
iso era inaceptábel, e no tras-
paso de poderes indicámos-
llo aos novos responsábeis da
consellaría. Ao final ese foi o
reparto que se aprobou. 

Tamén se repartiron 826
millóns máis para desenvol-
vemento rural. A Galiza só
van vir 23 millóns, o que su-
pón o 2,8 por cento. Cando
nós negociamos a distribu-
ción inicial, que era de 7.200
millóns de euros, consegui-
mos máis de 800 millóns, que
representa o 12 por cento.
Destas axudas adicionais po-
dían sacar fondos para axu-
dar o sector lácteo. En ambos
casos non abriron a boca
para nada.�

‘O erro de Juárez foi dicir que non intervirá nun sector
no que impera a lei da selva’

’’O goberno de Feixóo non
dixo nada sobre un reparto
de axudas da PAC que
prexudicou o leite, e do que
nós lles advertiramos
no traspaso de poderes”

’’Cando negociamos
a distribución dos fondos
de desenvolvemento rural,
conseguimos o 12%.
O departamento de Juárez
só o 2,8%”
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meses para aproveitar a si-
tuación. É fundamental con-
vencer a ambas partes de que o
caneo en corto non beneficia a
ninguén, pero a maior parte da
industria que opera en Galiza
non ten o centro de intereses
aquí, o que reduce a influencia
da Xunta.
UUnn  ddooss  pprroobblleemmaass  ddoo  lleeiittee  ggaa--
lleeggoo  éé  qquuee  ddeeppeennddee  ddeemmaassiiaaddoo
ddoo  ppeennssoo  iimmppoorrttaaddoo??
Galiza ten moita capacidade
para producir forraxes que
está desaproveitada. Se final-
mente se eliminan as cotas e
se liberaliza o sector, estou
convencido de que Galiza se-
ría competitiva sempre que
produza o propio forraxe.
PPoorr  qquuee  aass  eexxpplloottaacciióónnss  ggaallee--
ggaass  ssoonn  ttaann  iinntteennssiivvaass??
Déronse dous factores: a difi-
cultade para acceder á terra e
baixos prezos do penso. Non é
que os gandeiros sexan parvos:
entre mediados dos oitenta e fi-
nais dos noventa, eu na súa si-
tuación tería feito o mesmo. O
problema apareceu coa subida
dos cereais 2007 e 2008. A solu-
ción pasa por desbloquear o
mercado de leiras, que é o que
pretende o Banco de Terras. O
futuro do sector lácteo galego
depende disto, porque todos os
organismos internacionais pre-
vén que durante a próxima dé-
cada o prezo do penso estará
moi por riba do de 2008. Nós te-
mos a sorte de dispor de pastos
suficientes. Un estudo da Co-
misión Europea di que Galiza
ten as mellores condicións de
todo o continente para a produ-
ción de leite no futuro.
CCaannttoo  tteemmppoo  ppooddee  lleevvaarr  iimm--
ppllaannttaarr  oo  BBaannccoo  ddee  TTeerrrraass??
Estou convencido que, con im-
pulso adecuado, en cinco anos
poderían recuperarse entre
100.000 e 200.000 hectáreas
que están abandonadas. A su-
perficie agraria traballada ac-
tualmente abarca 700.000 hec-
táreas, polo que as nosas esti-
macións suporían pór en valor
case un terzo de terras máis.�

ECONOMÍA.21.
ANOSATERRA
2-8 DE XULLO DE 2009

As hipotecas volven abaratarse en xullo.  O euríbor, índice de refe-

rencia para as hipotecas, pechou o mes de xuño no 1,610%, o que supón

reducir en 300 euros as cotas mensuais medias. Con todo, as asociacións

de usuarios de banca denuncian que as entidades financeiras inclúen

cláusulas abusivas nas hipotecas que limitan os beneficios destas caídas

para os consumidores.�

nvolvemento Rural

res
n de leite’

>>>
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propicia para este tipo de prácti-
cas. Motivábame o feito de su-
perar a xente que tiña máis anos
ca min cando facíamos a trave-
sía entre Ribeira e Boiro. Aí foi
onde comecei a afeccionarme.
AA  eessppeecciiaalliiddaaddee  ddee  AAuuggaass
AAbbeerrttaass  nnoonn  éé  mmooii  ccooññeecciiddaa..
É descoñecida incluso para a
xente que está dentro do mun-
do da natación. Non se incluía
nos programas das federa-
cións até non hai moito tempo,
malia que as longas travesías a
nado son unha modalidade
moi antiga e practícanse den-
de tempos ancestrais.
NNoonn  llllee  ppaarreeccee  bbrruuttaall  ttiirraarrssee  aa
aauuggaa  ppaarraa  ffaacceerr  ddiissttaanncciiaass  ttaann
lloonnggaass??
A verdade é que as distancias
por longas que fosen sempre as
fun asumindo. Comecei en
1.500 metros en piscina, pero lo-
go paseime a este tipo de com-
petición. Cando comecei con
cinco quilómetros dábame algo
de medo, e parecíame unha
barbaridade, pero funme acos-
tumando e agora síntome moi a
gusto. É máis, non desboto a po-
sibilidade de competir nos 25
quilómetros que é a máis longa.

OObbxxeeccttiivvooss    aa  ccuurrttoo  pprraazzoo??
A miña ilusión é a de estar na
próxima Copa de Europa, aín-
da que é un reto difícil, xa que
van estar os doce mellores na-
dadores do continente. É o
principal obxectivo que teño
para este ano xa que as restan-
tes competicións internacio-
nais quedan aínda algo lonxe.
PPeerroo  ooss  eeuurrooppeeooss  ee  ooss  mmuunn--
ddiiaaiiss  ssoonn  xxaa  oo  vviinnddeeiirroo  aannoo......
Todos sabemos que están aí,
que se hai que ir preparando e
estar alerta porque logo sairán
novos nadadores que tamén

Teresa Portela e Carlos Pérez Rial,
campións de Europa. A padexeira

galega Teresa Portela gañou a meda-

lla de ouro no campionato de Europa

de Piragüismo, en K-1 200 metros, ce-

lebrado en Brandenburgo (Alema-

ña). Pérez Rial tamén conseguiu o tí-

tulo continental, na mesma distan-

cia, formando parella con Saúl Cra-

viotto. Mentres, Xosé Luís Bouza aca-

dou o bronce en C-1 1.000 metros.�

Rufino Regueira, Judith Lago ou
María Vellas, que xa baten mar-
cas estatais nas súas  categorías.
CCoommoo  eessttáá  aa  nnaattaacciióónn  ggaalleeggaa
nneesstteess  mmoommeennttooss??
Vive unha das mellores épocas
da súa historia. Aos resultados
me remito. Ademais é unha
mellora que se notou moito
nos últimos anos. Antes nun
Campionato de España podí-
aste encontrar catro ou cinco
nadadores galegos. Non em-
bargante, agora é frecuente ver
20 clasificados para un torneo
estatal. Cada club aporta unha
media moi elevada que non
baixa dos catro competidores.
ÉÉ  ppoossííbbeell  ccoommppaaxxiinnaarr  oo  ddeeppoorr--
ttee  ccooss  eessttuuddooss??
É complicado. O adestramento
ocúpache gran parte do tempo.
Habería que estabelecer outros
baremos. Hai que darse conta
de que o adestramento e posta a
punto dun deportista non baixa
das 5-6 horas diarias. Algo seme-
llante ao traballo de calquera
persoa noutro oficio ou profe-
sión. Eu teño beca no CGTD, pe-
ro tamén teño que dicir que os
estudos que estou a facer son de
asistencia obrigada.�

Antonio Cendán
Iván Brión (Ribeira, 1989) é un
dos nadadores máis en forma
do Estado español no momen-
to actual. Con tan só 19 anos
vense de proclamar rei das lon-
gas distancias despois de impo-
ñerse na Bahía de Santander en
cinco e dez quilómetros respec-
tivamente. Suma a estes títulos
o subcampionato de España en
piscina logrado en Málaga o pa-
sado mes de abril. Este nadador
é xa un dos moitos froitos que
está a dar o CN Ribeira Mar de
Couso nunha especialidade co-
ma as Augas Abertas, case des-
coñecida para o gran público.
QQuuee  ssuuppuuxxoo  eessttee  ddoobbrreettee  nnaa
ssúúaa  ccaarrrreeiirraa??
O título nas dúas distancias fai-
me estar máis concienciado
das miñas posibilidades, de
marcarme novos retos nun pe-
ríodo relativamente próximo,
pero hai que ser conscientes de
que hai que ir pouco a pouco.
PPoorrqquuee  eelliixxiiuu  eessttaa  mmooddaalliiddaaddee??
Coma todos, comecei nadando
en piscina, pero a min o que ver-
dadeiramente me gustou den-
de sempre foi facer travesías a
nado. A zona onde me criei é

contarán á hora de competir.
Eu, polo de agora, non penso
noutras competicións para as
que aínda falta moito tempo,
xa que se fago iso non me con-
centro no presente.
OO  qquuee  ssii  qquueeddaa  lloonnxxee  ssoonn  ooss
XXooggooss  OOllíímmppiiccooss......
É certo. E se me pregunta se
quero estar presente en Londres
pois non nego que sería a gran
ilusión da miña vida, pero iso xa
son palabras maiores. Penso
que para acudir a cita olímpica
hai que prepararse ao máximo e
moito máis agora que hai gran-
des nadadores e está todo cada
vez máis disputado.
HHaaii  aallggúúnn  sseeccrreettoo  ppaarraa  qquuee  hhaaxxaa
ttaann  bbooss  nnaaddaaddoorreess  eenn  RRiibbeeiirraa??
Para min o primordial é o mag-
nífico ambiente de traballo que
temos. É unha das cousas que
falei con deportistas doutras es-
pecialidades, nas que lles inflúe
de xeito moi negativo a presión
á que se ven sometidos. En Ri-
beira somos coma unha gran
familia e, aínda que non consi-
gas algún obxectivo que podía
estar previsto, apóiante todos.
Ademais, non son único nin
tampouco nesta etapa. Están

ACUÁTICOS

Iván Brión, duplo campión de España de augas abertas

‘A natación galega vive o mellor momento’

’’Comecei a motivarme
facendo a travesía
Ribeira-Boiro”

’’Nin a xente da natación
coñece esta especialidade,
aínda que é moi antiga”
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Antonio Cendán
Os resultados inesperados van
paralelos ao desenvolvemento
do mundo do deporte e do fút-
bol en particular. Unhas sorpre-
sas son agradábeis e outras esti-
veron provocadas por intereses
difusos que, coma no caso do
Mundial de fútbol de Inglaterra,
en 1966, manipularon o torneo
para que os británicos alzasen o
único título da súa historia.

Aínda que o “Maracanazo”
está considerado coma a maior
sorpresa da historia do fútbol
houbo outras que non deixaron
indiferentes a ninguén. Un dos
primeiros resultados que sor-
prendeu a propios e estraños
naquel tempo sería o único títu-
lo de Liga que acadou ao longo
da súa historia o Real Betis, que
se alzaría co título na temporada
1934-35, sendo coñecida aquela
xesta coma “O mazazo sevilla-
no”. O equipo andaluz imporía-
se aos grandes favoritos: o Real
Madrid e o Athletic de Bilbao. O
combinado verde e branco xa
fora un sorprendente finalista
do torneo de Copa en 1931, per-
dendo na final cos leóns de San
Mamés por 3-1. Daquela era o
seu presidente o toureiro, in-
mortalizado por Lorca, Ignacio
Sánchez Mejías, quen falecería
dunha gangrena provocada por
unha cornada, en Madrid, o 13
de agosto de 1934.

O DEPORTIVO, SUBCAMPIÓN INESPERA-

DO.Na posguerra, e coincidindo
co ano do Maracanazo, na tem-
porada 1949-50, o Deportivo da

DEPORTES.23.ANOSATERRA
2-8 DE XULLO DE 2009

Coruña facíase co subcampio-
nato de Liga, defendendo a súa
portería Xoán Acuña, que se
convertería nun dos mellores
gardametas do seu tempo. Lon-
xe aínda dos tempos do Super-
depor, o cadro herculino que-
douse a tan só un punto do título
de liga que finalmente sería para
o Atlético de Madrid, adestrado
por Helenio Herrera. O equipo
coruñés estaba integrado por un
gran número de xogadores gale-
gos a diferenza do que ocorrería
case medio século despois.

'O MARACANAZO', UNHA DAS MAIORES

SORPRESAS DA HISTORIA DO DEPORTE.

O 16 de xullo de 1950 todo esta-
ba previsto para que no estadio
“Maracaná” de Rio de Janeiro
houbese unha festa para cele-
brar o primeiro título mundial
de Brasil, que aínda tería que
agardar oito anos. Máis de
200.000 espectadores ateigaban
o Estadio da entón capital brasi-
leira para ver gañar o seu equi-
po. O sistema de competición
era diferente, xa que non se tra-
taba dunha final como tal se-
nón dunha liguiña. A Brasil valí-
alle o empate ante o seu eterno
rival, Uruguai. Ao comezar a se-
gunda metade, os brasileiros
adiantáronse no marcador e o
Maracaná converteuse nunha
caldeira. Segundo algúns co-
mentarios posteriores, Obdulio
Varela, un xogador uruguaio, fa-
lou co árbitro  para pedirlle fora
de xogo no gol de Brasil co áni-
mo de deter o partido uns ins-
tantes co obxectivo de arrefria-

lo. Fose ou non verdade, o certo
é que os uruguaios darían a
gran badalada da historia do
fútbol. Schiaffino empataría o
encontro e Ghiggia acadaría o
gol do título para Uruguai, que
deixaría literalmente mudo o
ateigado Estadio de Río, e que
atrás deixaba as goleadas da se-
lección brasileira sobre España
e Suecia respectivamente.

COREA DO NORTE ELIMINA A ITALIA. Na
historia dos mundiais, non hou-
bo un torneo no que se deran
tantas sorpresas coma no de
1966, en Inglaterra. Na primeira
fase, contra todo prognóstico,
Corea do Norte meteuse nos
Cuartos de final, apeando a Ita-
lia na primeira fase á que lle ga-

ñaría por 1-0. Os norcoreanos
estiveron a piques de dar outra
máis grande se non desperdi-
ciasen a avantaxe de 0-3 que ti-
ñan ante o Portugal, liderado
por Eusebio, que lles acabaría
gañando por 5-3. Previamente
os lusos, xunto cos húngaros,
deixaran na cuneta a Brasil, vi-
xente bicampión mundial na-
quel entón. Sen embargo, unha
nefasta arbitraxe impediría que
o equipo luso chegase a final, ao
permitirlle practicamente todo
a selección anfitrioa, Inglaterra,
que logo se imporía no partido
cumio a Alemaña, na prórroga
4-2, cun gol, non sorprendente,
senón fantasmagórico, xa que o
balón botou sobre a liña de me-
ta pero sen chegar a entrar.�

O Rápido de Bouzas, campión da Copa Galiza de fútbol feminino. O
equipo feminino do Rápido de Bouzas vense de proclamar campión da Co-

pa Galiza tras impoñerse 5-0 na final ao Cidade de Santiago. O partido polo

título disputouse no Estadio Monte da Vila do Grove. O cadro vigués gañou

os nove encontros que disputou no torneo copeiro, acadando unha media

de case tres goles por partido.�

A recente eliminación de España,
en Sudáfrica, por parte dos Estados Unidos
foi a última dun longo rosario de sorpresas
que se sucederon no mundo do fútbol
ao longo da súa prolongada historia

MEMORIA DO FÚTBOL

’’En 1966, unha inexperta
Corea chegou a cuartos, 
tras eliminar a Italia”

’’En 1950, o estadio
máis grande do mundo,
Maracaná, estivo a punto
de virse abaixo”

Do Maracanazo á eliminación de España
na Copa Confederacións

Vista aérea de Maracanã, no Rio de Janeiro.
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EVITAR A CONTROVERSIA. As condi-
cións políticas, sociais e lingüís-
ticas marcan as decisións da
Academia de cara á escolla dun-
ha figura cargada de contido
simbólico, moito máis alá do li-
terario: a persoa escollida para
as Letras, e tamén as non escolli-
das, sérvennos como indicador
dun contexto lingüístico, e neste
caso evidenciouse na outra figu-
ra que quedou desbotada polo
de agora. Ricardo Carvalho Ca-
lero é dos autores máis reivindi-
cados nos últimos anos, e nos
últimos meses intensificouse a
campaña ao seu favor: recente-
mente, as concellarías de Cultu-
ra de seis das sete cidades gale-
gas (faltou Lugo) manifestaban
o seu apoio ao ferrolán asinan-

CULTURA.24. ANOSATERRA
2-8 DE XULLO DE 2009

Lara Rozados
Xan Carballa [FOTOGRAFÍA]

Apresenza do poeta
do Courel está espe-
cialmente recente,
logo de dedicárselle,

no 2006, o Día das Letras a Ma-
ría Mariño, a quen o autor axu-
dara na publicación do seu pri-
meiro libro, Palabra no tempo.
Agora, logo de intensas campa-
ñas de apoio, e precisamente
no ano en que se fai o décimo

aniversario da súa morte, Uxío
Novoneyra é escollido para o
Día das Letras do 2010.

Eran moitos os nomes que
soaban: Fiz Vergara Vilariño,
Eusebio Lorenzo Baleirón, Fil-
gueira Valverde, ou Valentín
Paz Andrade. Pero destacaban,
impulsados por unha morea de
apoios colectivos e individuais,
o intelectual Ricardo Carvalho
Calero e o poeta Uxío Novoney-
ra. Aínda no mes de abril, o co-
lectivo Amigos de Uxío Novo-

neyra entregoulle ao presidente
da Real Academia máis de mil
sinaturas, entre as que se atopa-
ban a do escritor Agustín Fer-
nández Paz, a do profesor Fer-
nando Ramallo, o académico
José Viale Moutinho, as poetas
Concha Roussia, Olalla Cociña,
Olga Novo e Lucía Novas Garri-
do, Luís González Tosar ou o
cantautor Miro Casabella, e as
de colectivos coma ADEGA,
Ágora Cultural de Lugo, A Pipa,
de Becerreá, a compostelá O
Galo, e as courelás Formiguei-
ros ou Fonte do Milagro, o pro-
pio Concello de Folgoso do
Courel, SOS Courel... Amais do
Centro Galego de Barcelona ou
a da Sociedade A Nosa Galiza,
dende Xenebra.

do un acordo para promover a
súa candidatura. 

Pero a controversia que po-
día suscitar esta escolla con res-
pecto ao conflito normativo foi
determinante para que se opta-
se por outra figura. Novoneyra
destaca polo seu compromiso
coa lingua, e ao tempo evita un
tema incómodo para a RAG: a
posibilidade dunha normativa
que non sexa a oficial. Malia a
admiración polo courelán,
dende o reintegracionismo se
lamenta esta decisión. Estes dí-
as podíase ler en foros coma o
do Portal Galego da Língua opi-
nións mesmo dende o Brasil:
“perderam uma grande chance
de mostrar ao mundo um dos
principais intelectuais galegos e

O home que convertía as montañas en
Novoneyra, o poeta orixinario da serra do
Courel, será o homenaxeado o 17 de maio

DÍA DAS LETRAS 2010
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relán posteriores á publicación
do primeiro libro, escritos entre
1954 e 1957, que, xunto con ou-
tros máis recentes, conforman a
obra titulada Os eidos 2(Galaxia,
Vigo, 1974), ilustrada con debu-
xos de Laxeiro. Cinco anos des-
pois, Poemas caligráficosinau-
gura os “Cadernos da Gadaña”,
colección do Brais Pinto vincula-
da coa vangarda pictórica. A co-
mezos dos 80 xa é un clásico: o
pulo definitivo para a canoniza-
ción do courelán dáo Ferrín can-
do o escolle para delimitar unha
historiografía da poesía galega,
no 84, en De Pondal a Novoney-
ra. Outros teóricos, coma Clau-
dio Rodríguez Fer ou Anxo Ta-
rrío, abordan a súa poesía, e el
mentres recompila e depura o
ciclo courelán. O resultado, edi-
tado por Xerais no 85 co título Os
eidos. Libro do Courel, inaugura
a colección “Grandes Mestres”.

Outra recompilación verá a
luz co título Muller pra lonxe
(Deputación de Lugo, 1986), on-
de recolle poemas eróticos e
amorosos nunha edición artísti-
ca ilustrada polo pintor lugués
Carlos Pardo Teixeiro, e cos tra-
zos manuscritos do autor, con
epílogo de Claudio Rodríguez
Fer. E dous anos despois, na co-
lección “Vento que zoa”, de So-
telo Blanco, aparece Do Courel
a Compostela, unha antoloxía
de poemas políticos acompa-
ñados de textos críticos de Rá-
bade Paredes, Herminio Barrei-
ro, Luís Seoane, Basilio Losada,
Reimundo Patiño, Ferrín, Xulio
Valcárcel e Rodríguez Fer. Nese
ano edítase en bilingüe Bazte-
rrak / Os eidos I e II, con limiar
do donostiarra Koldo Izagirre.

Aínda nesta última década
produce dúas obras de literatu-
ra infantil: O cubil do xabarín
(1991) e Gorgorín e Cabezón
(1992), dous contos de aventu-
ras ambientados no Courel. No
94 publica en Espiral Maior Po-
emas da doada certeza i este
brillo premido entre as pálpe-
bras, e despois aínda participa
nun volume colectivo de temá-
tica compostelá, Camelio xapo-
nés (Consorcio de Santiago,
1995), unha edición edición bi-
lingüe galego-nipona que xun-
ta sete xiikas (versos xaponeses)
de Ayako Sugitani, en versión
galega de Novoneyra, e tres
composicións galegas del pos-
tas en xaponés pola escritora.
Xosé Manuel Varela Varela edi-
ta unha pequena antoloxía co
título Do Courel ó Monte Bran-
co no 96, e o poeta morre en
Compostela tres anos despois.�

colección Adonais da madrile-
ña Editorial Rialp, en 1966. 

A CONSAGRACIÓN. Nese ano volve
ao Courel, e na seguinte década
recolle os poemas do ciclo cou-

natal, e nese contexto de soida-
de e acougo obrigados nace o
ciclo poético courelán, a partir
d’Os eidos(Galaxia, 1955), es-
crito entre 1952 e 1954. Xa resta-
belecido, entre o 62 e o 66, vive
de novo en Madrid, participan-
do nos faladoiros do Café Gijón,
con poetas coma o viveirense
Carlos Oroza, e relacionándose
tamén cos membros do grupo
Brais Pinto: o pintor Reimundo
Patiño, o profesor Herminio
Barreiro, o político Bautista Ál-
varez e os escritores Ramón Lo-
renzo, Bernardino Graña, Xosé
Fernández Ferreiro e Xosé Luís
Méndez Ferrín. Neses anos pu-
blica a serie poética Elegías de
Madrid, que, xunto coas ante-
riores, Primera verdad y tiempo
con nombrese Elegías del Cau-
rel, deron lugar a Elegías del
Laurel y otros poemas, en ver-
sión bilingüe galego-castelá na

da lusofonia”. A conflitividade
do propio momento sociolin-
güístico instou á institución a
evitar temas que puidesen sus-
citar polémica en canto á nor-
ma, nunha reafirmación do seu
propio status normativizador.
O reintegracionismo aínda é
máis tabú en tempos revoltos
para a lingua.

A VOZ DA SERRA. Segundo o co-
municado da RAG, entre os
méritos de Novoneyra, escolli-
do por unanimidade cun úni-
co voto en branco, están os de
ser un “excelente poeta, gale-
guista e profundamente de-
mocrático”. Naceu en xaneiro
do 1930 en plena Serra do Cou-
rel, en Parada de Moreda. Esa
paisaxe marcará a súa poesía,
fondamente telúrica, como ta-
mén o fai o contexto político en
que se desenvolveron a súa in-
fancia e mocidade, marcadas
pola represión da dereita. Con
15 anos vai estudar bacharela-
to en Lugo, onde coñece o poe-
ta chairego Manuel María, e lo-
go Filosofía e Letras en Madrid.
Aló escribe na revista universi-
taria Bengala, recita, e forma a
súa conciencia crítica. No 52,
de volta en Galiza, volve coinci-
dir con Manuel María, amais
de con Carlos Maside, Ramón
Piñeiro ou Otero Pedrayo.

Unha pleuresía reteno, na
década seguinte, no seu Courel

CULTURA.25.
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Bernardino
Graña
entra na
Academia
A xornada do 27 de xuño tivo
outro protagonista na acade-
mia: Bernardino Graña, que
acaba de ser homenaxeado
en Moaña e de ver unha tese
publicada sobre a súa vida e
obra, a cargo de Héitor Mera,
foi escollido membro nume-
rario da institución. Esta in-
corporación, comunicada
no plenario deste sábado, re-
coñece, segundo o comuni-
cado da RAG, “o seu labor in-
cansábel, a súa dedicación á
literatura infantil e o seu tra-
ballo no xénero teatral”. 

Graña (Cangas do Morra-
zo, 1932) é o autor de poe-
marios coma Profecía do
mar (1966), unha icona da
segunda metade do século
XX. Precisamente, coma No-
voneyra, formou parte do
Brais Pinto, e alí publicou o
primeiro libro no 58 (Poema
do home que quixo vivir). A
súa prolífica traxectoria re-
colle tamén produción na-
rrativa (Protoevanxeo do ne-
to de Herodes, Premio Eixo
Atlántico 2003), teatral (Vin-
te mil pesos crime, 1962) e li-
teratura infantil (coma a se-
rie de Xan Guindán).�

UERE SABER MÁIS?
Entrevista con Héitor Mera,
autor dunha recente tese so-
bre Bernardino Graña, en
www.anosaterra.com

?

A súa poesía recollía, por un-
ha parte, a sonoridade que
medraba directa dende as
raíces do pobo, as variantes
dialectais e a fala popular. A
RAG sinalou precisamente a
versatilidade da súa poesía
para a oralidade, “que ad-
quiría matices especiais can-
do o mesmo poeta recitaba

os seus propios versos”. Á
preocupación polo contido
social sumouse o interese
polo formal: o simbolismo
gráfico e sonoro está presen-
te en boa parte da súa obra, e
tamén o diálogo coa ilustra-
ción (Seoane ou Patiño), a
relación entre escrita e van-
garda pictórica.�

’’Unha pleuresía retívoo
no seu Caurel natal
e nese contexto de soidade
nace a súa obra
emblemática Os eidos”

’’Publicou dous contos
de aventuras ambientados
no Courel”

Voz e tinta

ANDRÉS PANARO / Arquivo A.N.T.

ANDRÉS PANARO / Arquivo A.N.T.
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Adrián Silva
‘Pontevedra é a
provincia con maior
número de músicos
por habitante’

M.B.
Adrián Silva Magdalena (Barro,
1984) é o primeiro músico gale-
go que tocará na  International
Youth Wind Orquesta, unha for-
mación que dende 1989 se pon
en marcha cada dous anos con
motivo da celebración da Confe-
rencia Internacional de Bandas
de Música e Instrumentos de
Vento. Desta vez terá lugar en
Cincinnati, do 5 ao 11 de xullo. 
QQuuee  ssiiggnniiffiiccaa  eessttaarr  sseelleecccciioonnaaddoo
ppaarraa  ttooccaarr  nneessttaa  oorrqquueessttrraa??
É un orgullo e un recoñecemen-
to, no que se refire á actividade
profesional, e un paso cara dian-
te dentro da miña formación,
porque se me brinda a oportuni-
dade de participar nunha agru-
pación con músicos de todo o
mundo, seleccionados por un
xurado composto polos directo-
res artísticos da formación. 
AAddeemmaaiiss  ddee  ccoommoo  mmúússiiccoo,,  aaccoo--
ddee  aa  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  ccoommoo  pprree--
ssiiddeennttee  ddaa  SSoocciieeddaaddee  MMuussiiccaall
ddee  PPoonntteevveeddrraa..  TTeenn  pprreevviissttaa  aall--
gguunnhhaa  aacccciióónn??
Como presidente da sociedade
que xestiona a banda de música
de Pontevedra aproveitaremos
este escaparate internacional
para dar a coñecer a formación
e para mostrar que Pontevedra
é a provincia con maior núme-
ro de músicos por habitante e
con maior número de bandas
do Estado. 
CCaall  éé  oo  nniivveell  ddaass  bbaannddaass  eenn  GGaallii--
zzaa??
Gozan de moi boa saúde. Dun
tempo para aquí contamos cun
gran número de bandas de mú-
sica integradas, só en Ponteve-
dra, por miles de músicos novos.
É necesario potencialas e valora-
las e darlle pulo a eses intérpretes.
Cómpre destacar ademais que
en Pontevedra urxe crear agru-
pacións profesionais, xa que te-
mos un gran número de músicos
e non contamos con ningunha
asociación deste tipo.�

O sábado 19 de abril, ao tempo
que Belén Regueira informaba
no seu “Extrarradio” dos nome-
amentos do novo Goberno Fei-
xóo, María Yáñez, Yago Avilés e
mais eu tuiteabamos a escasa
información dispoñible na rede
sobre Roberto Varela Fariña, o
novo conselleiro de Cultura e
Turismo, para nós os tres un ab-
soluto descoñecido. Yago deu
decontado con dúas entrevis-
tas. Na primeira, publicada en
2004 nunha revista hispana, o
novo responsable de Asuntos
Culturais do Consulado de Es-
paña en Nova York anunciaba a
súa iniciativa de “rachar cos tó-
picos e dar unha imaxe da Espa-
ña real”. A segunda de 2005, pu-
blicada na última de “La Voz de
Galicia” e sen sinatura, abría
cun titular contundente: “Di-
plomacia gallega en Nueva
York”; completado dun “ladillo”
explicativo: “El mundo a los ca-
tro vientos. Roberto Varela na-
tural de Dena, ocupa el consula-
do español de Asuntos Cultura-
les en la Gran Manzana, tras ha-
ber pasado por las embajadas
de Bonn y Kuwait”. 

Poucos minutos despois a
achega de María foi aínda máis
soprendente, tratábase dunha
longa entrevista de case media
hora de duración, gravada de
forma informal no Central Park
novaiorquino, no mes de de-
cembro de 2007, por  Isaac Cor-
dal, Roi Fernández e Berio Moli-
na para un seu documental so-
bre creación contemporánea.
Por certo, os mesmos autores
colgaron hai dous meses, unha
segunda parte daquela entre-
vista, que permanecía até entón
inédita, na que, a pesar da súa
prudencia de diplomático, criti-
ca algúns excesos dos políticos
da cultura, ao tempo que pro-
pón as características e a conti-
nuidade que debe ter a promo-
ción cultural das diferentes co-
munidades autónomas no ex-
terior. Semanas despois, soube-
mos, que fora Telmo Martín, o
antigo alcalde de Sanxenxo,
quen suxerira a Feixóo que cha-
mase ao diplomático arousán
para dirixir a Cidade da Cultura.

Todas aquelas entrevistas
con Roberto Varela, sobre todo
a gravada, sorprendéronme fa-
vorablemente, o que me levou a
escribir no meu blog o mesmo

día a seguinte anotación: “O no-
vo conselleiro de Cultura fala un
galego estupendo e o que expre-
sa nas entrevistas é moi sensato,
apostando por unha imaxe mo-
derna de Galicia e de España
que poida competir no mundo.
Ollo sobre o que di sobre o Ca-
miño de Santiago e a súa pro-
xección internacional. Sabemos
que é amigo do escultor Leiro.
As palabras desta entrevista
comprométeno. Un nomea-
mento esperanzador.”

Tras a súa toma da pose-
sión, os perfís biográficos pu-
blicados, como as primeiras
declaracións e entrevistas do
propio conselleiro, insistían no
seu carácter cosmopolita e via-
xeiro; no seu dominio de lin-
guas (fala inglés, alemán, fran-
cés e un moi aceptable galego
dialectal da Arousa); no seu ca-
rácter de cinéfilo e wagneriano
adicto (preferencias musicais,
máis tarde, enriquecidas como
“dylaniano militante”); na súa
filia pola obra literaria de Ferrín
(o único autor galego citado
entre as súas preferencias lite-
rarias); no seu interese polo
mundo das artes plásticas; na
súa experiencia de dez anos co-
mo xestor cultural forxada can-
do foi Subdirector General de
Cooperación y Promoción

Cultural Exterior até 2001, no
segundo goberno Aznar, e du-
rante a súa  estadía de Nova
York na que se encargou de es-
tablecer as colaboracións do
Consulado de España (repre-
sentando tanto ao Goberno co-
mo as Comunidades Autóno-
mas) con entidades da impor-
tancia do Carnegie Hall, o Mo-
MA, o Metropolitan Museum
ou o Lincoln Center. 

No entanto, as súas primei-
ras declaracións públicas como
conselleiro demostraron que
Roberto Varela, tras vinte anos
fóra de Galicia, necesitaba tem-
po e moita axuda para “am-
bientarse” (foron as súas pala-
bras) no país e poder identificar
os trazos e as liñas dun mapa
cultural do que practicamente
descoñecía todo e que atopou
(como recoñeceu) máis diverso
e mellor estruturado industrial-
mente do que agardaba. Aque-
les esvaróns da súa primeira se-
mana, na que utilizaba categorí-
as prexuizosas, cando non aber-
tamente desinformadas  (“A
cultura galega está moi ben, pe-
ro limita, prefiro a cultura feita
en Galicia”), ou se presentaba
en actitude premeditamente
“casual”, comendo un bocadi-
llo e unha Coca Cola no propio
despacho mentres era entrevis-
tado, deron paso a outras decla-
racións moito máis prudentes
(“Apostamos pola proxección
internacional da cultura gale-
ga”) e actitudes máis politica-
mente correctas, como puide-
mos comprobar na súa medida
intervención na homenaxe que
o PEN de Galicia tributou ao es-
critor Marcos Valcárcel. 

MUDANZAS. A estas mudanzas
non foron alleas nin a toma de
contacto coa realidade que su-
puxeron as primeiras entrevis-
tas cos representantes dos sec-
tores da nosa industria cultural
(dende editores, actores a escri-
tores) nin a reorientación pro-
porcionada polos membros do
seu equipo (polo momento aín-
da incompleto, xa que faltan por
nomear os responsables de
AGADIC e do CGAC, dúas das
institucións que xestionan
maior orzamento e proxección
da Consellaría) nin, mesmo, o
protagonismo adquirido polas
declaracións doutros consellei-

ros (singularmente Xesús Váz-
quez, o conselleiro de Educa-
ción) e do propio presidente
Feixóo sobre a cuestión da lin-
gua, que foron comendo prota-
gonismo mediático ao que se-
mellaba sería o conselleiro máis
libre (criticou abertamente a
política lectora dos gobernos
Fraga), máis independente
(non é militante do PPdeG) do
actual Goberno Galego.

Porén, a comparecencia de
Varela no Parlamento o pasado
9 de xuño, para presentar o seu
programa de actuación supu-
xo a definitiva perda da súa ino-
cencia como político indepen-
dente. Priorizando toda a súa
actuación no triple eixo forma-
do pola programación de actos
do Xacobeo 2010 (conseguirá
que veña a Compostela Bieito
XVI?), polo apoio ao sector tu-
rístico e pola continuidade das
obras da Cidade da Cultura (o
proxecto do que cría ía ocupar-
se e onde aposta por un mode-
lo de financiamento mixto e
unha xestión integramente pú-
blica), a súa proposta cultural
para a lexislatura semella que-
dará moi reducida ao cumpri-
mento dalgúns puntos do pro-
grama electoral do PPdeG. 

Sometido aos criterios im-
postos por Feixóo de austerida-
de formal (os orzamentos da
consellaría de Cultura sufrirán
un recorte moi importante) e de
asunción dunha cultura expre-
samente bífida (o conselleiro
non perde oportunidade nas
súas intervencións de atacar “a
influencia do nacionalismo”
que provoca que “vivamos
acomplexados por demasiados
prexuízos”) e escasamente im-
plicada co futuro da lingua (un-
ha cuestión sobre a que siste-
maticamente bota balóns fóra),
o resto da xestión de Roberto
Varela semella estará centrada
na organización dalgúns gran-
des eventos internacionais
(aquí pode haber sorpresas) e
na continuidade, rebaixada or-
zamentariamente, dalgunhas
das liñas e programas trazados
con anterioridade (apertura da
Biblioteca de Galicia, 2010 ano
da lectura, desenvolvemento da
Lei do Libro e da Lectura, nova
Lei de Bibliotecas, reforma da
Lei do Patrimonio, presenza da
cultura galega no exterior…).�

ROBERTO VARELA, O CONSELLEIRO
QUE CHEGOU DE NOVA YORK

TRIBUNA �Manuel Bragado.
Director de Edicións Xerais.

Roberto Varela,conselleiro de Cultura.

’’A comparecencia de Varela
no Parlamento o 9 de xuño,
para presentar o seu
programa de actuación,
supuxo a definitiva perda
da súa inocencia”
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Gonzalo Vilas

A abundancia e calidade da pedra
no noso país fixo que o traballo dos
canteiros, dende as prehistóricas
mámoas ou dolmens e castros até a
monumental catedral de Santiago,
dese forma ao noso país.

A nobreza e perdurabilidade do
granito, xunto á destreza no seu tra-
ballo adquirida a través de moitas
xeracións, permitiron que o legado
deste oficio chegara até os nosos
días e sexa parte da nosa vida cotiá.

Moitas zonas de Galiza foron famo-
sas polo número e calidade dos seus
canteiros, que tamén traballaron
fóra da nosa terra. Estes artesáns, or-
gullosos sempre do seu oficio,

mesmo chegaron a ter unha lin-
guaxe propia coa que só se enten-
dían eles.

Os materiais que nos proporciona,
como noutras ocasións, o Museo do
Pobo Galego, permitirán achegár-
monos a un oficio que, aínda que
perdeu importancia coa chegada de
novos xeitos de construción, pervive
aínda nos modernos obradoiros-
escola.

Neles asegúrase a pervivencia
deste oficio e arte, aínda que con ou-
tras funcións como a da restauración
de antigos edificios ou elementos
pétreos, ou a realización de traballos
de especial calidade e acabado.

Monumento

ao canteiro,

na parro-

quia ponte-

vedresa de

Verducido.
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Hai que diferenciar, primeiro

de todo, os canteiros dos

pedreiros. Estes conseguían

a materia prima, sen labrar,

aínda que ás ve ces os cantei-

ros tamén tiñan que facelo

eles. Os chanteiros eran os

pedreiros adicados a conse-

guir lousas de pedra.

Os canteiros podían traballar

na súa terra ou tamén ir fóra,

a Castela, en cuadrillas, e bo-

tar fóra da casa boa parte do

ano.

A xornada comezaba cara ás

6 da mañá. Ían para o traba-

llo coa súa indumentaria tí-

pica: sombreiro de lá calado,

camisa, fita encarnada ao

pescozo, chaqueta ou ca-

saca, cirolas ou calzóns de al-

godón a raias, e todo o arse-

nal da ferramenta ao lombo.

Ás 8 almorzaban, e ás 12, o

que dirixía a tarefa berraba

“Abalou..!”, indicando que

paraban media hora para

xantar. A xornada remataba

coas campás da igrexa que

tocaban á oración.

Era un traballo moi xerarqui-

zado, coma todos os oficios o

foron durante séculos. Coma

noutros gremios, tamén se

dividían en mestre, oficial e

aprendiz. Dádevos conta

que esta terminoloxía aínda

pervive na construción mo-

derna, con outras particulari-

dades e divisións.

O mestre obtiña a súa cate-

goría tras dun exame. Os

aprendices (tamén chama-

dos pinches, barrosos ou

rapaces), ofrecían o traballo

a conta de aprender o oficio,

que lle aprendían os mestres.

O granito é a rocha máis

abondosa na cortiza te-

rrestre. E Galiza, unha terra

xeolóxicamente vella, é es-

pecialmente rica neste ma-

terial,que está composto

por pequenos grans de

seixo, feldespato e mica. 

É unha rocha dura e com-

pacta, que presenta cores

moi variábeis (lembremos

o famoso rosa de Porriño

que tanto éxito ten hoxe na

industria). Os canteiros

chamaban a cada pedra en

función da súa finura e cali-

dade. Así, había granito de

primeira, segunda ou ter-

ceira, ou falaban de granito

de gallo ou coiro de sapo

(cando a pedra era rústica e

semellaba o coiro deste

animaliño), etc...

A lousa apenas requería

traballo en comparación co

granito, e os canteiros limi-

tábanse a retocalas coa

maceta.

O Material

As ferramentas

A Xornada O Traballo

Os Canteiros /1

Canteiros, nun debuxo ale-

mán do século XV.

Extracción
A pedra extráese das rochas que están ao aire.

Hai que buscarlle o andar á pedra, é decir, o sen-

tido en que debe ser cortada sen que rache.

Márcase unha liña, e nela fanse buratos cun

pico. Despois afóndanse golpeando coa ma-

ceta no punteiro ou na acodadeira (segundo

teñan a punta). Nos buratos métense logo cu-

ñas de ferro ou guillos que se baten co marti-

llón, até fracturar a rocha.

Antigamente usábanse cuñas de madeira que se

humedecían. Tras dunha noite, a madeira,ao in-

char, remataba por rachar a pedra.

A Labra
A labra consiste en desbastar a pedra e prepa-

rala para tarefas posteriores. Como o bloque que

sae da rocha é grande, hai que seguir o proceso

xa citado para obter bloques máis cativos: coa

regra márcase unha liña, fanse as aberturas e

golpéanse; a pedra abre e despréndese outro

bloque da mesma lonxitude e o mesmo ancho

que o primeiro, pero de menos profundidade.

Seguindo o mesmo procedimento en dirección

contraria, conséguese un bloque da anchura

axeitada.

Os bloques obtidos son rugosos e desiguais,

polo que son necesarios varios pasos para dar-

lles unhaforma regular e unhas superficies chai-

ras, de maneira que asenten uns por riba dos ou-

tros.

Na cara superior do bloque márcase coa regra

unha liña recta por onde deberá ir a aresta. Por

esta liña bátese co martelo, desprendendo a

pedra sobrante.
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Despois, co cincel e a maceta, afóndase na aresta, como paso

previo ao emprego do pico para igualar o resto da superficie.

Unha vez igualadas todas as superficies, acábase de alisalas

dándolle golpes en perpendicular coa buxarda (maza de ferro

que leva nos extremos unhas placas cuadriculadas en relevo e

intercambiables). A maior número de cadradiños en relevo,

máis fina queda a superficie do granito.

No traballo de labra fina, o canteiro emprega ademáis o com-

pás,a  escuadra e o plomo para medir e comprobar distancias.

A tradicional labor de pedreiros e canteiros fáise hoxe con me-

dios máis modernos e eficaces: os buratos de inserción para as

cuñas fanse cunha barrena; a extracción realízase con petardos

e martelos neumáticos, e o bloque é cortado en placas en medi-

das standard, por medio de potentes serras mecánicas. Tamén o

pulido final da superficie é feito con máquinas. Vaise moito máis

rápido, pero non sempre o granito vai cortado ao xeito, e o aca-

bado final artesanal sempre ten o seu aquel que o fai diferente.
Tes un debuxo, unha carica-

tura, 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.c

om e, na medida do posi-

ble, irémolos publicando

aquí. Mira que non sexan

escritos moi longos. E

manda o teu nome, e o

lugar donde vives ou a

escola donde estudas, se

queres. Anímate!
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An Alfaya 

AA índa recenden a tinta as
palabras de loubanza

de A.G.Teixeiro respecto do
programa da Radio Galega A
casa do vagabundo, condu-
cido por Rivadulla Corcón,
cando se nos anuncia a posi-
bilidade da desaparición do
mesmo, dando paso (collei-
ta miña) a un hipotético Va-
gabundo sen casa. Resísto-
me a perder a voz envolven-
te do seu presentador cada
mediodía do sábado, a súa
proximidade a carón dos au-
tores co seus libros, acompa-
ñados polas notas dunha
melodía acorde ao xénero li-
terario escollido, á temática
ou simplemente ao estado
de ánimo dos interlocutores,
creando un ambiente de ca-
maradería e unha atmosfera
de romántica librería de ve-
llo estimables, mais, se nin-
guén o remedia, semella ca-
er no limbo dos fulminados.
Outro tal coma Libro Aberto,
saldado, especulo, por un
mudo Libro pechado na
TVG, dirixido por L.Rei e pre-
sentado por M.Romón, am-
bos os dous con acerto, res-
pecto pola literatura de nós,
e equilibrio entre a divulga-
ción, o entretemento e a in-
formación. Hainos igual de
representativos que tamén
quedaron no camiño, pero
fáltanme liñas para rescata-
los, aínda que aquí queda a
miña intención. Poida que
se trate deste pesimismo
meu que me acompaña
acotío, mais teño a impre-
sión de que ultimamente al-
go substancial da Cultura
Galega está esmorecendo, e
que alguén con poder para
sostela puxa polo seu derru-
be. Aos caídos envíolles os
meus parabéns polo traballo
ben feito, e un grazas polo
tempo gozoso que me rega-
laron, e para os responsables
deste atropelo, un eufemísti-
co tirón de orellas.�

VAGABUNDO 
SEN CASA, LIBRO
PECHADO

Parabéns e 
grazas polo
tempo 
gozoso 
que me 
regalaron”

’’

Restaurante Farruco.

Autor:  Chus Pereiro

Ilustracións:  Xan López Domínguez 

Editorial: Xerias. Colección Merlín

A mestra e apaixonada do teatro,
Chus Pereiro crea unha enxeñosa
peza teatral, ilustrada polo candidato
ao Premio Hans Christian Andersen
do 2010, Xan López Domínguez,
onde o humor se converte no seu
principal fío condutor. A acción de-
senvólvese nun só acto e ten lugar
nun restaurante moi especial, que
leva o nome do seu dilixente e arteiro

camareiro, Farruco. Trátase da esceni-
ficación dun xantar, un tanto raro, po-
las estrañas cousas que alí acontecen,
pero que son asumidas dun xeito na-
tural e, mesmo, normal polos comen-
sais. Estes son unha parella, que pre-
tende celebrar o aniversario do
home, e mais O Rei, que o que quere é
saciar a súa fame con todo aquilo que
se lle antolle. Ningún deles logrará o
seu primeiro obxectivo pero, de certo,
que tampouco esquecerá a súa esta-
día no restaurante. Boa culpa disto,
vana ter os encargados de atendelos:
a cociñeira Siñá Manuela, o seu axu-

dante e o
camareiro
Farruco. To-
dos os per-
s o n a x e s ,
humanos
ou non,
aparecen

ben caracterizados polos trazos plás-
ticos que alongan as figuras represen-
tadas e conectan coa linguaxe expre-
siva, que xoga coa rima e dota o texto
cun ritmo vibrante axeitado para cap-
tar a atención do público infantil.�

Alba Piñeiro

Estrambótico xantar

Solucións:

A ver si averiguas axiña can-

tas veces se repite esta figura

no puzzle de abaixo.

Neste barullo de letras atoparás os nomes de sete pala-

bras co significado de “tomar alimentos”. A atopalos!

Pezas:

A figura repítese 6 veces.

Barullo de letras: 

Papar, Larpar, Xantar,

Comer,Inxerir, Engulir, Tragar.
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tendo é esa teima de aproveitar
certas marés para propoñerlles
a escritores que só pensan coa
carteira e non coas entrañas que
fagan “copias”. Dáme pena que
se tiren centos de exemplares de
capa prateada que se acumulan
nos almacéns. 
DDii  AAgguussttíínn  FFeerrnnáánnddeezz  PPaazz  qquuee
ooss  nneennooss  lleeccttoorreess  ssoonn  mmooiittoo
mmááiiss  aaccttiivvooss  ee  aaccaabbaann  ccrreeaannddoo
uunnhhaa  rreeaacccciióónn  nnoo  eessccrriittoorr..
Estou de acordo. Os que escribi-
mos sobre nenos temos a sorte
de contactar con eles, non só de
maneira conxuntural no noso
contorno senón con centos de
rapaces “descoñecidos” que
che van indicando que temas
lles interesan. Con ese material,
se o escritor sabe ir un paso por
adiante, poderá ofrecer textos
máis atractivos. Eu este curso
dei 350 charlas en toda España e
confirmei que os cativos len
moito. Contra o tópico, hoxe
lese máis ca nunca e o modelo
de lector non é aquel “rato de bi-
blioteca” dos meus tempos. Se-
gundo as estatísticas que pu-
blica a editorial SM cada ano, o
mellor lector é o mellor depor-
tista, o mellor estudante, o me-
llor relacionado cos seus com-
pañeiros, o mellor nos videoxo-
gos... Hoxe xa ninguén se burla
do neno que leva o libro baixo o
brazo, ao contrario, veno como
un triunfador.�

receptivos. Os escritores que te-
mos confianza e fe no que face-
mos sabemos que a literatura
infantil ou xuvenil non é iso que
moita xente cre de libros para
aprenderlles a ler aos pequenos.
As crianzas escollen os libros
que queren fóra dos ditados do
mercado. De feito, ninguén é
tan libre nin ocupa tanto tempo
en pensar como un neno entre
os oito anos (cando cobra uso de
razón) e os 14 (cando recibe os
impulsos sexuais). Paradoxal-
mente, ofrécenselles libros sim-
plóns, contos maniqueos onde
o heroe resolve unha serie de
problemas e sae triunfante. Pois
non, son lectores esixentes que
buscan problemas complexos.
Eu deses anos lin Robinson Cru-
soe.Ese tipo de literatura segue a
ser necesario.
QQuuee  ooppiinnaa  ddee  ffeennóómmeennooss  ccoo--
mmeerrcciiaaiiss  ccoommoo  CCrreeppúússccuulloo  oouu
HHaarrrryy  PPootttteerr??
Os lectores non son parvos.
Claro que detrás deses libros hai
traballo de mercadotecnia pero
ao final hai uns que triunfan e
outros que se esnafran. Na orixe
desas historias seguro que
houbo un impulso auténtico e
conseguiron xerar unha res-
posta fervorosa igual de natural.
Son pequenas erupcións que
inxectan de diñeiro a industria
editorial e permiten publicar
outros textos. O que non en-
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sucesión de feitos continxentes:
obrigas, ataduras, rutinas...
Onde un vive a vida é na litera-
tura. Aí despréndese desas ca-
deas e se deixa levar pola propia
esencia vital. Precisamos rein-
terpretar a nosa existencia sen
esas ataduras e por iso triunfan
as novelas. Non estou de acordo
con esa afirmación de que todo
está contado e que só importa o
cómo se conte. Segue habendo
moito terreo que explorar. Eu
escribo para coñecer, para bus-
car, para profundizar na expe-
riencia de vivir. Se atendemos á
historia, hai máis de vida no que
escribiron William Shakespeare
e os seus contemporáneos que
no que viviron.
VVoosstteeddee  ddeeiixxoouu  ddiittoo  qquuee  eess--
ccrriibbee  lliibbrrooss  qquuee  ““ttaamméénn  ppooddeenn
lleerr  nneennooss  ee  mmoozzooss””..
Hai que usar as coleccións in-
fantís e xuvenís coma un cabalo
de Troia porque os rapaces son

César Lorenzo Gil
Gonzalo Moure Trenor (Valen-
cia, 1951) herdou de seu pai
unha lingua galega que con-
fesa estar aprendendo. A súa
última novela, A porta de Mayo
(Xerais), escrita conxunta-
mente con Tina Blanco, unica-
mente se editou en galego polo
momento. É este un dos seus
poucos libros que aparece
nunha colección para adultos.
En series infantís e xuvenís ga-
ñou varios premios prestixio-
sos e logrou éxitos de vendas
des que no 1991 deixou a radio
para dedicarse á literatura.
CCoommoo  ffooii  qquuee  AA  ppoorrttaa  ddee  MMaayyoo
eesstteeaa  eenn  ggaalleeggoo  ––eenn  ttrraadduucciióónn
ddee  SSaannttiiaaggoo  JJaauurreegguuiizzaarr––  ee  nnoonn
nnaa  lliinngguuaa  oorriixxiinnaall,,  oo  ccaasstteelláánn??
Este libro ten unha historia sin-
gular. Hai 16 anos Tina Blanco,
Jaureguizar e máis eu iniciamos
un xogo literario que consistía
en escribir tres versións sobre o
enigma de quén estaba sote-
rrado nunha misteriosa campa
na casa da miña familia. Pouco
despois Jaureguizar empezou a
traballar en El Progresoe distan-
ciámonos os tres. A historia que-
dou aí e foi tomando outra cor.
Converteuse nunha reflexión
sobre a miña familia, en cuxa
historia está lonxanamente ba-
seada, e cando estivo acabada
tanto Tina coma min sabiamos
que era un libro distinto. Jaure-
guizar, para “sentirse” dentro do
proxecto, ofreceuse para tradu-
cila ao galego e buscarlle editor.
Pareceunos fantástico porque é
unha novela moi galega e de
momento non temos présa por
editala en castelán. É un libro
que precisa tempo, de ciclo
lento, complexo, implacábel e
esixente co lector.
DDeeffiinniirrííaaoo  ccoommoo  uunnhhaa  ddeeccoonnss--
ttrruucciióónn  ddaa  mmeemmoorriiaa??
É unha historia real metaboli-
zada. Hai certos aspectos da
miña familia que literariamente
son máis potentes que na no-
vela pero non me considerei
con dereito a publicalos. Nou-
tros casos hai só imaxinación.
Por exemplo, na novela fálase
de que a orixe da familia é un
cabaleiro irlandés que chega a
Galiza por erro no século XII. Na
realidade, o “náufrago” era un
baixo nobre asturiano do século
XV. Pero na altura de empezar a
novela, viaxaramos a Eire para
buscar as orixes do meu apelido
materno, Trenor, que si é irlan-
dés e pensamos que xunguir Ir-

landa con Galiza daríalle máis
potencia ao relato.
NNaa  ssúúaa  ffaammiilliiaa  sseegguurroo  qquuee  eenn--
ccoonnttrroouu  uunn  vviivveeiirroo  ddee  hhiissttoorriiaass
En efecto había un ambiente
propicio para a literatura. O
meu avó foi escritor e o meu
tío, no que se inspira o perso-
naxe de Patricio Mayo, gravou
nun magnetófono de madru-
gada centos de relatos.
SSee  aannaalliizzaammooss  aass  vveennddaass  ddee
nnoovveellaa,,  ppaarreeccee  qquuee  aa  xxeennttee  nnoonn
ccaannssoouu  ddee  lleerr  hhiissttoorriiaass..  
Coido que a vida cotiá, é só unha

Gonzalo Moure, escritor

‘A realidade auténtica vivímola nos libros’

De entre os varios proxectos que

ten entre as mans coma un mala-

barista Gonzalo Moure, presume

dun en concreto, o do libro de tí-

tulo Cartas dun aprendiz do amor,

a historia dun mozo colombiano

que se namora dunha galega e

aos poucos vai aprendendo ga-

lego para achegarse a ela. “É a his-

toria do meu propio esforzo por

ser competente na escrita en ga-

lego. Os erros do protagonista son

os meus, a medida que vou apren-

dendo. As últimas cartas xa teñen

un galego non perfecto pero si

decente”, confesa. “Quería demos-

trar cun esforzo deste estilo o

aprecio pola lingua de meu pai”.�

Aprender galego por amor

’’Hoxe xa ninguén se burla
do neno que leva o libro
baixo o brazo, ao contrario,
veno como un triunfador”
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rismo, é tarefa imposíbel. É, xa,
de por si, un valor moi a ter en
conta, visto que os vangardis-
mos do primeiro terzo do século
pasado non deixaron grande pe-
gada entre nós. Un futurismo
actualizado, un futurismo inclu-
sive expresionista (e miren o mal
que se lavaban futurismo e ex-
presionismo), un futurismo re-
visitado e do século XXI. Cal é o
futurismo do século XXI? Este, o
dun alquimista.

Porque, por riba da variedade
de ecos que resoan na
lectura dos versos de
Alfredo Ferreiro, o que
mellor grabado me fi-
cou na memoria foi a fi-
gura do máxico alqui-
mista. Alfredo Ferreiro
exerce diso, de máxico
e de alquimista. Como
os magos, procura as
esencias esprirituais do
material. Como alqui-
mista, do material afá-
nase en extraer as esen-
cias espirituais. De xeito que o
poeta, porque este máxico e al-
quimista escribe as fórmulas na
arquitectura nouménica da pa-
labra feita poesía libre, se consti-
túe en punto de encontro. O po-
ema constitúese nun xeito de fi-
losofía humana elaborada des-
de os adentros do frío material
visto desde a perspectiva inqui-

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

� SSeettee  ccaassaass  eenn  FFrraanncciiaa.. Bernardo Atxaga. Faktoría K.

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

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

� MMoonnttee  LLoouurroo.. Luís Rei Núñez. Xerais. 

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

� AA  ccoorrppoo  aabbeerrttoo.. Manuel Rivas. Xerais.

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

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

� OO  sseeggrreeddoo  ddoo  hhuummoorr..  Celestino F. de la Vega. Galaxia.

Poden pensar, se queren, que
cando escollín esta lectura para
comentarlles hoxe, fíxeno dal-
gunha maneira influído polo
conflito do me-
tal que a bisba-
rra de Vigo está
a vivir precisa-
mente nestes
días. Fágano, xa
lles digo que
non é a única
razón, mais tamén infuíu, de
certo. Outra razón foi a estupen-
da presentación do libro que se
le no prólogo de Xosé María Ál-
varez Cáccamo. Cópiolles o re-
mate: “Eu sei que o brazo do po-
eta do sector da densidade sim-
bólica e mineral, lapidaria e ex-
presionista, reflexivo e un algo
surreal, naceu aquí, no Metal
central, máquina especializada
en comprimir en comprimir
unha experiencia de milleiros
de graos para obter a lámina
xusta, a páxina de deseño exac-
to e singular”. Hai máis razón, e
evidentemente entre elas está a
curiosidade. Porén importan
menos as razóns que me leva-
ron a ler este poemario que as
que os poidan conducir a voste-
des á súa lectura.

Con anterioridade, o esclare-
cido prologuista sinalaba outras
claves, por exemplo que ás veces
semella que estiveramos diante
da forma poética de “cinema ex-
presionista en branco e negro”
(p. 12), ou que os poemas de
Metal centralconstitúen unha
“moi ben dosificada operación
revitalizadora das linguaxes das
vangardas” (p. 13). Ler o poema-
rio de Alfredo Ferreiro e non ato-
par induvidábeis ecos do futu-

nunca é aconsellábel. E velaí
que aquilo que semellaba ca-
rencia, remata sendo virtude.

Esa clarivicencia de remate
de ciclo (que non quere dicir
que non se vaia repetir) tamén
se olla no feito de que o poema-
rio vai iniciado con “Náufragos”
e remate con “Iniciación”. A dis-
posición máis lóxica sería a con-
traria, mais “Iniciación” funcio-
na como explicación dun ciclo,
un ciclo que foi iso, iniciación,
iniciación no labor fabril no me-
tal, iniciación na esculca interna
do ser humano desde a simbo-
loxía relativa ao metal, que en
definitiva a vida é sempre inicia-
ción, unha espiral evolutiva de
contínuos ciclos iniciáticos.

Ademais do dito ha de terse
en conta que Metal centralé un
poemario incómodo. Incómo-
do, tanto para o lector como pa-
ra o mesmo autor. Cunha inco-
modidade derivada do feito de
ter que inmiscirse, tanto o poeta
como o lector, nas entrañas (frí-
as ou quentes) do metal, mate-
rial co que traballamos, que do-
meamos e moldeamos segun-
do a nosa conveniencia, si, mais
tremendamente duro, refracta-
rio, alleo. Vamos, que aquí non
hai iso que se chama poesía go-
zosa. Esta é unha poesía con-
templativa, lapidaria ás veces,
que xoga coas perspectivas (ora
externa, ora interna, en diferen-
tes graos), na que a connotación
ten un papel perenne mais difu-
so porque a contundencia reve-
ladora é tamén plataforma de
lanzamento para a evocación…
porén a evocación depende do
tema tratado e neste caso témo-
la moi pouco adestrada, de xeito
que case se convirte nun convite
á vertixe da caída libre. De aí esa
sensación de estrañeza, ese
pouso fondo e desestabilizador
que nos deixa a libación do licor
destes poemas. Poemas nos
que tampouco debemos esque-
cer a dimensión épica, unha di-
mensión implícita, non explíci-
ta, mais que sempre está aí, co-
mo os conflitos sociais que a so-
ciedade viguesa está a vivir. Xa
saben, a realidade non sempre é
o que se ve, ou le. A realidade
ben pode empezar aí.�

X.M. Eyré

Marga Romero

N everland podería non ser
máis que un rancho

construído por Michel Jack-
son en California en 1988, cun
parque de atraccións e un zo-
olóxico. O País de Nunca foi
moito máis, xa que alí soñou
un neno que comezou a tra-
ballar con catro anos, por que
os anxos son terríbeis e ás ve-
ces non fan ben as súas gar-
das, o neno creceu á sombra
inmensa de Peter Pan, o can-
tante e o bailarín inolvidábel
de Thriller conmoveu as no-
sas vidas, foi unha transgre-
sión e quixo ser outro. Never-
land nace pola negación da
negritude, un espazo para
crear a patria da infancia e ser
branco. Agora estamos tristes
e Michel Jackson dános moita
pena, os seus ollos de neno,
bonito coma un caravel, non
son o do home que oculta o
rostro, son o da personaxe
que se fai co corpo, como a al-
ma se apoderou do retrato de
Dorian Grey para destruílo.
Neverland é a nada. Trasalba
é o espazo que contén a Casa
de Cima de Vila, desde onde
crecemos ao pé da sombra in-
mensa de Otero Pedrayo, a es-
colla do médico Paio Soutelo
de Os camiños da vida, a que
abeira o mapa de Fontán, que
nos debuxa o país ao que per-
tencemos, con todos os no-
mes e que nos converte en
pobo. Neste lugar,  Xosé Ma-
nuel Beiras foi Adrián Solovio
cando recibiu o Premio Tra-
salba, por que, e isto acaso
non o sabían os que llo entre-
garon, Beiras-Solovio en Tra-
salba-Trasouto, materializa-
ba a herdanza, a identidade
que nos une a Rosalía e á Xe-
ración Nós, irmáns e irmás da
Fala, nós país. En Trasalba
nós, e lembro a Xela Arias, ne-
gros e negras por elección. A
lingua é a nosa cor da pel.�

NEVERLAND 
E TRASALBA 

’’

POESÍA.

Máxico e
alquimista

Metal central
AAuuttoorr::  Alfredo Ferreiro.

EEddiittaa::Espiral Maior, 45 pp.

’’A lingua é
a nosa cor da pel”

sidora de quen non só traballou
con el senón que quixo achegar-
se a el en trascendencia comu-
nicativa e explicativa.

Metal centralé un libro de 23
poemas, que fai gala dunha
densidade sémica portentosa
que suple e expande esa, a prio-
ri, carencia. Mais o certo é que as
cousas, para ben parecer e ben
ser, deben ter as dimensión xus-
tas e proporcionadas. E neste
caso concreto fai moi ben o au-
tor en non abusar ou prolongar

a fórmula. Unha fór-
mula certamente arris-
cada. A fábrica e a má-
quina como símbolos
percorren as páxinas
todas, e a entraña fría
do metal. Este feito pro-
voca unha permanente
sensación de estrañeza
no lector, que pode non
casar moi ben coa am-
bición autorial de que-
rer chegar, de querer to-
car coas palabras dos

seus versos a cerna máis tenra
do lector, pois pregúntase pola
condición do ser humano. Sabe
que está revisitando o futuris-
mo, mais tampouco ten clara a
pertinencia dunha reinterpreta-
ción dese ismo. Aínda que se
produza, como xa vimos, o ciclo
dura o que dura e querer pro-
longar artificialmente as cousas

’’Metal central
é un libro de
23 poemas,
que fai gala
dunha
densidade
sémica
portentosa”

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

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

Alfredo Ferreiro.
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lector pola forma escollida pa-
ra tratar o tema da estulticia:
un ensaio académico con to-

das as aparencias de
seriedade e rigor atri-
buíbeis a este xénero.
Coñecedor dos segre-
dos e dos trucos da
prosa elaborada den-
de a presunta neutra-
lidade da obxectivida-
de científica, Cipolla
constrúe unha diser-
tación á que dota da
fasquía dos tratados
técnicos máis sisudos:
propón hipóteses,
enuncia leis, desen-
volve demostracións e
mesmo desprega grá-
ficos de dispersión.
Todo para dotar de
autoridade e de aspec-

to erudito as súas teorías sobre
a necidade dos homes. E cales
son estas teorías? Resumindo a
minuciosa argumentación de
Cipolla temos que: 1) sempre e

CULTURA.33.

“A humanidade atópase, por
unánime acordo, nun estado
deplorábel. Porén, esta non é
ningunha novidade. Por máis
que un volva a vista atrás, com-
probará que sempre estivo
nun estado de-
plorábel.” Así
comeza este pe-
queno libro de
Carlo Maria Ci-
polla que trata
de indagar nas
causas de tan
funesto estado das cousas, tal-
vez inspirado por estoutras pa-
labras de Albert Einstein: “Hai
dúas cousas infinitas: o univer-
so e a estupidez humana. E do
universo non estou seguro”. 

Cipolla foi catedrático de
historia económica, estudoso
da demografía, da circulación
do capital e das súas conse-
cuencias no progreso da civili-
zación europea, do desenvol-
vemento tecnolóxico en Occi-
dente e en Oriente… Pero foi,
sobre todo, un deses intelec-
tuais inquietos e curiosos, po-
suidores dunha ampla cultura
clásica, que se dedican a pes-
cudar nos máis amplos cam-
pos do saber sen perder nunca
a perspectiva do humano, que
se aplican a tratar de compren-
der o xeito en que a Historia
pasa polas existencias de ho-
mes e mulleres provocándolles
beneficios ou feridas, produ-
cindo fitos de cultura ou de
barbarie.

Levado por este anceio de
coñecer a verdadeira natureza

ANOSATERRA
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CONTADELIBROS.
Morgante en verso

Imaxes na Pel,de Elías Portela,
é o primeiro libro en poesía da
nova editorial Morgante, dedi-

cada a novos
valores
literarios. O li-
bro nace cun
enigma: o au-
tor escribe de
memoria, a
través de
textos traduci-

dos, tentando recuperar, sen
conseguilo, copiar o texto pri-
mixenio. Portela creou unha
lingua propia, o lwyma, que
incluso emprega nun blog.

Alento en espiral

Espiral Maior publica tres novos
libros de poemas.
[de]construçom,de Susana

Sánchez Aríns
–que gañou o
‘premio
Xosemaría Pé-
rez Parallé’
2008– é un
texto íntimo
combinado
con cantos vi-
talistas. O pou-
so do fume,de
Dores
Tembrás, é un-
ha chamada á

forza das lembranzas e das pala-
bras. Na terra desluada, de
Ricardo Martínez-Conde, é un-
ha reflexión chea de preguntas
sobre o presente. 

Poemas para ler en alto

David Durán Arufe presenta
Palabras xordas para oídos ne-
cios. Cinco estudos para 2 reci-
tadores.Trátase dunha colec-

ción de
poemas
pensados para
que dúas
voces os decla-
men. O autor,
músico,

propón un experimento que
vai máis alá dos límites da lite-
ratura. Edita TresCtres. �

humana na súa totalidade, non
quixo pecharse na súa atalaia
de prestixioso historiador e de
ensaísta universal-
mente recoñecido e
tratou de intercalar un
sorriso nos seus estu-
dos e investigacións.
E, daquela, escribiu
este divertido opúscu-
lo, cuxos únicos desti-
natarios foron, en
principio, os seus ami-
gos. Non obstante, o
éxito do escrito foi
enorme e comezou a
circular en exemplares
fotocopiados e ma-
nuscritos até que se
converteu nun fenó-
meno de tal enverga-
dura que o autor se viu
obrigado a publicalo
na editorial Il Mulino, xunto
con outro ensaio de similares
características.

As leis fundamentais da es-
tupidez humanasorprende ao

inevitabelmente subestima-
mos o número de estúpidos
existente; 2) a probabilidade
de que unha persoa sexa estú-
pida é unha variábel indepen-
dente de calquera outra carac-
terística; 3) o estúpido é nocivo
para os demais e para si mes-
mo; 4) os non estúpidos sem-
pre subestiman o potencial
destrutivo dos estúpidos; e 5) o
estúpido é o ser máis perigoso
que existe, máis incluso que o
malvado.

O da estupidez dos nosos
semellantes sempre se revelou
un argumento moi prolífico,
dende os satíricos gregos até
Musil ou Calvino. Mais Cipolla
logra superar a mera descri-
ción sarcástica de costumes en
que se adoita basear este xéne-
ro ao confeccionar un auténti-
co ‘tratado’ que reúne todas as
propiedades do discurso xera-
dor de verdades por excelen-
cia: a disertación científica.
Máis alá do xocoso inventario
de estupideces e dos seus efec-
tos, a parodia da metodoloxía
do investigador parece querer
incluír a Academia na súa críti-
ca e, xa que logo, tamén a si
mesmo. E saber rir de si propio
é un comezo inmellorábel para
estender un programa de críti-
ca da realidade. 

Un proxecto, por outra ban-
da, tras o que se detecta un ob-
vio pesimismo. Por baixo deste
ameno e ocorrente diverti-
mento intúese o abatemento
motivado pola incorrixíbel ten-
dencia do ser humano a reinci-
dir nos seus erros. Neste senti-
do, Cipolla sitúase no ronsel
dunha tradición moderna que
ten os seus alicerces nos libros
de escritores como Swift ou
Mark Twain, na que a ironía,
sen perder un ápice de hilari-
dade, ten un punto acedo que
a converte en flaxelo da socie-
dade á que se dirixe, malia que
o ton de amábel caricatura lo-
gre superar o desazo para suxe-
rir temas de suma transcen-
dencia coa lixeireza do humo-
rista. O que explicaría o título
do volume en que se insería
orixinalmente esta obra: Alle-
gro ma non troppo.�

Manuel Xestoso

Beiras recibe o Premio Trasalba.O intelectual e histórico membro do

nacionalismo recibiu o pasado 28 de xuño o Premio Trasalba, concedido

pola Fundación Otero Pedrayo pola súa “vida entregada xenerosamente

a Galiza” na XXVII edición do galardón. A entidade valorou a súa traxecto-

ria, subliñando a súa dimensión intelectual, cívica e de pensamento. O

galardón foi deseñado por Isaac Díaz Pardo. O encargado de realizar olau-

datiofoi, nesta ocasión, o presidente da Real Academia Galega e pre-

sidente de honra da Fundación Otero Pedrayo, Xosé Ramón Ba-

rreiro Fernández. No acto presentáronse ademais os últimos

dous libros da fundación, Catálogo de publicacións seria-

das da Biblioteca Otero Pedrayoe Paisaxe e Cultura.�

’’Cipolla
constrúe
unha
disertación
co aspecto
dos tratados
técnicos
para dotar
de autoridade
as teorías
sobre
a necidade
dos homes”

As leis fundamentais
da estupidez humana
AAuuttoorr::    Carlo Maria Cipolla.

TTrraadduucciióónn::  Moisés Barcia.

EEddiittaa::Rinoceronte.

NARRATIVA.

Allegro
ma non troppo

Carlo Maria Cipolla.
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A AELG, novo membro da Confe-
deración de Escritores Europeos.
A Asociación de Escritores en Lin-

gua Galega vén de ingresar como

membro nestas dúas entidades, fi-

nanciadas co apoio da Comisión Eu-

ropea. Xunto a AELG, pasaron a for-

mar parte tamén a Asociación Euro-

pea de Escritores Die KOGGE e V. de

Alemaña, a Asociación de Escritores

Daneses, a Unión de Escritores Bie-

lorrusos, a Asociación de Escritores

Eslovenos e a Academia da Lingua

Maltesa.�

Teño que confesarme diverti-
damente fan de Kevin Smith
na súa faceta de Bob o Silen-
cioso, pero, paradoxalmente,
non son nada interesado polos
produtos que ás veces dirixe
sen que se saiba ben por que
razón. Cando Kevin se mete a
debullar o submundo “friqui”,
con eses diálogos entre o mu-
do Bob e o verborráxico Jay, é
un brillante realizador, un críti-
co analista da sociedade paifo-
ca que sobrevive en centros co-
merciais e se alimenta de cou-
sas que veñen envoltas en
plástico e envasadas en xerras
de poliuretano. Chegado a este
punto hai que facer constar
que se require un certo punto
“friqui”, a medio camiño entre
os namorados dos cómics, se-
xan do estilo que sexan, e as
parvadas surrealistas en cine e
televisión. Por iso, cando Kevin
Smith fai películas como esta,
nas que non se ve por ningún
lado o cerebro de Bob, a cousa
naufraga aos cinco minutos de
comezar. Porque son boas as
intencións, o arranque, as ga-
nas de entrelazar frases e situa-
cións deses grandes perdedo-
res situados na fronteira da
cartilla do paro e os empregos
lixo (ademais, traballan en ca-
fés de comidas lixo). Pero non
abonda coas boas intencións. 

Salvados os primeiros con-
tactos, nos que os personaxes
expoñen a súa orixinalidade
existencial, nunha vila

liñas eléctricas e asfalto onde a
súa memoria só colocaba cor-
tes de gando e congostras.

Pórtico fixo un programa
moi intelixente. Ao tempo que
conectaba a vella Galiza de fóra
coa nova Galiza que naquel en-
tón comandaba Xosé Cuíña,
lograba implicar administra-
cións públicas –princi-
palmente Concellos– e
grandes empresas,
grazas ao ton de longa
publirreportaxe dos
seus guións.

O problema do for-
mato é que os tempos
mudaron. Por moito
que se fale do bipartito
como un paréntese
“inofensivo”, moitas
cousas cambiaron en
catro anos, en especial
na televisión. Hoxe causa ver-
goña allea ver a presidenta da
Autoridade Portuaria de Vigo,
Corina Porro, nunha entrevista
para a súa maior gloria, en per-
fecto castelán e sen ningún ápi-
ce de rigor. Que o alcalde esco-
llido fose o de Mazaricos, o po-
pularXosé Manuel Santos Ma-
neiro, confirma que para este
espazo todo volve ao 2005. O

Tras unha longa tempada en
horario de mañá na fin de se-
mana –o peor emprazamento
para un programa que non se-
xa infantil–, Desde Galicia para
o mundoretorna xusto á hora e
ao modo para o que nacera, xa
hai ben de anos, na TVE en Ga-
liza, os sábados á hora na que
en época non estival se emite
fútbol en directo. Unha aposta
arriscada para un día e unha
hora tan identificado co depor-
te que costa atopar con qué
substituílo. Outros anos, a can-
le galega optou por espectácu-
los musicais pregravados
–aproveitando o descanso de
Luar– ou dispuxo de ciclos de
cinema.

Talvez estas ou outras solu-
cións aínda non estean descar-
tadas, vendo o escaso interese
desta primeira entrega en ho-
rario competitivo. O sábado, 27
de xuño, viron o programa
49.000 persoas, un 8,7 por cen-
to da audiencia que a esa hora
estaba a ver a televisión. A cifra
cobra maior relevancia, por
pobre, se a comparamos co 20
por cento sobrado que collei-
tou Libro de familia o día se-
guinte practicamente co mes-
mo horario.

Desde Galicia para o mundo
é un programa antigo, antiquí-
simo. Pensado para actualizar
a obsoleta imaxe que a emigra-
ción tiña da Galiza actual, cum-
priu sobradamente a súa fun-
ción. Moitos galegos que, prin-
cipalmente por viviren en
América, non volveran pisar a
terra natal, puideron debuxar

público xa non traga calquera
cousa.

A TVG fixo un enorme es-
forzo, en especial nos dous úl-
timos anos, por evolucionar.
Tras unha serie de desacertos
que desvincularon un tanto a
audiencia coa canle, o director
do medio, Xesús Iglesias, lo-

grou a marca histórica
de televidentes por
moitos aspectos pero
sobre todo por ofrecer
programas que muda-
ron os hábitos do es-
pectador. Larpeiros,
Historias de Galicia,
Criaturas, Hai que
mollarse ou Trece ba-
daladas, por citar al-
gúns, poden recibir
moitas críticas pero
son modernos, áxiles,

diferentes. Non en van, Iglesias
foi un dos escollidos por Paolo
Vasile para reflotar a maltreita
Telecinco.

A volta con protagonismo
de Desde Galicia para o mun-
do vai na dirección contraria.
Un paso atrás de máis dunha
década que a audiencia quizais
non entenda.�

C. Lorenzo

crítica

>>>

CONTADELIBROS.
Biografía de ilustre

Ir-Indo publica na súa
colección ‘Galegos na Historia’
a biografía Ramón Otero
Pedrayo. Escritor,de Anxo Xo-
án Rajó Pazó. O polígrafo

ourensán
(1888-1976) foi
un dos máis
destacados li-
teratos do
século XX, cu-
xo principal
mérito foi axu-

dar a actualizar a literatura ga-
lega, dotándoa dun corpus na-
rrativo á altura do resto de Eu-
ropa. Foi líder, ademais, da Xe-
ración Nós.

Seguindo a Varela

De boa tinta. Repertorio biblio-
gráfico de e sobre Lorenzo Va-
rela,de Xosé Anxo García
López, é unha guía de referen-
cias sobre a vida e obra do
autor homenaxeado no Día

das Letras 2005.
Idóneo para to-
dos os interesa-
dos en coñecer
mellor este
escritor, que
atoparán orde-
nados todos os

datos necesarios para calquera
investigación. Edita Xerais na
colección ‘Estudos literarios’. 

Libro-cd poético

Os traballos poéticos do escri-
tor Antón Avilés de
Taramancos inspiran este
libro, que inclúe dous CDs
e que quere ser unha
homenaxe ao noiés. Avilés de

Taramancos.
Fotobiografía
sonora,
de Martín
Veiga,
Ana Romaní
e Rodrigo
Romaní,

vai pescudando na vida do
escritor a través dos textos,
as fotografías e tamén a voz
dun home excepcional. �

’’A TVG fixo
un enorme
esforzo por
actualizarse.
Programas
coma este
son un longo
paso atrás”

TELEVISIÓN.

Publirreportaxe
para o mundo

Desde Galicia para o mundo
CCoonndduuccee::  Carme Chao.

DDiirreecccciióónn::  Xerardo Rodríguez.

PPrroodduuccee::  Pórtico.

EEmmiittee::  TVG, sábados 22h00.

CINEMA.

Tamén os
‘friquis’
envellecen

Facemos unha porno?
DDiirreeccttoorr  ee  GGuuiióónn::  Kevin Smith.

EElleennccoo:: Seth Rogen, Elizabeth Banks,

Craig Robinson, Traci Lords, Jason Me-

wes, Jeff Anderson, Katie Morgan.

Carme Chao.

Cesáreo Sánchez Iglesias
presidente da AELG.
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macho, e Anderson, o vago de-
trás do mostrador, como refe-
rencias. Pero están aí para nada,
porque o peso da historia recae
na parella principal, que come-
za de maneira brillante e vaise
apagando de maneira directa-
mente proporcional á subida
do índice de cursilería románti-
ca. Todo acaba como ten que
acabar un pastel de amores, pe-
ro non é o que se lle pide a Bob o
Silencioso. É como se se fixese
adulto e co paso dos anos per-
dese aquel lovin feellingque po-
suía a vella parella de vendedo-
res de marihuana con dialéctica
de surrealistas. 

Decididamente non é o que
se pedía daquel que en tempos
fora o rapaz que facía cine con
ideas e catro patacos; conver-
teuse nun home que fai pelícu-
las sen ideas e con moitos dóla-
res. E iso, para os que garda-
mos aínda un recuncho ácrata
onde residen “friquis” e descla-
sados, que gustan máis de Bat-
man que da triloxía do Mille-
nium, é unha traizón. Pero,
¿qué lle imos facer, coa carte-
leira vestida de verán?

PROPOSTA:Piratear directa-
mente Clerks (se se é “friqui”
hai que selo de verdade) e afo-
rrar a entrada para ver roman-
ticismos frustrados.�

J.A. Xesteira
Alberte Pagán achega nas súas
obras unha das olladas máis

orixinais do cinema en Galiza,
obrigando a quen mira a pórse
diante da pantalla de xeito ac-
tivo, ás marxes do discurso
que entende a experiencia fíl-
mica como consumo. O carác-
ter experimental do seu traba-
llo vai moito máis alá do conti-
do e da forma do filme: a pro-
pia aposta polo modo de pro-
dución independente (asu-
mindo el mesmo os procesos
de gravación e montaxe) con-
cédelle a liberdade de non li-
mitarse ao xustillo do canon
escravo das cifras de audien-
cia. O interesante non é cantos
espectadores, senón cal é

conxelada e pro-
vinciana, e unha

vez que se deciden a
facer unha peli porno,
remata a orixinalida-
de, acaban as situa-
cións rompedoras e
todo comeza a devalar
costa abaixo polo ca-
rreiro do romanticis-
mo de compota de fre-
sa, previsíbel, sen sor-
presas e, sobre todo,
sen ese cinismo mar-
ciano que era marca da casa.
Para enganchar os seguidores
do seu “friquismo” habitual
mete polo medio a dúas prin-

cesas do porno, Traci
Lords (a rapaza que fi-
xo porno cando era
menor de idade) e Ka-
tie Morgan, a moza
con máis de duascen-
tas películas de venda
nos andeis clasifica-
dos X; a primeira é
Burbullas, unha ex-
perta en facer pompas
de xabón coa vaxina, e
a outra é unha estrin-
xida especialista anal,

características ambas que non
se aproveitan ren. 

E por aí reaparecen Jay, co
pelo cortado, facendo de super- >>>

ANOSATERRA
2-8 DE XULLO DE 2009

Constitúese a Coordinadora das Asociacións Profesionais do Audiovi-
sual Galego.O organismo, conformado polas catro asociacións que repre-

sentan a maioría dos profesionais do sector (a Asociación de Actores e Actri-

ces de Galicia, a Asociación Galega de Guionistas, a Asociación de Técnicos do

Audiovisual de Galicia e a Asociación de Directores Realizadores de Galicia)

xorde “ante a inquedanza que produce a actual situación” co fin de ser “un in-

terlocutor válido diante das autoridades competentes” para “defender e pro-

mover o audiovisual” galego e “axudar a definir unha política nesta materia

“seria e Estábel”. Entre as primeiras medidas tomadas solicitaron unha entre-

vista co director xeral de Promoción da Cultura.�

O suxeito
atravesa
a pantalla

JÉ
SS

IC
A

 B
A

R
C

A
LA

Escena de Facemos unha porno?

’’Todo acaba
como ten
que acabar
un pastel de
amores, pero
non é o que se
lle pide a Bob
o Silencioso”

>>>

Fotograma de Tanyaradzwa.

Tanyaradzwa
DDiirreeccttoorr::  Alberte Pagán.

XXéénneerroo::  Documental, 186 min. (Galiza,

2009). V.O. en iinglés, shona, galego

(subtítulos en galego).
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crítica
sen facer concesións á actuali-
dade, extraendo de cada etapa
histórica o que máis lle convi-
ña ao seu estilo: a dúctil e inspi-
rada capacidade de tratar a
materia que o levou a vulnerar
os límites convencionais do
lenzo; a insistencia na sobrie-
dade dunha paleta que se re-
duce ao branco, ao gris e ao ne-
gro con ocasionais aparicións
dun dramático vermello; os
agravios á tea en forma de fen-
das e deformacións que prelu-
dian o ingreso das tres dimen-
sións sen que a obra se despo-
xe, non obstante, da súa natu-
reza de ‘pintura’… 

Todos eses elementos pó-
dense observar nesta exposi-
ción, inspirándolle ao especta-
dor a estraña percepción dun

artista que, dende
sempre, se comporta
coma un clásico. Un-
ha mistura de distan-
cia reflexiva e de apai-
xonada convicción
impregna estas obras
dun sentido do sereno
clasicismo que, en xe-
ral, só se atopa ao al-
cance dos creadores
que están no apoxeo
da súa madureza. Un-
ha sabedoría que en
Nóvoa semella pro-
longarse no tempo
para nos proporcio-
nar, con cada nova pe-
za, unha deleitosa sín-

tese do seu universo plástico. 
En certa forma, é lóxico que

este sentimento de imperturba-
bilidade nos aborde dende

mentres a ollada se concentra
nas imaxes da capital, Harare,
proxectadas nunha das panta-
llas, Tanyaradzwa óllanos fixa-
mente dende a outra. Somos
nós o obxecto mirado. É ela
quen conta a súa historia,
quen se converte, alén de pro-
tagonista, en autora. 

Ao particular carisma de
Tanyarazdwa, hiperconscien-
te da cámara, actriz de si mes-
ma, por veces, súmase o conti-
do dun discurso de quen co-
ñece “a dor do corpo e a dor da
alma”. Formalmente, o que se
presenta non ten que ver coa
“confesión” perante a cámara,
xénero televisivo tan explota-
do nos tempos da privacidade
como ben de consumo; non
ten que ver tampouco do clá-
sico documental sobre “Áfri-
ca” como tópico, de ollada co-
lonialista. Os planos fixos dun
rostro que nos olla (coma nos
screen tests de Warhol), a visi-
bilidade do dispositivo (a som-
bra do cineasta ou os seus de-
dos sostendo un cigarro, ela
pedíndolle que corte a grava-
ción nun momento determi-
nado, mesmo a cámara reflec-
tida nos seus ollos) incomo-
dan o espectador que non
queira ser consciente de que
lle están a contar unha histo-
ria. As próximas oportunida-
des de ver (ou sermos vistos
por) Tanyaradzwa serán no
CGAI, na Coruña, o 17 de xu-
llo, e no Filminho (do 15 ao 19
de xullo, en Vila Nova da Cer-
veira e Tomiño).�

Lara Rozados

clube, desmontan o xeito de
narrar. As filmacións da vida e
das opinións dunha muller co-

ñecida en Zimbawe
en marzo do 2007 xe-
raron unha montaxe
de case seis horas que
se presentou en dúas
metades, proxectadas
en cadansúa pantalla.
A convivencia de dife-
rentes planos de ima-
xe e de son obrigan a
cambiar o xeito de in-
teractuar co filme, e
conseguen o gran re-
to: que Tanyaradzwa
non sexa obxecto fil-
mado, senón suxeito.

Unha das espectadoras salien-
tou no debate posterior que

a súa experiencia no diá-
logo co filme. Que suceda algo. 

Os circuítos de exhibición
non poden ser tam-
pouco os convencio-
nais, e de aí a estreita
relación entre unha
entidade que aposta
pola cultura libre e de
base, coma o Cineclu-
be de Compostela, e o
cineasta carballinés:
na sede da asociación
compostelá foi pro-
xectada boa parte da
obra de Pagán, dende
o documental en que
abordaba a narra-
ción, o propio feito de
contar, como material fílmico
(unha cámara estática enfoca
a súa nai relatando unha his-
toria en Como foi o conto,
2004) até propostas experi-
mentais e de creación (Os
waslala, 2005 Conversas em
Zapatera, 2002). Evidencia o
dispositivo, a cámara e o pro-
ceso de montaxe (Bs.As., II
Premio de Ensaio Román Gu-
bern, 2006, Po de estrelas,
2007) para evidenciar que to-
da narración é unha constru-
ción de ficción. Tanyaradzwa
tampouco non é un filme có-
modo.

As propias condicións de
recepción, na súa estrea, o
mércores 24 de xuño no Cine-

No ano en que celebra o seu
nonaxésimo aniversario, a
obra de Leopoldo Nóvoa esta-
rá presente na axenda expositi-
va galega nunha pequena
mostra que Caixagali-
cia exhibe na súa sede
viguesa cunha decena
de obras pertencentes
á súa colección. Data-
dos nas décadas de
1970 e 1990 do século
pasado, esta amósega
da produción de Nó-
voa corrobora a singu-
lar forza creadora des-
te artista e permite
–aínda que de xeito
moi sumario– calibrar
a paixón con que, ao
longo deste tempo,
perseverou na procu-
ra dunha linguaxe
propia. A diferencia de
moitos artistas que sucumbi-
ron ás sucesivas modas que se
sucederon nesa época, o pin-
tor de Salcedo soubo evoluír

’’A diferencia
de moitos
artistas que
sucumbiron
ás sucesivas
modas,
Nóvoa soubo
evoluír
sen facer
concesións á
actualidade”

ARTE.

Diálogo
co intemporal

Leopoldo Nóvoa
LLuuggaarr::    Fundación Caixa Galicia (Vigo).

DDaattaass::  Até o 6 de setembro.

Pasamento da coreógrafa Pina Bausch.O martes 30 de xuño, aos 68 anos, fa-

leceu Pina Bausch a causa dun cancro. Bausch foi a última gran renovadora da

danza contemporánea, creadora da danza-teatro, xénero que une movemento,

diálogo e acción teatral. A sedución, a soidade e a incomunicación foron temas

que tratou con asiduidade en espectáculos que percorreron o mundo coa súa

compañía, a Tanztheater Wuppertal. Café Müllerfoi o espectáculo, case mítico,

que lle asegurou un posto na historia da danza.�

’’Unha muller
africana
que fala,
sen ser
exótico e sen
que resulte
unha
confesión
televisiva”

Fotograma de Tanyaradzwa.

>>>

>>>
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as súas obras, dado que es-
tas nunca deixan de ser un diá-
logo co intemporal. Nóvoa pinta
o noso horizonte interior, afún-
dese na terra para emerxer cun-
ha paisaxe telúrica que nos
achega unha nova poesía na
que están presentes a dor, a tur-
bación, o desazo… pero tamén
a intensidade, o refinamento e a
concentración  que constitúen o
sutil misterio da nosa existencia,
o latexo da súa inusitada beleza. 

Neste sentido, non hai dú-
bida de que esta exposición se-
rá motivo de emoción e de pra-
cer para calquera visitante, se-
xa cal sexa o seu grao de intere-
se na arte contemporánea.
Malia que o único vínculo que
une estas obras é a pertenza á
colección da entidade organi-
zadora –que encadra esta mos-
tra nunha serie que dará a co-
ñecer os seus fondos–, proxec-
ta con acerto a radical avidez
da mirada deste gran artista,
decidido a selo até o seu derra-
deiro suspiro.�

Manuel Xestoso

Xelís de Toro

N esta semana que pasou
participei, xunto con

John Rutherford e María Li-
ñeira, na presentación en
Londres dunha antoloxía de
contos galegos traducidos ao
inglés, From the beginning of
the sea. Era parte dunha serie
de actos que se celebraban no
colexio español de Portobello,
paralelos a exposición, ‘Nós,
londoners’, organizada por
Teresa Fandiño e Clara Ogan-
do e que fai un percorrido po-
la emigración galega en Lon-
dres. Mais a razón pola que
falo disto é porque visitar Por-
tobello sempre me brinda a
oportunidade de acudir a un-
ha dos meus currunchos fa-
voritos. Ao final do mercado,
está o restaurante Galicia e
torcendo a dereita hai un pe-
queno tramo de tendas e res-
taurantes, e na esquina está o
café Porto. Xa choveu e fixo
sol dende a primeira vez que
tomei un galão e, como gran
larpeiro, un pastel de nata,
nese curruncho. Alí nesa en-
crucillada de rúas sempre
sentín unha estraña sensa-
ción de pertenza, nesa mestu-
ra de portugueses, galegos e
españois doutras partes, afro-
caribeños, algún que outro
nativo inglés, algún árabe, al-
gún chinés, era unha mestura
crisol no que me sentía parte.
Esta vez, como xa pasara en
recentes ocasións, notei que
as cousas mudaran, a presen-
za dominante agora é árabe,
nótase nos postos de comida,
nas tendas, nos homes con bi-
gotes sentados en tallos na
beirarrúa tomando té de
menta e cafés. Mesmo no
Porto a maior parte da clien-
tela é tamén árabe. Ese meu
retornar é inútil, o espazo é o
mesmo mais o tempo non. O
que chamamos casa, fogar,
nación é moitas veces imaxi-
nario, un tempo que ficou
gravado na memoria. Levaba
razón quen dixo que a nenez é
a nosa verdadeira patria.�

NOSTALXIA’’

Alí nesa encrucillada de rúas
sempre sentín unha estraña
sensación de pertenza,
nesa mestura”

’’

A Torre de Hércules, patrimonio
da humanidade.O Comité de Pa-

trimonio Mundial da Unesco decla-

rou por unanimidade a Torre de Hér-

cules Patrimonio da Humanidade.

Galiza conta así con catro distincións

desta categoría, na que figuran ta-

mén Santiago de Compostela, o Ca-

miño de Santiago e a muralla de Lu-

go. Pola súa banda, Icomos, o orga-

nismo asesor da Unesco recomen-

dou crear un plan de xestión no que

se inclúe un proxecto de musealiza-

ción e un centro de interpretación.�

Espacio cromlech ocupado.

>>>
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pero cómpre darlle aos nosos
músicos a importancia que me-
recen porque forman parte da
nosa cultura. Se os despreza-
mos quedaremos sen identida-
de. Poderíase pensar que o jazz,
por ter orixe en Estados Unidos,
non forma parte da cultura ga-
lega, pero cometeríase un erro.
A cultura medra e evoluciona
constantemente. Cada vez hai
máis músicos en Galiza con
proxección internacional e
máis espazo no que traballar. 
CCaall  éé  oo  bbaallaannccee  ddeesstteess  cciinnccoo
aannooss  ddee  ffeessttiivvaall??
Positivo. Nas primeiras edicións
tentamos rachar cos tópicos
creados ao redor do jazz como o
de que os músicos tiñan que ser
negros americanos ou tocar ne-
cesariamente a trompeta, o
contrabaixo ou a batería. O ano
pasado produciuse un punto
de inflexión e pensamos que o
público entendeu que o jazz é
moito máis ca iso.
QQuuee  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ffaaii  ddaa  ssiittuuaacciióónn
aaccttuuaall  qquuee  vviivvee  oo  jjaazzzz  eenn  GGaalliizzaa??
Agora mesmo Galiza acapara as
iniciativas e as dinámicas máis
novidosas do Estado. De feito,
un dos selos discográficos con
máis peso dentro do jazz no Es-
tado, Karonte, leva practica-
mente a todos os artistas gale-
gos que están a despuntar. É
sintomático da boa saúde. Ta-
mén están en marcha diferen-
tes escolas e xa se cumpriron
tres anos da especialidade de
jazz no Conservatorio da Coru-
ña, que só hai catro comunida-
des que o teñan. �

M. Barros
O contrabaixista Baldo Martí-
nez, un dos músicos máis re-
presentativos do jazz contem-
poráneo feito na Península, di-
rixe por quinto ano consecutivo
o festival de jazz Imaxina Sons,
que se celebra en Vigo até o 5 de
xullo, e que lle abre unha fiestra
as correntes máis innovadoras
que se están a producir no jazz
europeo.
CCoonn  ssóó  55  aannooss,,  oo  IImmaaxxiinnaa  SSoonnss
ccoonnssoolliiddoouussee  ccoommoo  ffeessttiivvaall  ddee
rreeffeerreenncciiaa  nnoo  EEssttaaddoo..  CCaall  éé  aa  ccllaa--
vvee??
Imaxina Sons non se artella ao
redor dunha programación ao
uso senón que ten un carácter
divulgativo que persegue dar a
coñecer a actualidade do jazz
europeo, en especial as propos-
tas menos estandarizadas. Fíxo-
se así cunha personalidade dife-
renciada que lle serve de catali-
zador dun público tanto galego
como internacional que medra
cada ano.
PPrrooppóónn  jjaazzzz  ppaarraa  oo  vveerráánn  vviigguuééss..
PPeerroo,,  aaggaacchhaassee  aallggoo  mmááiiss  ddeettrrááss
ddoo  ccaarrtteell??  
O festival ten unha intención
clara: mostrar as propostas que
dan pasos cara adiante no xéne-
ro e demostrar que o jazz ten
claves máis alá das exploradas
polas bandas americanas. Para
iso partimos do entorno máis
próximo, dando cabida aos
proxectos galegos que emerxen
con forza. Outro dos puntais es-
tá na escena jazzística estatal, da
que priorizamos os proxectos
máis persoais. Movémonos
sempre dentro do jazz europeo
que é o máis esquecido en Es-
paña. Os festivais teñen a vista
posta nos Estados Unidos pero
non prestan atención ao jazz
que medrou en Europa. 
CCaalleess  ssoonn  ooss  ddeessaaffííooss  dduunn  ffeessttii--
vvaall  ddee  jjaazzzz??  
Un festival debe reflectir a rea-
lidade na que se inscribe e non
pelexar simplemente por con-
quistar ao público, que é o
máis habitual. As institucións
deberían acometer un labor di-
vulgativo e non apuntarse a
proxectos que xa funcionan
por si sós. Nos anos 80, cando
apareceron os grandes festivais
de jazz, os concertos celebrá-
banse nos multitudinarios pa-
zos de deportes. O de San Se-

bastián comezou no velódro-
mo de Anoeta, pero agora en-
cher a praza de la Trinidad, con
aforo de dúas mil persoas, é
máis complicado. Os hábitos
do público mudaron. Naquel
momento, España saía dunha
ditadura e había moitas ganas
de escoitar músicas novas. Por
outro lado, xurdiu unha moda
á que a xente se apuntou por
oportunismo e por curiosida-
de, pero que non consolidou
público. Despois de varias dé-
cadas, estamos nas cifras reais.
O ideal é que ese número me-
dre pero non a calquera prezo. 
QQuuee  ppaappeell  xxooggaa  oo  jjaazzzz  ggaalleeggoo  nnoo
ffeessttiivvaall??  
É fundamental coñecer o próxi-
mo. Os mitos son un fenómeno
irremediábel desta sociedade

Baldo Martínez, director de Imaxina Sons

‘O jazz forma xa
parte da nosa cultura’Xosé Miranda

S entencia. En Santiago, a 18 de febrero de 1968. El Sr.
Don Luis Losada Magariños, Juez del Juzgado Munici-

pal de esta Ciudad; habiendo visto el presente juicio verbal
de faltas, seguido por Desobediencia; contra J.-M. G. B., G.
C. N., Marcos Valcárcel López, C.-M. R. D., J.-D. S. A., A.R.N.,
José Miranda Ruiz, J. P. E., A. T. M., P. R. S. y P. M.C., estu-
diantes y domiciliados en esta ciudad,

En el que ha sido parte el Sr. Fiscal Municipal; y
1º RESULTANDO: Probado y así se declara que en la ma-

ñana del día 18 de diciembre del pasado año 1.977, dos
Guardias de la Policía Municipal del Ayuntamiento, en el
ejercicio de sus funciones y ostentando las insignias y el uni-
forme propios de su cuerpo, por orden de sus superiores je-
rárquicos, requirieron a los denunciados que se encontra-
ban al frente de un puesto de ventas de publicaciones y fo-
lletos de matíz político, que habían instalado en la plaza del
Toral de esta ciudad, sin la licencia municipal correspon-
diente; a fin de que levantasen dicho puesto; a lo que se ne-
garon rotundamente los requeridos; quienes, sin embargo,
aunque sin cerrar el referido puesto de ventas, al público,
acompañaron a dichos Agentes hasta la Jefatura de la men-
cionada Policía Municipal.

2º RESULTANDO: Que practicadas las diligencias perti-
nentes para poner el juicio en estado de celebración, éste tu-
vo lugar en el día de ayer, con asistencia del Sr. Fiscal y los ci-
tados, a excepción de J.-M. G. B., A. R. y José Miranda Ruiz,
no obstante haberlo sido en legal forma; y calificando el Sr.
Fiscal los hechos como constitutivos de una falta prevista y
penada en el artículo 570-5º del vigente Código Penal, de la
que consideró responsables en concepto de autores a los
denunciados, para los que solicitó la pena de 2.500 Ptas de
multa para cada uno y reprensión privada, y al pago de las
costas por partes iguales entre todos.

1º CONSIDERANDO: Que los hechos declarados proba-
dos son constitutivos de falta prevista y penada en el artículo
570-5º del vigente Código Penal de la que son responsables
en concepto de autores los denunciados. Incurriendo, por
tanto, en la penalidad que dicho precepto establece,

2º CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 601
del Código Penal, en la aplicación de las penas de un juicio
de faltas, procederán los Tribunales a su prudente arbitrio,
dentro de los límites de cada una, atendiendo a las circuns-
tancias del caso y del culpable.

3º CONSIDERANDO: Que el responsable criminalmen-
te de una falta lo es también civilmente, cuya responsabili-
dad civil alcanza de modo subsidiario a los amos, patronos o
empresarios respecto a las faltas cometidas por los emplea-
dos o dependientes en el desempeño de su cargo o empleo;
y que las costas procesales se entienden impuestas por mi-
nisterio de la Ley al criminalmente responsable, (art. 19, 22 y
109 del Código Penal).

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,
FALLO: Que debo condenar y condeno a J.-M. G. B., G. C.

N., Marcos Valcárcel López, C.-M. R. D., J.-D. S. A., A.R.N., Jo-
sé Miranda Ruiz, J. P. E., A. T. M., P. R. S. y P. M.C, a las penas

de MIL PESETAS de multa a cada uno,
sufriendo por su impago el arresto sus-
titutorio de dos días; a la reprensión
privada y al pago de la totalidad de las
costas procesales .
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.�

MULTA DE MIL PESETAS
A MARCOS VÁLCARCEL

’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’Os festivais de jazz
teñen a vista posta nos
Estados Unidos
e esquécense do que
medrou en Europa”

’’Agora mesmo Galiza
acapara as iniciativas
e as dinámicas de jazz
máis novidosas
do Estado”
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Lara Rozados
Celestino Fernández de la Vega
(Friol, 1914-1986) é unha das fi-
guras máis importantes do en-
saísmo galego. Partícipe nos fa-
ladoiros de Lugo e na recons-
trución cultural nos 50, dende o
grupo Galaxia, foi, con todo,
moi pouco recoñecido. Agora,
Galaxia edita, por iniciativa do
Club Cultural Valle Inclán, O se-
gredo do humor e Ensaios a
proba do tempo.  

Cilistro, como aínda é lem-
brado cariñosamente, pasou a
mocidade en Lugo e estudou
Dereito, mais foi mobilizado
para combater no bando fran-
quista. Procedía do republica-
nismo e a guerra tronzou o seu
horizonte, pero non tardou en
contactar co grupo que em-
prendeu a reconstrución da
cultura galega, encabezado por
Ramón Piñeiro e agrupado na
Editorial Galaxia. Aprobou a
oposición a Técnico da Admi-
nistración no 40, con destino no
Goberno Civil de Lugo, e nesta
cidade compartiu faladoiro con
Luís Pimentel, Ánxel Fole, Anto-
nio Figueroa, Luciano Penedo e
o propio Piñeiro. 

En Galaxia publicou ensaios
coma Cultura y Comunicación,
(en Presencia de Galicia, no 51, e
Campanas de Bastabales(Me-
ditación sobre Rosalía),(en Sete
ensaios sobre Rosalía, ao ano se-
guinte), ambos os dous publica-
dos en español por esixencias da
censura. Lector voraz de filoso-
fía alemá, na lingua orixinal, é,
con Piñeiro, o introdutor do
pensamento de Heidegger en
Galiza (traducen Da esencia da
verdade). Podemos agora ler
nun volume a introdución a esta
tradución, xunto cos ensaios an-
teriormente citados e varios
máis (Perfil gallego de Valle-In-
clán, Abrente e Solpor da Paisa-
xe(1958), editada nun volume
colectivo en homenaxe a Otero
Pedrayo, Vida e poesía de Luís
Pimentel, prólogo a Sombra de
aire na herba, editado por Gala-
xia no 59, Braque, pintor de lo
nunca visto, Sobre la obra y per-
sona de García-Sabell, Presen-
cia de Rof Carballoe Heiddeger
e Nietzsche, datado, segundo a
familia, a finais dos 60). 

Estes ensaios, publicados al-
gúns deles en Grial, outros no lu-
cense El Progresoou na lisboeta
Seara Nova, foran xa agrupados
polo autor con intención de edi-
talos no 74. Nunha carta a Arca-
dio López-Casanova, xa propo-
ñía o título Ensaios a proba do
tempo. Tiveron que pasar case
tres décadas: “ao facerse 20 anos
da morte de Celestino, quixe-
mos organizar un ciclo de activi-
dades e conferencias”, explica
Tonina Gay, presidenta do Club
Cultural Valle Inclán, quen des-
taca que Fernández de la Vega
era socio fundador do mesmo:
“aparece no rexistro como nú-
mero 1”. Grazas a unha subven-
ción da Consellaría de Cultura
para actividades de recupera-
ción da memoria histórica, em-
prenderon o ciclo de conferen-
cias O segredo de Cilistro, en ou-
tubro do ano pasado. Entre os
conferenciantes estaban Antón
Baamonde, Alonso Montero,
quen fixo unha intervención so-
bre “a peña do Méndez Núñez”,
que organizaba os faladoiros
neste famoso café, Siro López, a
falar sobre O segredo do humor,
e o propio fillo do autor, Alberto
Fernández de la Vega, nunha
mesa que foi moderada por
Benxamín Casal. Foi el quen lle
propuxo a Gay recoller escritos
que había perdidos, e lembrou,
concretamente, aqueles seis en-
saios “a proba do tempo” que
Celestino lle propuxera a López-
Casanova. 

“Engadímoslle Cultura y Co-
municación, e pareceunos ta-
mén importante introducir o
prólogo de Da esencia da verda-
de”, indica Tonina Gay. Amais
dos Ensaios, cando falaron con
Vítor Freixanes, da Editorial Ga-
laxia, propuxo reeditar O segre-
do do humor. Gay lembra que a
presentación dos volumes xun-
tou en Lugo un cento de perso-
as. “É o poder de convocatoria
que ten Celestino nesta cidade”,
salienta. “A peña do Méndez
Núñez foi importante para a
xente da cultura”.

A PONTE CON EUROPA. “Celestino foi
o pensador ou, mellor aínda,
pensador do novo galeguismo.
Toda a súa obra leva carga de pu-
lo esclarecedor enfocado cara á
ese obxectivo”, di Ramón López
Vázquez en Celestino Fernán-
dez de la Vega. Pensador do no-

vo galeguismo (editado polo
Centro Ramón Piñeiro no 2007).
Xa Antón Baamonde sitúa no
prólogo aos Ensaiosa Fernán-
dez de la Vega e Piñeiro como
pioneiros ao emprenderen a tra-
dución de Da esencia da verda-
de(publicada no 43). “Sabemos,
pola carta que Domingo Carva-
llo lle dirixe ao autor, que a tradu-
ción estaba xa lista para a súa pu-
blicación no ano 1952. Na súa
resposta (...) Heidegger celebra a
publicación en galego da súa
conferencia”. Con todo, Juan
Aparicio, director xeral de prensa
daquela, dificultou a publica-
ción da tradución até o 1956.

Xunto con Ramón Piñeiro,
Fernández de la Vega foi o vaso
comunicante que trouxo a Gali-
za as ideas de Heidegger. “Todo
canto se refire á filosofía na gala-
xia de Celestino ten un perma-
nente aire de filiación heidegge-
riana”, afirma López Vázquez.
“O convencemento de que hai
que abandonar unha forma de

pensar e iniciar outra é un trazo
conceptual feito natureza nel.
Sobre todo cando mira a cir-
cunstancia galega dun incesan-
te doerse das mesmas eivas. A
apertura a Europa, a vincula-
ción coa cultura atlántica, da
que tanto levamos falado non
chegaron a facela os da xeración
Nós”. Foi esta tradución o punto
de partida da introdución das
correntes de pensamento euro-
peas en Galiza. “Sartre e Picasso,
Camus e Popper, Aron e Mon-
net, Expresionismo e Impresio-
nismo, Psicanálise e Fenome-
noloxía, Vitalismo e Historicis-
mo son algúns nomes que falan
ben ás claras do obxectivo euro-
peizador pretendido”. Tonina
Gay salienta que os seus ensaios
“eran europeístas xa daquela, e
agora vemos que foron pasando
os anos e seguen aí”. Aínda que-
da moito por investigar: “hai va-
ria correspondencia entre Fer-
nández de la Vega e Piñeiro, e
certo interese en editalo”.�

Dous libros lembran
o pensador lugués

’’Trouxo a Galicia ideas
europeas, nunca ben
vistas polo réxime,
aínda máis se se
publicaban en galego”

“O humor é cousa moderna, ana-

lítica, funcional, occidental, euro-

pea”, di o autor do maior ensaio

sobre o tema feito na nosa lin-

gua. A través dunha pormenori-

zada análise de varias culturas, de

referentes coma o Quixote ou o

Tristam Shandy de Sterne, e, den-

de logo, Castelao, sitúa o humor

coma un terreo fronteirizo entre

o cómico e o tráxico, que vai máis

alá da risa e ten que ver co pensa-

mento. Ou, coma cando cita a

Schopenhauer: “humorismo é a

seriedade envolta en broma”. É

un concepto occidental, e imbri-

cado na modernidade. 

O humorismo, di López Váz-

quez, xérase “da man da subxec-

tividade moderna e das formas

de pensar abertas ao descoñeci-

do. Xa que logo, o modelo de

pensamento grego e cristián,

centrados nos conceptos de

substancia, esencia, necesidade,

ente, destino, Ser Supremo, bele-

za, bondade, providencia e vida

despois de defunto como reali-

dades eternas e inmutables non

podía aceptar aos humoristas en-

tre os seus cultivadores”. Os mo-

delos de pensamento centrados

en verdades absolutas non casa-

ban con Fernández de la Vega.

“Como ese patrón mental nunca

foi do gusto do lucense, sempre

que analiza un problema princi-

pia na modernidade”. “Cal é o sig-

nificado da modernidade en Ga-

licia?”, como indica Baamonde, é

a reflexión fundamental a partir

da que Fernández de la Vega

aborda cuestións coma saudade,

paisaxe, humor ou misterio. Un-

ha pregunta a proba do tempo.�

Contra a verdade absoluta

Celestino Fernández de la Vega,
humor e reflexión en tempos difíciles
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DDa imaxe romántica
dos balnearios co-
mo centros de cu-
ración nos que a al-

ta sociedade decimonónica to-
maba as augas só quedan fotos
de arquivo. Nelas poden verse
agüistas de toda a península
atraídos polas propiedades das
augas dos balnearios galegos al-
ternando coa intelectualidade e
a burguesía da época. Esas foto-
grafías tamén mostran edificios
antigos situados en lugares mal
comunicados, con poucos ser-
vizos complementarios que, en
xeral, non foron quen de supe-
rar o paso do tempo. 

Na actualidade o turismo
termal mudou radicalmente,
en especial dende a entrada do
novo milenio. Modernizáron-
se as instalacións, adaptáronse
as antigas infraestruturas ás
novas demandas da sociedade
e cada vez é maior o número
de centros que se valen das in-
novacións e dos avances técni-
cos que están a revolucionar o
termalismo internacional para
mellorar as prestacións. Adop-
taron a fórmula máis estendi-
da en Europa: combinar o tu-
rismo de saúde cunha oferta
complementaria de ocio e em-
pregan as novas tecnoloxías
como ferramenta de traballo.

Neste sentido, a asociación
de Balnearios de Galicia, crea-
da en 1985 para representar e
promocionar o sector e que
agrupa a práctica totalidade de

centros termais galegos catalo-
gados como balnearios, vén de
botar a andar unha central de
reservas, aloxada na web de re-
cente creación  www.balne-
gal.com, dende a que se poden
xestionar estancias nos 20 es-
tabelecementos balnearios
que forman parte da entidade,
dende o Arnoia Caldaria Hotel
Balnerio ou o de Augas Santas
en Pantón, até o de Caldelas de

Tui, cun programa específico
de tratamento pediátrico, ou a
Hesperia Balneario de Guitiriz.

“Aproveitamos as novas tec-
noloxías para ubicarnos na
vangarda do sector” comenta
Benigno Amor, xerente da aso-
ciación. Ao seu ver, con esta fe-
rramenta e o emprego das re-
des sociais tecidas na internet,
“os balnearios poden ofertar un
produto moi específico a un

mundo globalizado”, un servi-
zo que xa ocupa o primeiro pos-
to a nivel estatal e que apunta
ser competitivo en Europa.

O navegante pode escoller
entre as augas cloruradas, indi-
cadas para afeccións respirato-
rias e dermatolóxicas, como é
o caso das do Balneario de Ba-
ños de Brea, as bicarbonatadas
do Balneario de Lugo ou do de
Molgas (aparato dixestivo), as

ferruxinosas de Mondariz, pa-
ra anemias e problemas de pel
ou as radiactivas do Balneario
Dávila, prescritas para certas
afeccións psiquiátricas. 

A iniciativa supón un paso
máis no camiño de moderni-
zación e posta ao días das ins-
talacións balnearias e no pro-
ceso de “reinvención” que tivo
que afrontar o sector despois
da década de 1980, momento
crítico para o turismo termal,
cando o seu nivel de populari-
dade rexistrou as cotas máis
baixas. Como explica Benigno
Amor, o xerente da asociación,
“estase a recuperar unha cultu-
ra termal que vén de lonxe e es-
tase a chegar un público novo
que quere coñecer outras ofer-
tas de lecer e que lle adica moi-
to máis tempo ao ocio”.

LÍDER DA PENÍNSULA.Con máis de
trescentas captacións de auga
catalogadas, das que vinte

MA A INE.40.ZG

As mellores augas do país da auga
A asociación Balnearios de Galicia vén de
poñer en marcha unha central de reservas
na rede para dar servizo a unha demanda
crecente que non se resente coa crise

LECER TRADICIONAL E MODERNO

>>>

Instalacións dun dos centros de Caldaria.

Palacio da Auga de Mondariz Balneario e [abaixo] vista nocturna.

’’O sector termal tivo que
afrontar un proceso
de reinvención despois
da crise que atravesou 
a década de 1980”

’’Con máis de trescentas
captacións de auga
catalogadas, das que
vinte son empregadas
como balnearios, Galiza
lidera o turismo termal
na Península Ibérica”

’’Os balnearios fixan postos
de traballo e poboación en
zonas do interior de Galiza”
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da asociación aseguran que, na
actualidade, o sector termal en
Galiza está a vivir unha etapa de
“renacemento e populariza-
ción”, da man dos cambios de
hábitos de lecer e do “crecente
culto ao corpo e a maior preocu-
pación pola saúde”. 

son empregadas como bal-
nearios, Galiza tense colocado
nos últimos anos á cabeza do tu-
rismo termal da Península Ibéri-
ca. Conta con case o 20% dos es-
tabelecementos ofertados en to-
do o Estado e co 18,4% das pra-
zas hoteleiras. Os responsábeis

Turespaña asegura nun dos
seus informes que Galiza é a co-
munidade máis preparada para
conquistar unha clientela es-
tranxeira a medio prazo. De
momento e como sinala o res-
ponsábel de Balnearios de Gali-
cia, é líder na Península Ibérica

pola “categoría das instalacións,
a cualificación dos profesionais,
por cantidade e calidade das au-
gas e por estar suxeitos a unha
normativa moi estrita”. Para ser
competitivo en Europa, “que si
reunimos condicións”, “requiri-
ríase, primeiramente, mellorar
as comunicacións para que os
clientes poidan poñerse en Gali-
za nun prazo razoábel” e reali-
zar ao mesmo tempo un “esfor-
zo conxunto” entre a adminis-
tración e o capital privado. 

Entre as liñas de traballo que
ten aberta a asociación figuran,
ademais, iniciativas encamiña-
das a reforzar “os lazos e coope-
ración” coa Cámara Mineira de
Galicia, como a creación dunha
Cátedra de Hidroloxía Médica
na Universidade de Santiago,
mediante un convenio que se
agarda “asinar en breve”, e a pu-
blicación dun estudo histórico
dos balnearios galegos pola
Universidade da Coruña. 

AUGA PARA AFRONTAR A CRISE. A di-
ferenza doutros sectores, o tu-
rismo termal non está a experi-

MA AzG
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mentar grandes caídas e man-
tense, con algunha pequena va-
riación, nas cifras acadadas o
pasado ano. Para Benigno
Amor “os balnearios seguen un
modelo de empresa sostíbel, no
sentido de que explotan un re-
curso sen esgotalo, crean rique-
za, fixando postos de traballo e
poboación en zonas do interior
de Galiza”. Ao seu ver “exercen
de dinamizadores sociais e eco-
nómicos” e ten a particularida-
de de que máis do 90% do capi-
tal vinculado a estas empresas
está en mans galegas.�

MA A INE.41.ZG

ga
Pormenor do acquaform de Cuntis.

Balneario de Augas Santas en Ferreira de Pantón.

Un spa non é
un balneario
Mentres que un balneario empre-

ga para os tratamentos augas mi-

nerais con propiedades medici-

nais, os spas baséanse no empre-

go de “auga da billa”. Así o explica o

responsábel da asociación de Bal-

nearios de Galicia, que alerta de

que se está a producir competen-

cia desleal no sector entre estes

dous tipos de estabelecementos,

xa que os spas, que adoitan ser un

servizo complementario de hoteis

urbanos, non están suxeitos á nor-

mativa que rexe os balnearios, que

os obriga a superar inspeccións

periódicas moi estritas. 

O termo spa non ten unha

procedencia clara. Algunhas fon-

tes atribúenlle a orixe no topóni-

mo dun centro termal da provin-

cia de Lieja, coñecido polas pro-

piedades curativas das augas den-

de a época romana. Outras fontes

conxeturan que vén do acrónimo

da frase latina salute  per aqua,é di-

cir, “saúde a través da auga”.

“O problema principal é a

mensaxe enganosa que transmi-

ten”, comenta, “porque moitas

veces se anuncian como balnea-

rios urbanos, aproveitándose do

prestixio do termo”. Á confusión

existente súmaselle o feito de

que en Europa os centros ter-

mais de augas minerais coñé-

cense co nome de “spa”, o que

complica aínda máis a promo-

ción internacional. “Se queremos

ser punteiros en Europa”, sinala

Benigno Amor, “debemos orde-

nar legalmente esta situación”.�

A relación que mantiveron ao
longo da historia os habitantes
do noroeste peninsular coas
augas mineiro medicinais foi
mudando ao longo do tempo. 

Segundo apunta Mª Elisa
Alén González no seu estudo
Calidade de servizo en estable-
cementos termais de Galicia, as
orixes dos balnearios e do ter-
malismo en Galiza cómpre
buscalo nas casas de baño e
ocio dos romanos. “É o caso,
por exemplo, das termas ro-
manas que aínda se conservan
no balneario de Lugo”. 

A pesar de todo, durante a
Idade Media, os baños caeron

en desuso en Europa “por peri-
go de contaxio de enfermida-
des como o cólera e por facto-
res asociados coa moral católi-
ca da época”. A chegada da
Ilustración traduciuse na recu-
peración do seu atractivo,
“apoiándose no carácter cientí-
fico que van tomando a balne-
oterapia e a cura hidrotermal”.

O despunte deste uso tera-
péutico da auga no tratamento
de doenzas adquiriu especial
importancia no século XIX,
cando un sector relevante da
medicina aplicou a cura termal
para numerosas enfermida-
des, que “daría orixe”, segundo

explica Mª Elisa Alén, “ao con-
cepto moderno de balneario”. 

“Nos momentos de auxe”,
sinala a investigadora, “tomar
as augas converteuse nun sig-
no de distinción e encontro so-
cial para as grandes familias, a
aristocracia e a alta burguesía,
que constituían a clientela
principal destes estabelece-

mentos”. Nesta dinámica si-
tuaríase o Balneario de Mon-
dariz, polo que pasaron perso-
naxes ilustres como Emilia Par-
do Bazán, Wenceslao Fernán-
dez Florez, Ramón Cabanillas
ou a Infanta Isabel de Borbón. 

Nesta mesma época se re-
descobren balnearios roma-
nos e se crean outros novos
asociados ao descubrimento
de novas fontes. Pero o século
XIX tamén significou o declive
dos balnearios do interior. A
causa, como apunta Alén Gon-
zález reside nos “baños de
mar”, tamén como uso tera-
péutico. “Os adiantos na cirur-
xía e na medicina e, esencial-
mente, a Segunda Guerra
Mundial fan que decaian en

Europa os balnearios de inte-
rior. O golpe definitivo chega
coa aparición do auténtico tu-
rismo de sol e praia cara 1930”.

A investigadora sinala que a
partir dos anos setenta “agrá-
vase a situación de crise, de
maneira que, na década se-
guinte, os clientes dos balnea-
rios son, case exclusivamente,
persoas con enfermidades cró-
nicas, que reciben tratamento,
o que ten un carácter moi ne-
gativo e retrae a outros seg-
mentos da sociedade”.�

Os romanos si que sabían

’’Tomar as augas converteuse
nun signo de distinción
e encontro social
para as grandes familias”

? UERE SABER MÁIS?
www.balnegal.com
www.balneariosdegalicia.com
Calidade de servizo en establecementos
termais de Galicia, Mª Elisa Alén González.

>>>
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AAnova entrega da co-
lección Comarcas
de Galiza,Betanzos,
propón un novo

achegamento á realidade na-
tural e cultural destas demar-
cacións históricas nas que se
vertebra o país. Desta vez, o
equipo coordinado por Adela
Leiro percorreu e fotografou os
concellos de Aranga, Betanzos,
Cesuras, Coirós, Curtis, Irixoa,
Miño, Oza dos Ríos, Paderne,
Vilarmaior e Vilasantar. 

Os límites actuais forman
parte dunha gran comarca tradi-
cional coñecida como Terra das
Mariñas ou As Mariñas dos Con-
des, que abarcaba un espazo
comprendido entre A Coruña e
a desembocadura do Eume.
Nestas terras asentaron comu-
nidades megalíticas, castrexas e
romanas, das que se conservan
restos en toda a comarca. 

O casco histórico de Betan-
zos, numerosas igrexas románi-
cas e barrocas, pontes, muíños,
pazos e castelos conforman
parte do patrimonio histórico-
artístico e etnográfico abordado
e retratado neste volume, que
lle presta especial atención,
ademais, á gran diversidade na-
tural da comarca, con espazos
de montaña, fluviais, costeiros e
dúas áreas protexidas, como
son o LIC Betanzos-Mandeo e o
Encoro de Cecebre.

Neste encoro, construído en
1976 para o abastecemento de
auga potábel á Coruña, inverna
unha importante comunidade
de aves acuáticas (ao redor de 45
especies diferentes), na que
conviven charnecos, parrulos,
corvos mariños, pita de auga e
garzas, así como unha nutrida
colonia de aves terrestres. De-
clarado lugar de importancia
comunitaria, o espazo protexi-

merosos restos, entre eles o cas-
tro de Untía ou o de Obre. A dife-
renza dos megalíticos, dos que
os estudosos só coñecen os ritos
funerarios e os soterramentos,
da cultura castrexa tan só hai
constancia de como viviron. 

O burgo medieval que dá
orixe a actual cidade, xorde no
século XIII, cando o rei Afonso
IX outorgou o permiso para o
traslado dun pequeno núcleo
de poboación ao castro de Un-
tía, nun territorio que pertencía
ao Mosteiro de Sobrado dos
Monxes, ao que o rei recom-
pensa pola cesión coa cuarta
parte das rendas que se obtive-

ran na nova vila. Na actualidade
alberga un dos centros históri-
cos máis destacados do país,
declarado Conxunto Histórico-
Artístico en 1970, no que se in-
clúen as igrexas de Santa María
de Azougue; a de San Francisco,
do século XIV que acolle o sar-
cófago do cabaleiro Fernán Pé-
rez de Andrade, sostido por un
oso e un xabarín, que simboli-
zan as armas nobiliarias dos
Andrade; e a de Santiago. 

Destaca ademais a praza dos
Irmáns García Naveira, dous
comerciantes que fixeron fortu-
na na Arxentina e que construí-
ron o coñecido Pasatem- >>>

do abarca 522 hectáreas do en-
coro, da súa ribeira e parte dos
cursos dos ríos Mero e Barcés.

ARANGA. Trátase dun concello
eminentemente rural, sen
grandes núcleos de poboación
e cunha gran superficie fores-
tal. A actividade principal é a
agrogandaría, en especial, o
gando bovino de leite. Acolle
espazos de grande interese na-
tural e etnográfico na contorna
do río Mandeo e do seu afluen-
te Cambás. Existe unha ruta si-
nalizada que permite perco-
rrer gran parte da Serra da Lo-
ba e do Cordal de Montouto.

A cantidade de restos de
asentamentos humanos topa-
dos de culturas anteriores fan
pensar aos estudosos que este
concello, ao igual que outros da
comarca, xa estivo habitado por
grupos paleolíticos. Existe cons-
tancia da presenza de comuni-
dades megalíticas, das que se
conservan as construcións
mortuorias. En Aranga tópanse
as mámoas das Carreiras e o da
Pena da Moura, que se unen ás
de Oza dos Río (ao redor de no-
ve), e que describen conxunta-
mente unha liña de comunica-
ción entre o monte e o mar, que
permitían acceder aos recursos
destes dous hábitats.

BETANZOS. Foi unha das sete ca-
pitais de provincia do Reino de
Galiza até o primeiro terzo do sé-
culo XIX e agora dálle nome a
unha comarca que conserva
marcas do esplendor que tivo ao
longo da historia, sexa en forma
de igrexas, murallas, pontes ou
pazos. Tivo gran desenvolve-
mento comercial e portuario
desde a Idade Media até o século
XIX. 

En Betanzos, como no resto
do país, a cultura prehistórica
máis coñecida é a castrexa, da
que chegaron á actualidade nu-

Provincia de Betanzos ou Terra da
O casco histórico de Betanzos, igrexas
románicas e barrocas, pontes, muíños, pazos
e castelos, así como o encoro de Cecebre ou
o río Mandeo conforman parte do patrimonio
histórico-artístico da comarca de Betanzos

ANOSATERRA
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’’No encoro de Cecebre,
construído en 1976 para
o abastecemento de auga
potábel á Coruña,
inverna unha importante
comunidade
de aves acuáticas”

Galiña de auga.

Curtis desde a Cova da Serpe.

Esteiro do Mandeo.

Fraga do Barranco da Loba, na ladeira oeste do Cordal do Montouto.      

O rego da Loba (Cambás, Aranga) salva

20 m. e forma o profundo Pozo de Cas-

tro Rodicio.

’’Betanzos foi unha das sete
capitais de provincia
do Reino de Galiza e agora
dálle nome a unha comarca
que tivo un gran
desenvolvemento
comercial e portuario”
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po, un xardín enciclopédi-
co no que quixeron plasmar os
coñecementos e vivencias ad-
quiridas nas súas viaxes polo
mundo. Organízase en varios
paseos custodiados por esta-
tuas, un grande estanque, gru-
tas, pasadizos, numerosas fon-
tes, un parque zoolóxico e re-
producións de monumentos
emblemáticos como a Muralla
Chinesa ou o Canal de Panamá.

CESURAS. O territorio forma par-
te da ampla superficie de ero-
sión terciaria que se estende
entre Betanzos e Arzúa, de for-
mas suaves, con alturas máxi-
mas no sur, nos montes da
Tieira. O parque municipal dá
conta da importancia que tivo
a emigración na comarca. Al-
berga un sanatorio, en ruínas,
construído en 1927 con cartos
cubanos, que só funcionou co-
mo centro para o tratamento
de tuberculosos durante uns
meses, así como unha ampla
extensión de monte. 

Ao paso polo concello, o río
Mendo describe tramos con
numerosos rápidos e fervenzas
en xistos e lousas. A máis gran-
de, na parroquia de Filgueira
de Barranca é coñecida co no-

me de Fervenza da Rexedoira e
mide ao redor de 8 metros de
altura.

COIRÓS. No Monte da Espenuca
atópase un dos mellores mira-
doiros naturais das Mariñas e
sobre o curso do Mandeo, que
discorre encaixado. No cumio
está situada unha pequena er-
mida dedicada a Santa Aia, nun-
ha zona arqueolóxica moi rica.
O campanario foi construído na
parte máis alta do monte, pro-
babelmente para mellorar a
acústica. Na zona tamén se to-
paron restos dunhas murallas,
que algúns estudos apuntan a
que pertenceron a un castelo. 

Dentro dos espazos naturais
máis interesantes do concello,
destácase o lugar de Chelo, no
que se instalou unha aula da na-
tureza dedicada á interpreta-
ción da auga e do río. 

CURTIS. A historia de Curtis está
estreitamente vencellada á dos
concellos de Sobrado e Vila-
santar, que deron forma ao
condado de Présaras, un dos
máis destacados da época sue-
va, até que no século X, os con-
des Hermenexildo e Paterna
fundaron o mosteiro de Sobra-

do. A vila foi medrando ao
abeiro do tránsito que rexistra-
ba a estación de ferrocarril co-
mo punto de embarque de
mulas casa Castela e de produ-
tos locais como o queixo e o lei-
te cara aos mercados urbanos.

IRIXOA. Situado ao nordeste da
comarca e co río Mandeo lin-
dando polo sur, o concello de
Irixoa ten nos vales dos ríos e
nas montañas os espazos natu-
rais máis importantes. Algúns
historiadores sitúan a mítica ci-
dade celta de Lambriga, tamén
denominada Lambriaca, na
parroquia de Ambroa. Segun-
do a tese sostida por estes estu-
dosos, esta cidade foi arrasada
no ano 130 a. C. por oporse ao
pretor romano e posterior-
mente reconstruída co nome
de Flavia Lambris, en honra a
Tito Flavio Vespasiano.

MIÑO. Ocupa a marxe dereita da
ría de Betanzos, forma parte das
Mariñas e é de relevo moi varia-
do pero de pouca altura. Na pa-
rroquia de Bemantes tópase o
muíño de vento de Boucelo,
que data do ano 1840, único

exemplar destas características
da comarca. Vén de ser rehabili-
tado e dende el pódese contem-
plar o val de Leiro e a ría. 

Están habilitadas varias ru-
tas que permiten achegarse a
enclaves naturais e patrimo-
niais máis destacados da zona
como son a igrexa románica de
San Xoán de Vilanova (século
XII), a ponte medieval sobre o
río Baxoi, as praias, marismas e
dunas ou os numerosos cru-
ceiros, pazos e igrexas. 

OZA DOS RÍOS. Entre os lugares
máis destacados deste concello
figura a igrexa de San Nicolao
de Cis, pertencente ao desapa-
recido mosteiro de San Salva-
dor de Cis, declarada Ben de In-
terese Cultural en 1981. O papel
protagonista que desempeñou

durante anos decaeu no século
XV, ao se converter en priorado
dependente do Mosteiro de
San Martiño Pinario de Santia-
go. A desamortización do sécu-
lo XIX supuxo a perda das súas
propiedades e a desaparición
das instalacións monacais.

PADERNE. Un dos lugares emble-
máticos de Paderne ten orixe
nobiliaria. Trátase da ponte me-
dieval coñecida como Ponte do
Porco. Fernán Peres de Andrade
mandouna construír no século
XIV sobre o río Lambre para fa-
cilitar as comunicacións entre
Betanzos e Pontedeume. Ao re-
dor desta construción, que alu-
de co nome ao xabarín que sim-
boliza a casa dos Andrade, te-
ceuse toda unha lenda de amo-
ríos e mortes protagonizada por
Nuno Freire de Andrade. 

A ponte tamén é paso obri-
gado para os peregrinos que se
achegan a Compostela polo
Camiño Inglés, que conta con
referencias históricas desde o
século XII e no que se construíu,
ao paso pola parroquia de Sou-
to, o antigo Hospital de Guen-
de, fundado ao redor do 1445.
Frei Martiño Sarmiento na via-
xe de 1745 deixou testemuño
do seu paso polo hospital, do
que xa só quedaban restos. 

VILARMAIOR. No que se refire ao
patrimonio cultural e natural,
os autores de Betanzos desta-
can dentro deste concello a
igrexa románica de Doroña,
construída en 1162, e a de San
Pedro de Vilarmaior, así como
a área recreativa Muíño da Fe-
rreña, no Anduriña.

VILASANTAR. Os restos máis anti-
gos do concello son as mámoas
de Pedriño e a de Fanegas, na
parroquia de Santa María de Vi-
lariño. Toda a zona debeu de es-
tar moi poboada no pasado co-
mo parecen testemuñar o ele-
vado número de monumentos
megalíticos, mámoas e castros. 

O campamento romano da
Cidadela, un dos máis extensos
descubertos en Galiza, com-
párteno o concello de Vilasan-
tar e Sobrado. Tamén deixou
pouso na zona a influencia do
mosteiro de Santa María de
Mezonzo, que xa existía no sé-
culo VIII. A mediados do século
X ingresou como monxe San
Pedro de Mezonzo, posterior-
mente abade do convento e
bispo compostelán.�

rra das Mariñas

MA A INE.43.ZG

San Pedro de Mezonzo formou parte

dun mosteiro suprimido no s. XV.

O Mandeo en Chelo, entre Coirós e Paderne.

Ponte do Pedrido na desembocadura do Mandeo, entre Bergondo e Paderne.

Praia Grande de Miño.

Serra da Loba e Montouto cos cumes achairados.

Na igrexa de san Francisco en Betanzos, de estilo gótico galego, construída sobre un

templo románico do s. XIII, descansan os restos do cabaleiro Fernán Pérez de Andrade.

>>>
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Coordena: MANUEL SENDÓN

Baixo
a pel

AAfotografía é, para min,
o "Gran Alibi", a
coartada para
achegarme a outras

persoas, grupos e lugares. É a
posibilidade, a oportunidade
única do encontro para
coñecer o "outro" e poder
entender mellor as cousas,
aprender sobre a nosa
condición humana,
realidades sociais e culturais. 

Elixo os meus
contemporáneos no
anonimato da cidade ou do
campo porque o seu rostro
narra, baixo a pel, historias
singulares e insólitas sobre a
nosa época. Eles representan
unhas determinadas
realidades sociais e, ás veces,
outro concepto da beleza.
Pero sobre todo intento falar
do individuo inclasificábel e
atemporal, do home universal
que todos levamos dentro.

Ando a buscar nos puntos de
encontro da escena urbana;
logo máis alá, na periferia
urbana; lugares ás veces
isolados do Mundo, até
escenarios máis marxinais.
Ultimamente saín da cidade
cara a aldeas e vilas da
península Ibérica por lugares
de tránsito. Estoume
achegando á cidadanía do
mundo rural, aos que traballan
o solo, a terra, a mar e até baixo
terra, como son os mineiros
asturianos, os pescadores
galegos da Costa da Morte ou
os labregos de Fisterra. 

Cada día, no ritual fotográfico,
vou construíndo, pouco a
pouco, o meu diario. É unha
forma de sentirme vivo.
Intento así deter o tempo
escoitando falar e respirar aos
demais, moi a miudo no
silencio e deixando pegada
encol do efímero. Tecendo, á
par, unha sorte de
autorretrato. É, á vez, un acto
de rebeldía contra o
esquecemento.�

Pierre Gonnord 2009

Pepe de Lado (Sardiñeiro), 2009. O Lagarto (Fist
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Datos Persoais

Pierre Gonnord
(Francia 1963) vive e reside

en Madrid desde 1988. Fotógrafo

autodidacta e afeccionado desde a

adolescencia, desde moi pronto

está fascinado polos grandes

mestres do retrato.

A finais de 1998 empeza o seu

proxecto persoal sobre o rostro

humano cunhas series de retratos

sobre a mocidade urbana Interiors

(Madrid 1999) e City (New York

2001), ás que lle sucederán Regards

(2000-2003), Far East (no Xapón

2003) arredor de certos grupos

urbanos máis herméticos,

sexan yakuzas, geishas, onnagatas,

monxes budistas ou pandas

urbanas. En 2004-2005 aborda

a serie Utópicoscun achegamento

a personaxes considerados

“diferentes” pola sociedade

–vagabundos, presos ou individuos

excluídos da periferia urbana.

Máis recentemente, achegouse

a comunidades e minorias étnicas

marxinadas ou automarxinadas

por razóns politicas, culturais,

económicas… os ziganos ou

os pobos dos Balcáns e do Magreb,

coa serie Testigos.Actualmente está

a realizar un proxecto nas áreas máis

rurais da Península Ibérica, desde

Galiza / Fisterra até a conca mineira

do río Tinto (Huelva), sendo

testemuña doutras realidades.

As súas fotografias puideron verse

en exposicións individuais

de entidades públicas como

a Maison Européenne de la

Photographie (Paris 2005),

Casa Asia (Barcelona 2006),

o Museo de Belas Artes de Sevilla

(2006), o Museo de Belas Artes

de Santander (2007), o Centro

de Fotografía / Universidade de

Salamanca (2008), e en festivais

como Les Rencontres

de la Photographie (Arles, Francia

2008), ou Visa Pour l'Image

(Perpignan 2008).

O seu traballo está representado,

desde 1999, pola galería

Juana de Aizpuru de Madrid.

O Lagarto (Fisterra), 2009.
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MERCAR.

Téxtil
para nudistas

Pode parecer contraditorio pe-
ro este complemento de moda
está deseñado expresamente
para   mulleres que practican o
nudismo. Trátase dunha pren-
da deseñada pola artesá vigue-
sa Chirliña para poñer no mo-
mento de ir ao chiringuito. 

Estes tops, confeccionados
con teas moi coloristas e vivas,
inclúen uns petos nos que poder
colocar a carteira, as chaves e ou-
tro tipo de obxectos persoais.

Estas pezas únicas, que non
pasarán inadvertidas nun espa-
zo naturista, custan 30 euros e
poden mercarse na tenda de
complementos Candacol(Ron-
da de Don Bosco 39, Vigo).

A etiqueta inclúe as instru-
cións de uso, é dicir, a maneira
de atar o top á costa. Un inven-
to sinxelo e práctico que seguro
que será do agrado de moitas
nudistas.�

Eva Estévez

REGALAR.

Organizador
de aniversarios
infantís 
Acabáronse as festas de aniver-
sario en parques de xogos ou
cadeas de multinacionais da
hamburguesa. Unha das últi-
mas novidades da firma de vi-
deoxogos 2K Play, ‘Mi Gran
Fiesta de Cumpleaños’, contén
todo o necesario para organi-
zar unha festa de aniversario
para cativos. O videoxogo, apto
para a consola Wii de Ninten-
do, ofrece todo o que os pais
precisan para organizar a festa
(deseño de invitacións, deco-
rado, follas para pintar, coroas
para o homenaxeado...). Con-
tén máis de 20 minixogos inte-
ractivos nos que poden partici-
par un máximo de 12 xogado-
res. Entre os xogos están ‘A pa-
taca quente’, carreiras de sa-
cos, o ‘Escondite Inglés’ e a ca-
deira musical. O videoxogo
contén ademais 10 temáticas
distintas para ambientar a fes-
ta de aniversario (dende pira-
tas a princesas). 

Para o momento de apagar
as velas, o videoxogo inclúe o
clásico musical con karaoke
para que todos os convidados
poidan cantar a un tempo a
canción. 

Grazas a un innovador sen-
sor de movementos da Wii as
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percorridos como o dos ‘Mira-
dores’, apto para percorrer en
familia. 

Manzaneda Bike Park abre
do 20 de xuño ao 12 de outu-
bro (agás o 1-2 de agosto e 12-
13 de setembro) de 10 a 14h e
de 15 a  18h30.

Os prezos son de 18 euros
ao día, 28 por dúas xornadas e
228 toda a tempada.  

As instalacións contan cun
departamento de aluguer de
bicicletas e zona de lavado a
presión e servizos paralelos co-
mo aloxamentos, áreas de res-
tauración, piscina climatizada,
picadeiro de cabalos e excur-
sións en quads.

Máis información na web
www.manzanedabikepark.co
m e non teléfono 988 223 588.�

E. Estévez

PRACTICAR.

Mountain bike
en Manzaneda

A estación de montaña de Ca-
beza de Manzaneda tamén
abre no verán. Un dos seus
atractivos é o bike park, unha
instalación deseñada para a
práctica de descensos en bici-
cleta de montaña. 

O circuíto de Manzaneda,
que ten varias rotas deseñadas
por técnicos, inclúe todo tipo
de obstáculos naturais e artifi-
ciais, pontellas e trampolíns
para facer máis emocionante
cada descenso. Unha das van-
taxes destas instalacións é que
dispón de remonte mecánico,
o que lle facilita aos usuarios
facer moitos máis descensos
por xornada. 

No Manzaneda Bike Park
calquera afeccionado ao pedal
pode pasar unha xornada de-
portiva nun entorno natural.
Este circuíto dispón de rotas
nas que os obstáculos se poden
salvar por saídas opcionais ou

viaxar.comer.mercar
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Vai de suavidade, da pálida cor
das froitas, a da branca máis
sutil (pera) e a da amarela máis
tenue (albaricoque), coa lixei-
reza do melón e as herbas
atemperadas polo orballo, des-
pois a branca flor.

Frescor coa viveza da súa
mocidade, agradecida para re-
saltar o acompañamento culi-
nario máis acorde con este seu
estado actual após o embote-
llado coma, por exemplo, un

fresco e salino bivalvo. Frescor
cítrico que activa a saliva, suave
frutalidade cos aromas denan-
tes cheirados.

Este albariño, que deixa sen
palabras pero coa fresca sensa-
ción da túa cara acabada de es-
pertar ao meu carón... natural e
sedosa, resaltando entre a bran-
ca pel e os verdes destellos da túa
mirada amorosa, transparente  e
profunda coma un bico.�

Antonio Portela
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Sin Palabras 2008.
Adega Castro Brei, Vila de Cruces.

Albariño.

D.O. Rías Baixas.

que baixo unha etiqueta dese-
ñada polas “marujas-creativas”
foi elixido para formar parte da
carta de viños da British Air-
ways.  O seu prezo nas viñotecas
está sobre os 10 euros.

crianzas poderán recrear dixi-
talmente os xogos clásicos de
maneira real e divertida. 

Este xogo, apto para maiores
de 3 anos, ten un prezo reco-
mendado de 29,90 euros e pode
mercarse en calquera xoguete-
ría ou estabelecemento espe-
cializado en videoxogos. Máis
información en www.fiestade-
cumple-eljuego.com�

E.E.

VIÑOTECA.

Albariño
da Ulla 

Albariño seleccionado especial-
mente para celebrar o 25º ani-
versario da adega Castro Brei

que, situada a esca-
sos 20 quilómetros
de Compostela, en
Camanzo, no conce-
llo de Vila de Cruces,
foi fundada no 1983
cando Xosé Castro
Brei volve da emigra-
ción e decide recu-
perar as vellas viñas
dos seus pais. En
1999 incorpórase á
denominación de
orixe Rías Baixas

dentro da subzona da Ulla. Ne-
sas terriñas das ribeiras do Ulla,
sobre leito granítico e cun atlán-
tico atemperado, medran as ce-
pas de albariño, treixadura, go-
dello, torrontés, caíño... No Sin
Palabrascon albariñas sen por-
taenxertos de máis de 70 anos,
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Así como nestas datas estivais

van decaendo actividades como

a teatral (ao marxe da xa comen-

tada aquí difícil situación econó-

mica e parálise na programación

cultural da Xunta), o que semella

non dimuniír é o listado casi in-

terminábel de festivais musicais,

que marcan o inequívoco co-

mezo do verán, aínda que o

tempo climatolóxico pareza non

querer ratificalo.

Dende citas renacidas, como o

Música na Noite de Calo-Teo, que

torna ás súas datas orixinais, até

novos eventos  en pequenos con-

cellos ou pequenas aldeas, pa-

sando por actuacións musicais li-

gadas a outras festas paralelas,

como a Mostra das Culturas de

Boiro ou a Rapa das Bestas de Sa-

bucedo, a elección ponse real-

mente difícil para esa figura xa

contrastada no panorama fes-

teiro-musical do verán, coñecida

como “o/a festivaleiro”. Dise así de

quenes, desafiando as leis do

sono e máis da resistencia física ra-

zonable, fan o posíbel por estar en

case todas as citas posíbeis.

Todo este regueiro de festas mu-

sicais preludia o sempre esperado

Festival de Ortigueira, que princi-

piará na semana vindeira, o xoves

9 de xullo, e onde os afeccionados

agardan que estea a mellor altura

que o seu sorprendente cartel (o

gráfico, quérese decir).

Dentro das citas de carácter

máis urbano, segue en Vigo ointe-

resante Imaxina Sons e a súa pro-

posta de jazz, mentres no eido da

música clásica se pon en marcha

por todo o paísa ampla oferta de

Vía Stellae.

Coordenado por Gonzalo Vilas

Ball Clock (1947), as lámpadas Bub-
ble Lamps (1952), a Coconut Chair
(1956) ou o sofá Marshmallow
(1956).  Até o 27 de setembro, na
Fundación Barrié.
¬EXPO. Fermín Encinar. Pintu-
ras deste monfortino que vive na
Coruña. Poderemos velas até este
domingo, 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 per-
manecerá aberta até este vindeiro
domingo 5, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO.Antonte e pasado-
mañá: o que pode ser pin-
tura hoxe. Exposición pictórica
dunha serie de destacados artistas
contemporáneos, que inciden na
inovación e cambios sobre o con-
cepto clásico de pintura. Até o 15 de
setembro, no MACUF.
¬EXPO. As Torres da Alham-
bra. Un conxunto de 16 grandes
esculturas, obra do artista murciano
Cristóbal Gabarrón, enchen as
principais prazas da cidade, recre-
ando o monumento granadino. Até
este domingo 5 .
¬EXPO. Max: hipnotopías. Max
é o nome polo que tanto os afeccio-
nados ao cómic en xeral como á ilus-
tración en particular coñecen a

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

A CORUÑA
¬ CINE. Forum Metropolitano.
Esta semana proxecta os filmes
Joe Strummer: The future is unwrit-
ten, de Julien Temple, Reino Unido,
2006 . Do xoves 2 ao sábado 4, en
dúas sesións diarias. Entradas a 3 eu-
ros, no Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 2
Souleymane Cissé20.30 h. A

moza (1975) 88´. Vídeo. Subtítu-
los en galego.
Venres 3 
Fóra de serie 20.30 h. Corazón del
tiempo, Alberto Cortés, 2008. 90´.
Presentación previa a cargo de mem-
bros do colectivo FugaEm Rede. En-
trada gratuíta.
After Hours 23.00 h. I Mostra de Vide-
oclips Cidade da Coruña: Video ki-
lled the Radio Star. Selección de tra-
ballos pertencentes ao programa da
TVG “Xabarín Club”. 120´. Vídeo. Pre-
sentación a cargo de Alberto Casal,
director do Xabarín Club, Nonito Pe-
reira jr., director da Mostra e o músico
Julián Hernández. Entrada gratuíta.
Luns 6
Soulemayne Cissé 20.30 h. Traballo
(1978) 93 .́ Subtítulos en galego.
Martes 7
Fóra de serie20.30 h. El brau blau,
Daniel V. Villamediana, 2009. 64´. Ví-
deo. Presentación a cargo do seu au-
tor. Entrada gratuíta.
Mércores 8
Souleymane Cissé20.30 h. O vento
(1982) 100 .́ Subtítulos en galego.
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 obxec-
tos  iconas do deseño moderno de
mobles e interiores como o reloxo

A BAÑA
¬MÚSICA.VIII Festa Rachada
da Baña. Esta festa conta este
ano con Xosé Marentes (A Fon-
sagrada), Armadanzas de La-
raño, A Requinta da Laxeira (Ve-
dra) e Tanto Nos Ten (Redon-
dela). Tamén estarán grupos
como Os Campantes da Baña,
Os Enxebres de Cacheiras,
Murga Os Revoltas, A Requinta
de Xian, Vai de Roda de Rianxo,
Os Pequenos da Baña,etc.... O sá-
bado 4, dende as 13:00, na Area
Recreativa Agra de Chans.

BETANZOS
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, actua-
ción do grupo  Ensamble Iulius XIII
con Ástor Piazzolla e o tango intelec-
tual. O sábado 4 ás 21:00, na Aula
municipal de cultura do edificio Liceo.

BUEU
¬MÚSICA. Mostra das culturas.
Dentro desta actividade cultural,
enmarcada nas festas da vila, ha-
berá un concerto o sábado 4, ca
cargo dos grupos GalegoZ, Tarú e
os paxaros coiro, Pirats e Cháma-
lle Xis. O sábado 4, a  partir das
22:00, no Parque da Cachada (ao re-
mate dos concertos continuará a
festa no Aturuxo).
¬MÚSICA. O Leo i Arremecag-
honá. O activo e peculiar cantau-
tor de Matamá vai estar este venres
3, ás 22:00, no Pub Aturuxo. O do-
mingo 5, ás 23:00, poderemos es-
coitar aos grupos  Ataque Es-
campe e Carlos Figueiras.

CALDAS DE REIS
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, ac-
tuación de Evaristo Calvo, Fer-
nando Reyes e Trinidad de Mi-
guel con A pulga, un conto napoli-
tano. Este xoves 2, ás 21:30, no
Auditorio Municipal.

CANGAS DO MORRAZO
¬MÚSICA. A Tuna Rastafari. Ac-
tuación dentro da Festa da Quei-
mada de Hío, o venres 3, ás 22:00, en
Hío.
¬TEATRO. Mostra Internacio-
nal de Teatro Cómico. A tradi-
cional mostra desenvólvese desde
este venres 3 até o vindeiro do-
mingo 12, polas rúas e auditorios da
vila e das parroquias. Ver informa-
ción en recadro aparte.

CERVO
¬EXPO. Incisións. Mostra de 26
grabados doutros tantos artistas lu-
censes, con motivo do 75 aniversa-
rio do Museo Provincial de Lugo.
Até o 12 de xullo, no Centro Cultural
e de Servizos á Cidadanía.

Ronsel 
de festivais

¬ ARTE
Bodegóns do Prado 
na Fundación Caixa Galicia

Unha mostra na que se reúnen a

importancia dos mestres repre-

sentados nela, xunto á amplitude

cronolóxica que abrangue, desde

comezos do século XVII ata me-

diados do XIX. Supón a mellor e

máis importante colección de bo-

degóns españois que se conserva

no mundo. As obras máis destaca-

das deste xénero de mestres

coma Zurbarán, Pereda, Espinosa,

Arellano, Meléndez, Paret e Goya

estarán a disposición do público

galego grazas á colaboración en-

tre o Museo do Prado  e a Funda-

ción Caixa Galicia, dentro do pro-

grama Prado itinerante.

A mostra supónunha viaxe a tra-

vés do suxestivo mundo dos bo-

degóns e floreiros da escola espa-

ñola dos séculos XVII, XVIII e parte

do XIX, apreciando a mestría coa

que aqueles pintores souberon

darlle relevo aos elementos máis

correntes da vida cotiá.

A exposición divídese en sec-

cións identificadas cos principais

períodos do bodegón español: O

Século de Ouro, no que comeza

este estilo, orixinario de Italia e

Flandes, con autores como Van

der Hamen, Felipe Ramírez, Juan

Fernández o Labrador, Zurbarán,

Hiepes, Pereda, Arellano e outros.

No o século da Ilustración

destacaron Luis Martínez, Paret

e Castelo.

A mostra prosegue coa etapa

previa ao século XIX, marcada polo

xenio de Goya e pola frescura de

pintores como Romeu, Espinós,

Montalvo, Romá, Parra ou Lucas.

Até o 20 de setembro, na Sede Fun-

dación Caixa Galicia, A Coruña.

O cineasta malí Soleymane Cissé.

Bodegón de Lucas Velázquez.

O Festival Via Stellae leva a

música clásica a Santiago e moi-

tos lugares máis, partícipes dal-

gún dos camiños xacobeos.
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Francesc Capdevila (Barcelona,
1956), un dos autores máis impor-
tantes do noso país. Até o 6 de se-
tembro, na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO.Fotógrafos da Natureza
2009. Caixanova presenta no Aqua-
rium Finisterraeesta exposición de fo-
tografías de natureza, unha das máis
consolidadas internacionalmente.
Até o 30 de xuño.
¬EXPO.Atmósferas.  Exposición
de imaxes tomadas polos fotógrafos
Vari Caramés, Chema Alvargonzá-
lez, Heidi C. Morstang, Ana Solere
José María Mellado, que podere-
mos contemplar até o 30 de xullo, na
Galería Ana Vilaseco.
¬MÚSICA. Agrupación musical
AmiZades.  Este conxunto musi-
cal formado por doutores, avoga-
dos, empresarios, arquitectos e ou-
tros profesionais da cidade hercu-
lina, presentan Contrastes, un novo
traballo no que versionan e adap-
tan pezas á súa característica forma
de interpretar. O mércores 8, ás
20:30 noTeatro Colón. 
¬MÚSICA. Yann Tiersen . Actua-
ción deste violinista bretón, famoso
por ter sido o compositor do tema do
filme francés Amèlie. Estará este ven-
res 3, ás 21:00, en ExpoCoruña.
¬MÚSICA/DANZA. Festival In-
ternacional de Danza EM-
PAPE 09. Segundo ano deste
Festival Internacional de Danza
creado para impulsar o desenvol-
vemento cultural da cidade, xo-
gando cos espazos urbanos e fa-
cendo que o público participe.
Venres 3:
Escalinata da Domus. Ás 21:30:
Anuska Alonso, Julio César Iglesias e
Entremáns.
Sábado 4:
Paseo das Pontes. Ás 12:30: Pista Ca-
tro (Novo circo).
Torre de Hércules.Ás 19:00: David

Loira (danza contemporánea). Ás
19:30: Félix Lozano (danza contem-
poránea). Ás 20.00: Centro Coreográ-
fico Galego. Ás 20:30: Mamen Alcázar.
Domingo 5:
Castelo de San Antón e exteriores. Ás
20:30: Beau Geste. Ás 21:00: Ana Reis.
Ás 21.15: Cecilia Colacrai. Ás 21:45: Ju-
lio César Iglesias. Ás 22:00: Entremáns. 

CULLEREDO
¬MÚSICA. The Cruze. Actuación
deste grupo este xoves 2, ás  22:30, no
Forum Celticum.
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro deste
ciclo de música clásica, actuación do
grupo  Ensamble Iulius XIIIcon Ástor
Piazzolla e o tango intelectual. O mér-
cores 8 ás 20:30, na  Aula da Natureza
do Xardín Botánico.

A ESTRADA
¬ FESTA. Rapa das Bestas. A tradi-
cional e turística festa da rapa dos ca-
balos chega un ano máis. As activida-
des propias deste evento comezarán
o venres 3, prolongándose até o luns
6. En Sabucedo.
¬MÚSICA.Festival Sons da Rapa.
Acompañando a festa da Rapa, po-
deremos escoitar a Os tres trebóns,
Chiquilicuatres e Som do Galpom,
este venres 3, ás 22:00, na Carballeira

do Campo do Medio, en Sabucedo.

FERROL
¬ ACTOS. Roteiro. No marco do
Ciclo de Músicas Portuarias terá
lugar un roteiro pola ría ameni-
zado coa música ao vivo de Clon-
mela, Verdegaio e Salix Alba. Sa-
ída do peirao de Curuxeiras ás
18:00, de balde.
¬EXPO. Teleprompter. Esta
mostra combina pintura, video, lite-
ratura e outros medios de expre-
sión,  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 “Reali-
dades, expresións, tramas”, a mostra
recolle fondos de pintura contem-
poránea galega da colección de
Caixa Galicia. Até o 27 de setembro,
na  Sede Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. II Ciclo de músicas
portuarias. Comeza este ciclo
musical, que se prolongará polo
mes de xullo. Faino coa actuación
de Fred Martins, músico flumi-
nense, gañador do premio Visa do
2006 de música Brasileira . O sábado
4, ás 23:00, entradas a 10 euros, no
Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, actua-
ción do grupo  Beate Altemburg e
Thomas Piel,con Homenaxe a Paul
Tortelier. O venres 3,  ás 20:00, no Te-
atro Jofre.

GONDOMAR
¬ACTOS.Congreso Educación
e Emigración1900-1936.Terá
lugar até este venres 3, noIES Escolas
Proval de Nigrán con motivo do 1º
Centenario das Escolas da Unión
Hispanoamericana Pro Val Miñor
(1909-2009). Ao tempo, haberá ex-
posicións relacionadas co tema.
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O prestixioso violinista bretón
Yann Tiersen actúa na Coruña
este venres. Tiersen fíxose popu-
lar por ser o autor da banda so-
nora do exitoso filme francés
Amèlie.

IV Festival Via  Stellae
Tras tres edicións exitosas en

crítica e audiencia, preséntase o
IV Festival Via Stellae no que,
coma nos anos anteriores, o
centroé Santiago de Compos-
tela, pero espallando as súas ac-
tividades polas vilas e cidades
galegas situadas nas oito rutas
de peregrinación que condu-
cen a Compostela.

A categoría dos seus intérpre-
tes resulta sen dúbida enorme-
mente atraínte, facendo xa deste
novo festival unha referencia a ni-
vel estatal e mesmo europeo.
Continúa a fructífera colabora-
ción con reputados directores
como Marc Minkowski, Ri-
naldo Alessandrini, Andrea
Marcon, Ophélie Gaillard, Alan
Curtis ou Federico Maria Sarde-
lli, aos que se unen novas agru-
pacións e orquestras como a
Kammerorchester de Basilea, o
Ensemble Clément Janequin, a
Orchestra of the Age of Enligh-
tenment, etc. Moitos deles ofre-
cen durante o Via Stellae concer-
tos únicos en España e tamén
concertos preparados en exclu-
siva para este noso festival.

No ano no que se conmemoran
o bicentenario e o 250º  aniversa-
rio dos falecementos de Haydne
Haendelrespectivamente, o Via
Stellae presta unha especial aten-
ción á súa música. Así, é de salien-
tar a estrea en Galicia de dúas
óperas de Haendel, que se ofrece-
rán en versión de concerto.
Nunha edición na que a voz terá
un protagonismo especial, a nó-
mina de cantantes, que en moi-

tos casos se achegan por primeira
vez á nosa terra, resulta moi des-
tacada: Sandrine Piau, Vesselina
Kasarova, Philippe Jaroussky,
Dietrich Henschel, Danielle de
Niese, Sarah Connolly, Nathalie
Stutzmann, Lorenzo Regazzo,
Sara Mingardo, Mireille De-
lunsch, Manuela Custer, Chris-
tophe Dumaux, , etc.

Este ano continúan iniciativas
de éxito como os Concertos Ex-
press (breves sesións de 30 mi-
nutos en claustros de Compos-
tela), Música e Arte (tardes de
domingo con concertos e visitas
guiadas a espazos singulares), ou
o Via Stellae 20/21, que mestura
o clásico coa vangarda e os auto-
res galegos. Esta edición incor-
pora a sección Off Stellae, que
pretende ofrecer unha alterna-
tiva na programación, en conti-
dos musicais, en visión artística,
en espazos...
Santiago de Compostela  e ou-
tras localidades, até o 23 de xullo.

¬ MÚSICA

A Rapadas Bestas,  en Sabucedo.

O músico brasileiro Fred Martins actúa en

Ferrol e Vigo.

Mostra Internacional de 
Teatro Cómico e Festivo 
de Cangas 2009

Celebrando xa a súa XXVI edición,
a veterana mostra de teatro có-
mico da vila canguesa estará
aberta entre este venres 3 e o vin-
deiro domingo día 12.

Co pregón inaugural a cargo do
actor Avelino González, o festival
verá ese venres a actuación deTe-
atro de Ningures con Os cómicos
dell’auto, un espectáculo de rúa
arredor dun vello autobús, e que
tamén se poderá ver  o sábado nas
parroquias de Aldán e Hío.

O mesmo venres, Quico Cada-

val exercerá de contacontos, para
o sábado presentar o espectáculo
Conversatorio, onde manterá con-
versas co público que “merque” o
seu tempo, metido dentro dun es-
caparate.

Aínda o venres teremos á com-
pañía Producións Excéntricas
coa obra No Coment.

O sábado 4, ademáis de Cadaval,
teremos a Títeres Cachirulo con
Típico tópico, dentro das sextas
xornadas da muller. O mesmo día,
a artista chamada La Escapista
presenta o seu showMejorcito de
lo mío.

Xa o domingo, Títeres Cachi-
rulo repite con outro espectáculo,
A Guerra das Galicsias, unha paro-
dia baseada no famoso filme de

Lucas. O mesmo día, A invasión dos
turcos conta este episodio que su-
fríu Vigo, co grupo María Soliña.

O luns 6 será o turno para as mani-
festacións artísticas de grupos de
Cangas, con Revoltallo Artístico,
que animará as rúas durante todo o

día con diversas actividades.
O grupo  andaluz La Zaranda

aparecerá o martes 7 coa obraLos
que ríen los últimos.

Señor mundo, dígame é o espec-
táculo que trae A Factoría Teatro
o mércores 7, dirixido aos máis no-
vos. Ese mesmo día a compañía de
Castela-A Mancha Fuegos Fatuos
escenificará a comedia Tres som-
breiros de copa. Pecharán o día os
do grupo compostelán Chévere,
con dúas das súas actrices inter-
pretando a obra Dildos, unha farsa
sobre os estereotipos masculinos,
adubiada con música en directo. O
festival continúa até o seguinte
domingo día 12.
Do venres 3 ao domingo 12, diver-

sos escenarios de Cangas.

¬ TEATRO
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GUIEIRO.50. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

de Pontevedra bota a andar cun
quinteto de vento. Este venres 3, ás
22:00, na Praza da Leña.
¬MÚSICA. IV Ciclo de Bandas
BMS. As dúas primeiras fins de se-
mana do mes de xullo celébrase
unha nova edición do ciclo de Ban-
das da Banda de Música de Salcedo,
que conta coa participación de catro
grandes agrupacións de Galicia. O
sábado 4 actúan a Banda de Mú-
sica de Catoira e a Banda de Mú-
sica Santa Cruz de Ribadulla, ás
21:00, na Praza do Teucro.
.¬MÚSICA. Lula + Metralletas
Lecheras . Concerto programado
para este venres 3, ás 22:30, entradas
a 6 euros, na Sala Karma.
¬TEATRO/MÚSICA. Cabaretango.
A cantautora galega de orixe arxen-
tina Lorena Lorespresenta en Pon-
tevedra un espectáculo que viaxa ao
Bos Aires dos anos cincuenta.
Danza, música, interpretación e un
variado e espectacular vestiario
nunha proposta que conta a historia
do tangonas súas orixes no Río da
Prata, en época de inmigración. O
venres , ás 21:00, no Centro Social
Caixanova.
¬TEATRO. Titiricircus. A compa-
ñía  de títeres e marionetas Tanxa-
rinarepresenta unha obra a benefi-
cio de Unicef. Coa colaboración do
Concello de Pontevedra e Gráficas
Anduriña, o sábado 4, ás 18:30, no
Teatro Principal.

REDONDELA
¬MÚSICA. Arde Rande Rock. A
cita musical hard-rock e heavy
contará co concurso de Nocheni,
Retroblues e The Silence. Este
venres 3, ás 22:00, debaixo da
Ponte de Rande.

RIANXO
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, ac-
tuación de Evaristo Calvo, Fer-
nando Reyes e Trinidad de Mi-
guel con A pulga, un conto napoli-
tano. Este sábado 4, ás 21:00, no
Auditorio Municipal.

RIBADAVIA
¬MÚSICA. O Sonoro Maxín. A
marchosa banda ourensá vai actuar
este xoves 2, ás 22:00, no Pub Lola.

RIBADEO
¬TEATRO. Madame Vert. A Ma-
dame Vert, elegante e extravagante,
vai de compras co seu tamén extra-
vagante carro, de onde van saíndo
os globos: cousas que ela vai dando
forma e convertendo no menos
pensado. Pola compañía Mú, para
os máis cativos. O martes 7, ás 12:00,
no Parque San Francisco.

dia. Exposición dos gravados fei-
tos polo pintor de Cadaqués para
ilustrar esta clásica obra. Até o 12 de
xullo, no Centro Social  Caixanova.
¬ EXPO. Os Nosos Fondos II .
Exposición de fondos pictóricos e
escultóricos do museo ourensán.
Até o 20 de setembro, no Museo Mu-
nicipal.
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, actua-
ción de Ana  Alexandrova e Ildikó
Oltai con Moz-art: música para dous
violíns. Este xoves 2, ás 21:30, na Au-
ditorio Municipal (Sala Azul).
¬MÚSICA. Fred Martins. Este mú-
sico brasileiro vai actuar acompa-
ñado da galega Ugía Pedreira, coa
que fixo amizade alá no Brasil. SO
concerto ten lugar este venres 3,ás

22:00, entrada de balde, na Sala Azul
do Auditorio Municipal.
¬TEATRO. A Montaña Rusa. A
compañía do veterano galán Ar-
turo Fernández representa esta
versión da obra de Eric Assous,
autor da versión teatral de “As
pontes de Madison”, entre outros
títulos de gran éxito. O xoves 2, ás
21:00, no Auditorio Pazo de Con-
gresos Municipal.

PADRÓN
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, actua-
ción de Evaristo calvo, Fernando
Reyese Mercedes Hernándezcon
Cantares Galegos de Rosalía de Cas-
tro. Este venres 3, ás 20:30, na Casa-
Museo Rosalía de Castro.

PALAS DE REI
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, actua-
ción de Ana  Alexandrova e Ildikó
Oltai con Moz-art: música para dous
violíns. O venres 3, ás 20:30, na Igrexa
de San Tirso.

A POBRA DO CARAMIÑAL
¬TEATRO.C@nto. Obra para os pe-
quenos, a cargo do grupo Ni fu ni fa
animación. Será o mércores 8, ás
21:30, no Cantón da Leña.

PONTEAREAS
¬MÚSICA. Minim . Concerto o ven-
res 3, ás 23:00, no Salón Parroquial.

PONTEVEDRA
¬ EXPO. Os pintores de Artal. A
Fundación Caixa Galicia mostra
unha selección de pintura española
procedente do Museo de La Ha-
bana, con artistas como Sorolla,
Fortuny, Anglada Camarasa, Rusi-
ñol ou Madrazo, entre outros. Até o
19 de setembro, na Sede da Funda-
ción Caixa Galicia.
¬ EXPO. Parellas. A mostra, comi-
sariada por Mónica Iglesias, conta
con pezas de Leiro, Manolo Paz,
Carmen Calvo, Brotoe Plensa, en-
tre outros. Estará aberta até o 19 de
xullo, no Centro Social Caixanova.
¬ EXPO. Arte do libro. O ilustra-
dor Kiko da Silva repasa dez anos
de ilustracións para libros infantís.
No Centro Cultural de Monte Porreiro.
¬ 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 ex-
posición antolóxica que mostra a
traxectoria artística do pontevedrés
Manuel Ruibal a través de cen
obras. Até o 5 de xullo.
¬MÚSICA. Sons no arco. O ciclo
de concertos ao aire libre do Museo

namo, Juan Miragaya, O Raio
Púrpura e Roi. Este venres 3, a
partires das 21:00.

MELIDE
¬MÚSICA. Fracasados de Ante-
mano. O grupo galego actúa este
venres 3, ás 01:00, no Pub Gatos.

NARÓN
¬MÚSICA. Lost Psychotics +
Novedades Carminha + Los
Valvulas . Concerto a todo trapo
destes grupos galegos,  este venres
3, ás 23:00, entradas a 5 euros, na
Sala Esmorga.

NEGREIRA
¬MÚSICA.Nicra Rock. A edición
deste ano conta coa intervención
destes grupos: Banda Potemkin,
Os Trasnos de Moscoso , Marmota
Phil e Kaña D’herbas. Vai ter lugar
este venres 3, a partir das 22:00.

ORDES
¬MÚSICA. A Revoltosa Rock. A
Asociación Cultural A Revoltosa, or-
ganiza este festival, que conta
este ano cos grupos Kastomä, Di-
xebra, Los Kebraos, Electróxeno
, Colectivo Bouramáis e Dj Xose
Garcia. Acampada libre, callos,
xogo da billarda, chave, rá, etc...
Será este venres 3, a partir das
17:00, con entrada de balde, no
campo de fútbol de Montaos.

OURENSE
¬ EXPO. Dalí. A Divina Come-

¬EXPO. Víctor Lorenzo.Exposi-
ción de pintura deste artista, tamén
músico da formación Doctor Hara-
pos. Até o 28 de xullo, na Aula de Cul-
tura Ponte de Rosas.

A ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, actua-
ción de Juan Manuel Vázquez con
Das lendas e danzas sudamericanas,
recital de guitarra. O venres 3, ás
21:30, no Auditorio Municipal.

LUGO
¬EXPO. Galicia 25. Unha cul-
tura para un novo século.
Consello da Cultura Galega
1983-2008. Exposición que come-
mora os 25 anos da institución cul-
tural e o devir da cultura en Galiza,
en diversos campos Até o 19 de xu-
llo, no Museo Provincial.
¬MÚSICA. Nostatic + Garage
Jack . Concerto destes dous  gru-
pos para este xoves 25 , ás 23:00, no
Club Clavicémbalo.  
O sábado 27, á mesma hora, tocarán
K.A.O.S. + Karmasound .
¬MÚSICA. Concerto de Vía Ste-
llae. Actuarán Marju Vatsel, Fa-
rran James e Santi Mirónque inter-
pretarán as sonatas para clave, violín
e viola da gamba de Bach. O martes
7, ás 20.30, no Círculo das Artes.

MALPICA
¬MÚSICA. FM Music Festival.
Neste evento musical actuarán
os grupos 6pm, Combo Di-

ANOSATERRA
2-8 DE XULLO DE 2009

Festival de música en Ordes.

O incombustible actor  Arturo

Fernández leva a batuta da

obra A Montaña Rusa, que se

pode ver estes días en Lugo e

Ourense, e ao longo do mes

noutras cidades galegas.

Membros do grupo ourensán O sonoro Maxín, que actúa esta semana en Ribadavia.
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coa natureza e o medio ambiente,
organizadas durante todo o verán
pola concellaría de Medio Am-
biente. No Parque da Alameda e ou-
tras zonas verdes da cidade.
¬ACTIVIDADES. Festa de Aniver-
sario do Cineclube de Com-
postela. O Cineclube  celebra o
sábado 4 a súa tradicional festa de
aniversario, coa que pon o remate
a esta tempada. Dará comezo ás
20:30 co filme musical Building a
Broken Mousetrap, The Ex Live in
New York, e ás 22:30 comezarán os
concertos, con Malandrómeda,
Cú de Vaso e Urro. No centro so-
cial Xentalla do Pichel.
¬ CINE. Hollywoodland. Come-
zan as proxeccións ao aire libre no
verán, coa proxección deste filme

de intriga de Allean Coulter. O
venres 3, ás 22:30, no Parque da
finca Vista Alegre. 
¬EXPO.Exposicións de pin-
tura. Reseña de varias exposicións
abertas na cidade:
Domus Omnia, de Antón Lamaza-
res , até o 22 de xullo, na Galería SCQ.
Camiño da Arte de Nova York a
Santiago, pinturas de varios auto-
res norteamericanos contemporá-
neos, até o 30 de setembro, na Gale-
ría Sol&Bartolomé.
Oberrare, de Juan Lomarti, até o 30
de xullo, na Galería Metro Arte Con-
temporánea.
¬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 du-
rante quince anos de traxectoria
profesional. Até o 31 de agosto, no
Centro Galego de Arte Contemporá-
nea (CGAC) .
¬EXPO. Colección étnica.  A co-
lección nace do interese antropoló-
xico de Eugenio Granell,que o leva
a coleccionar obxectos dos cinco
continentes. Até o martes 7 de xullo,
na Fundación-Museo Granell.
¬EXPO. Borde sur.  Unha mostra
na que se poderá descubrir a obra
de diversos artistas contemporá-
neos uruguaios. Até este domingo
5, no Museo do Pobo Galego.

GUIEIRO.51.

SADA
¬MÚSICA. O noso ritmo. O grupo
Queiroaxurdiu no outono de 2002
coa intención de encher un baleiro
que existía en determinadas parro-
quias de Sada e foi medrando até
convertirse nun referente cultural na
comarca das Mariñas. Nesta gala
participarán todos os alumnos das
escolas e os mestres. O sábado 4, ás
21:00, no auditorio da Casa da cul-
tura Pintor Lloréns.

SAN SADURNIÑO
¬MÚSICA/FESTA. Festival do río
Castro. XVI edición deste festival
musical, que nesta edición inclúe os
grupos Pesdelán, Os tres Trebóns
e Berros do Castro. Comeza ás
12:00 co tradicional concurso de
merendas. Logo haberá xogos in-
fantís co grupo Sapo Animación.
Peter Punk fará un espectáculo de
clown. Tamén teremos un Campio-
nato de deporte popular, tiro de
corda, serrado de toros de madeira e
chave. O sábado 4, a partires das
12:00, concerto ás 22:00, no lugar da
Bola, en Narahío.

SANTA COMBA
¬MÚSICA. Labazada. O grupo
rock compostelán vai dar un con-
certo este sábado 4, ás 00:00, no
pub O Foso.

SANTIAGO
¬ACTIVIDADES. Vive o verán!.
Conxunto de actividades lúdicas-
para os máis novos  e relacionadas

ANOSATERRA
2-8 DE XULLO DE 2009

O grupo Queiroa actúa en Sada.

O Festival do Río Castro,

nunha parroquia de Ponteceso,

é outro dos moitos festivais que

se suceden no verán galego, e

que mesturan música do país,

natureza, acampada e diversión.

Este contará coa presenza, entre

outros, de Xurxo Souto, na súa

faceta puramente musical.

Quere saber máis?                                       anosaterra.com

O Festival Imaxina Sons, en Vigo, inaugura as citas de verán co jazz. Na foto, a Vienna Art Orchestra, que pecha o programa.
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¬EXPO. En todas as partes. Un
proxecto vertebrado mediante a
aparición de distintas representa-
cións do desexo e das diversas sub-
xectividades que se enfrontan á
norma e ao poder patriarcal. Até o
20 de setembro, no CGAC.
¬EXPO. Derradeira Sesión.
Mostra formada polas fotografías
de Manuel Sendón e o documen-
tal 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. Tarsila do Amaral.
Mostra da pintura vangardista e fon-
damente brasileira desta pintora, re-
ferencia da arte sudamericana do
século XX. Até o 31 de xullo, na Sede
da Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Festival de contra-
baixo Ludwig Streicher. Este
curso para alumnos de todo o es-
tado desenvolverase  até o día 8 na
sede da Escola de Altos Estudos Musi-
cais (EAEM). Nas actividades parale-
las, a Sala Mozart do Auditorio de Ga-
licia acollerá dúas citas musicais na
fin de semana: o sábado 4, ás 20:00,
concerto monográfico sobre o com-
positor Reinhard Süss a. O do-
mingo 5, á mesma hora, recital para
contrabaixo e piano protagonizado
por Risto Voulanne e Nuno Caçote.
O luns 6 , actuación do Alfonso Mo-

rán Cuartetono Dado-Dadá. As ac-
tuaciónscompletaránse con dous re-
citais dos alumnos do festival.
¬MÚSICA. Via Stellae . O ciclo de
música clásica ligado a Santiago e ao
camiño comeza esta semana, con
estas actuacións:
Xoves 2:
Sandrine Pau, Sara Mingardo,
Concerto Italiano, Rinaldo Ales-
sandrini, con Ano Haendel: arias e
dúos de ópera (Concerto Inaugural).
Ás 21:00 no Auditorio de Galicia. 
Venres 3
Orquestra sinfónica de Galicia con
Graeme Jenkins. Ano Haydn:
Haydn e os seus contemporáneos en
Londres. ás 20:30, na Igrexa de san
Francisco.
Sábado 4
Via Stellae 20/21. Co grupo Ensem-
ble 21. Compositores galegos: Fer-
nando Buide. Ás 12:30, no CGAC.
Sandrine Pau, Sara
Mingardo,Concerto Italiano, Ri-
naldo Alessandrini. O universo Vi-
valdi, música sacra e concertos. Ás
20:30, en San Domingos de Bonaval.
Domingo 5
Via Stellae 20/21.Ás 12:30,  no CGAC.
Luns 6
Zefiro Baroque rquestra con Al-
fredo Bernardini. Ano Haendel: Mú-
sica acuática. Ás 20:30, no Teatro
Principal.
Martes 7

Modo Antiquo, Federico M. Sarde-
lli. Haendel e a ópera (1): Ariodante
.Ás 20:30, no Teatro Principal. 
Mércores 8
Farran James, Marju Vatsel, Santi
Mirón. As sonatas para clave, violín e
viola da gamba de Bach. Ás 20:30, no
Paraninfo da Universidade.
¬MÚSICA. Hyde Casino. O  grupo
de pop-rock compostelán vai dar un
concerto este venres 3, ás 23.45, no
pub Pérez&Pérez.
¬MÚSICA.Slipknot e Machine
Head. Un concerto estelar con
dúas das mellores bandas do mo-
mento no mundo da música metal.
Slipknoté unha banda de new me-
tal formada en 1995 en Des Moines,

Iowa. Machine Head desde a súa
fundación no 1992, foi unha das
bandas que máis influíu na escena
do metal americano. O martes 7, ás
21:00, entradas a 45 euros, no Pavi-
llón Multiúsos do Sar.
¬TEATRO/DANZA. Macho.O bailarín
e creador David Loiraamosará este
xoves 2 diante do público o resul-
tado do  proceso creativo desta peza
nunha sesión que sedesenvolverá
ás 16:30 na nave industrial da Axen-
cia Galega das Industrias Culturais
(AGADIC), no compostelán Polí-
gono de Costavella. Ao remate abri-
rase un coloquio entre o artista e os
espectadores . 
¬TEATRO. Ultranoite Vía Láctea
As ultranoites da NASA viaxan hoxe
até o tema da vía láctea e o que
poida dar de sí nas distintas crea-
cións e shows, que poderemos dis-
frutar este  venres 3 e o sábado 4, ás
23:00, entradas de 9 a 5 euros, na
Sala NASA.
¬TEATRO. Cantos dende o in-
ferno (O mar dentro da dor).
Ópera electrónica con música do ita-
liano Andrea Chenna e concebida
por Davide Livermore a partir dos
poemas e a vida do galego Ramón
Sampedro. Estrea no estado, será o
domingo 5, ás 21:00, no Teatro Prin-
cipal.
¬TEATRO. Ubú Rei. Sátira sobre o
poder, o despotismo, a traición e a

avaricia. A obra de AlfredJarry será
interpretada polo Grupo de teatro
do hospital de Conxo, integrado
por pacientes do hospital psiquiá-
trico santiagués. O martes 7, ás 19:00,
entradas a 3 euros,naSala NASA.

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

SOBRADO DOS MONXES
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, ac-
tuación de Juan Manuel Váz-
quez con Das lendas e danzas su-
damericanas, recital de guitarra. O
sábado 4, ás 19:30, na Sala capitu-
lar do mosteiro.

TEO
¬MÚSICA. XII Música na Noite.
Volve este veterano festival ás súas
datas habituais, cun día adicado ao
rock galego, o venres 3, coa actua-
ción de Ruxe-Ruxe, Medomedá e
GalegoZ. E o día seguinte, sábado 4,
adicado ao folc, coa presencia de Lei-
lía Band, Fía na Roca e Alvariza. A
partir das 21:00, entrada de balde, no
campo de fútbol de Solláns, en Calo.

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS ANOSATERRA
2-8 DE XULLO DE 2009

O Festival de contrabaixo Lud-
wig Streicher reúne en San-
tiago a destacados/as alumnos
deste instrumento, que tamén
ofrecerán algún concerto para o
público, ademáis de atender as
súas clases.

I Premio de xornalismo 
gráfico A Imaxe de Galicia
I. Presentación
O Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia,
coa colaboración e o patrocinio da Fundación
Caixa Galicia, convoca o I Premio A imaxe de
Galicia, co fin de fomentar e recoñecer o traba-
llo dos xornalistas gráficos en Galicia e de
acordo coas seguintes bases:
II. Bases de participación
1. Participantes
Poderán concorrer a este Premio todos os foto-
xornalistas que teñan publicado algun traballo
sobre a Comunidade Autónoma de Galicia en
calquera medio informativo e que formalicen a
sua inscrición dacordo co disposto no terceiro
punto destas bases.
2. Condicións Xerais
-A Imaxe de Galicia 2009∞h premiará á mellor
imaxe sobre actualidade galega publicada en
medios informativos entre o 1 de xaneiro e o 31
de decembro de 2009.
-Cada participante poderá presentar en total
tres imaxes ao concurso.
-Os participantes terán que presentar as foto-
grafías acompañadas dunha copia da sua pu-
blicación nalgun medio informativo no ano
2009.
-As fotografías deberán presentarse en formato
jpg e RGB modo cor ou branco e negro, cun

peso entre 1Mb e 3Mb e con resolución de
300pp. Non se premiará ningunha foto que
non teña calidade ou resolución suficiente.
-As imaxes poderan presentarse todas xuntas
ou por separado. En todo caso, cada una delas
deberá incluir o formulario de inscrición debi-
damente cumplimentado.
3. Prazo e condicions de inscrición
-O prazo de recepcion de propostas rematará o
15 de xaneiro do 2010.
-As fotografías que se presenten ao Premio se-
ran enviadas xunto co boletin de inscricion por
via postal ao seguinte enderezo: Colexio Profe-
sional de Xornalistas de Galicia, San Pedro
de Mezonzo, 31∞-1. 15701 Santiago de
Compostela. Serán aceptadas só as propostas
que entren dentro do prazo de recepcion, é di-
cir, con data de selado de Correos de 15 de xa-
neiro.
4. Xurado
O xurado estará formado por cinco membros:

un representante da Fundacion Caixa Galicia e
outro do CPXG, e tres profesionais da fotografía,
que analizarán os traballos recibidos e elixirán
as 50 mellores fotografias entre todas as recibi-
das. Ao xurado faráselle chegar o material sen
identificación algunha do autor. O xurado con-
tará co apoio dun secretario, que non terá voz
nin voto. O gañador será aquel elixido polo xu-
rado de entre as 50 fotografias seleccionadas.
A participacion neste concurso implica a autori-
zacion ao CPXG e a Fundacion Caixa Galicia
para a inclusión das imaxes presentadas nunha
exposición, catalogo, páxina web e, no caso da
fotografía premiada, para a reprodución, distri-
bución e comunicación pública a través de cal-
quera medio.
O CPXG e a Fundación Caixa Galicia reservanse
o dereito a publicar a relacion das obras selec-
cionadas, a informacion correspondente as
mesmas e o nome e apelido dos seus autores
por calquera medio que estimen conveniente.
O fallo do xurado darase a conecer o 15 de
marzo de 2010. Con posterioridade ao fallo rea-
lizarase, nas sedes da Fundacion Caixa Galicia,
unha exposición cunha seleccion das fotogra-
fias presentadas. Os traballos quedaran deposi-
tados na organizacion formando unha base de
datos que ilustrarán a historia do premio.
5. Premios
O certame estará dotado cun único premio en
metálico de 9.000 euros e non poderá ser de-
clarado deserto.
Dacordo coa normativa vixente, a entrega do

citado premio constitue un rendemento su-
xeito o imposto sobre a Renda de Persoas Fisi-
cas (IRPF), do seu perceptor, sometido a corres-
pondente obriga de retención a conta de dito
imposto por parte do pagador.

V Premios Narrativas Quentes
1. Poderá concorrer a este premio calquera
obra narrativa inédita, sexa novela ou relatos,
cunha extensión mínima de 60 folios mecano-
grafados 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. De-
beranse incluír nun sobre á parte o nome, en-
derezo, 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 publicadaen maio de 2010.
8. Os orixinais non premiados non serán devol-
tos.
9. As obras a concurso e a documentación rela-
tiva enviaranse ao seguinte enderezo:

Edicións Positivas
V Premio Narrativas Quentes
Xeneral Pardiñas, 15-17, local 10
15701 Santiago de Compostela

¬ CONVOCATORIAS

Membros do grupo Hyde Casino.
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60 e que seguen activos actual-
mente, La Comisaría. O venres 3, ás
22:30, no Teatro Sala de Concertos do
Cento Cultural Caixanova.
¬MÚSICA.No Use For A Name +
Useless ID. Os californianos No
Use... e os israelís Useless ID actuarán
na apertura do IX Open de Skate O
Marisquiño. Será este venres 3, ás
22:00, entradas a 18/20 euros, na
Sala A!.
¬MÚSICA. Lyricson + Shine-
head + La Ganjahr Family.
Concerto previsto para o sábado 4,
ás 22:00, na sala Mondo.

VIMIANZO
¬MÚSICA/FESTA. XIV asalto ao
castelo. Na Terra de Soneira
lémbrase o asalto ao castelo, por
parte dos Irmandiños. Este ano ac-
túan os grupos:  Duplo Son, Op-
hiusa e The Turre's Band. Haberá
zona de acampada, carpa, servizo
de cocinha e actividades para os
pequenos. O sábado 4, ás 22:30
(ás 00:00 terá lugar o asalto ao cas-
telo), entrada de balde, no castelo
de Vimianzo.

Salesianos. Ás 23:00, Napoleon
Murphy Brock con Low Budget
Research Kitchen, na Praza do Rei.
Venres 3
Andreas Willers, ás 21:00, no Tea-
tro Salesianos. Ás 23:00, Pepe
Evangelista Cuarteto e Santiago
de la Muela Jazz Orchestra, na
Praza do Rei.

Sábado 4
Lucas Niggli, ás 21:00, no Teatro Sa-
lesianos. Ás 23:00, Carlos López e
Omar Sosa,na Praza do Rei.
Domingo 5
Abe Rábade Septet, ás 19:30, no
Teatro Salesianos. Ás 22:00, Vienna
Art Orchestra, entradas de 12 a 9
euros, concerto que porá fin ao fes-
tival,no Teatro-Sala de concertos do
Centro Cultural Caixanova.
Ademais, haberá todos os días pa-
sarúas e  jam sessions na sección
Jazz na Noite.
¬MÚSICA. Pacífico (acústico).
Concerto do grupo galego, este xo-
ves 2, ás 22:00, entrada a 7 euros, en
La Casa de Arriba. E o vindeiro mér-
cores 8, no mesmo local e horario,
actuación de Elodio y Los Seres
Queridos .
¬MÚSICA.Vigo “Ye-ye”. Presen-
tado por Manuel Manquiña, este
concerto de revival acolle aos grupos
Los Condors, Los German's, Los
Golpes, Los Lejanos, Los Stags, Los
Temples, Los Watios, Los Zuecos,
Carlos Mateo e  un grupo que inte-
gran compoñentes de grupos dos

TUI
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, actua-
ción de Juan Sancho e Manuel Vi-
las/Ars Atlántica, coa obra Manus-
crito Guerra. O sábado 4, ás 21:30, na
Igrexa de Santo Domingo.

VIGO
¬EXPO. Santiago Sierra. Sierra
(Madrid, 1966) é un dos artistas máis
interesantes da escena artística in-
ternacional. O seu traballo, vincu-
lado a estruturas sociais ou políticas,
pretende cuestionar as relacións de
poder establecidas no ámbito artís-
tico e no social. Até o 27 de setem-
bro, no Marco, Museo de Arte con-
temporánea.
¬EXPO. Living Together. Mostra
colectiva sobre a noción de convi-
vencia no mundo contemporáneo,
e  os seus valores sociais e políticos .
Até o 20 de setembro, no MARCO.
¬EXPO. Naturnova. A pretensión
deste espazo para a educación me-
dioambiental é tratar de axudar a
concienciar á sociedade da impor-
tancia do mantemento do entorno,

enfocando esta actividade princi-
palmente cara os sectores de po-
boación máis novos. No Centro So-
cial Caixanova.
¬EXPO. Do neoclasicismo...
Co título Do Neoclasicismo ao Natu-
ralismo na arte galega. Colección do
Museo de Pontevedra, a mostra,
achegará a Vigo case medio cento
de obras dos artistas máis senllei-
ros do século XIX, até o 12 de se-
tembro, na Sala de Exposicións do
Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Tempo imaxinario.
Unha mostra de Haya Blanco, Caro-
lina Caluori, María Castellanos e
Olalla Cortizas, todas elas licencia-
das en Belas Artes pola Universi-
dade de Vigo. Até o 31 de xullo, na
Casa da Xuventude.

¬MÚSICA. V Festival de Jazz
Imaxina Sons. Segunda se-
mana deste festival que levar o jazz
diariamente ás rúas e a diversas sa-
las de Vigo.
Xoves 2
CMS Trío. Colina Miralta Sam-
beat Trío. Ás 21:00, no Teatro-Cine
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Anuncios de balde. 
Poden facelos chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com . 

Poden adxuntar unha foto.
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Importante cita para os devotos
do heavy, o vindeiro martes en
Santiago, coa presencia dos afa-
mados grupos norteamerica-
nos Skipknote Machinehead.
Os prezos tamén están á altura
da súa fama: 45 euros a entrada.

� Castelao. Compro libro
"Sempre en Galiza" (Akal Edi-
tor), edicións entre 1981-1993,
galego ou español. Tamén agra-
dezo información sobre as edi-
cións mencionadas. Desprá-
zome.   Apartado de Correos 660
(Vigo) ou moxado@gmail.com

� Aluga casa en Ribadeo. Meses
de Xullo e Agosto. Tfno. 676 727518

�Vendo piso en Vigo: Dúas
habitacións, salón/cociña, con
calefacción e dobre ventanal. Zona
García Barbón. Aparcamento
privado.130.000 euros 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

� Licenciado en Xeografía e His-
toria imparte clases particulares a
domicilio en Santiago  e cerca-

nías.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 eu-
ros/quincena, segundo época.
981 76 11 44 / 666 84 39 97

� 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

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

� Rapaz de 26 anosgustaríalle co-
ñecer a rapaza de esquerda e nacio-
nalista de entre 18 a 30 anos para
amizade ou algo máis. 666730096.

� Vendo Guitarra Electrica Fer-
nandes, 24 trastes, 2 pastillas Hum-
buckers, mastro palorosa, cor azul
"Oceanburst", impecable estado.
525 €. David , Tel: 610 63 38 82.

�  Casa para aluguer de fin de se-
mana ou vacacions, situada á beira
do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63

� Aluga casa en A Veiga (A Mariña)
para todo o ano. Tfno. 637 259084

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

�Alúgase casa en Ribadeo, amo-
blada, meses de xullo, agosto e se-
tembro.  Tel. 676 727 518.

�  Véndese   trompeta “Júpiter  SI b
410”  lacada. Por 240 €.
Teléfono: 656 26 23 85

� Regálase can de 20 meses, por
non poder atendelo (agarimoso.xu-
geton), a persoa con tempo para es-
tar con el, ou con finca na que poida
xogar. Tlf :653160903. Soko( Baiona)

� Vendo saxofón alto Yamaha
YAS275, perfecto estado.Maletín
con interior acolchado. Estado per-
fecto. O prezo son 700 € (negocia-
bles). Tel: 675.223.59. Mail:  ruben-
troitinho@hotmail.com

�  Vendo Seat 600. Tel: 610 205 247

� Vendo moble cama de 90, con
armarios, estantes, mesa extraíble
debaixo. Tel: 986417582, 669903948

� Busco relación con nais sepa-

radas ou divorciadas con fillos
para posible amizade e activida-
des conxuntas, preferentemente
de Lugo ou Ourense.  Correo : lua-
deveran@gmail.com

�  Vendo sillón e dúas butacas
(tresillo), coa armazón de ma-
deira. En Moi bó estado e econó-
mico. Tel: 986 290219, pregun-
tade por Conchi.

�Ofrécese rapaza para coidar an-
ciáns e nenos. Experiencia e  título.
Mañás e fins de semana. Santiago e
comarca. Tel: 617 407 697.

� Véndese Mercedes BenzMB100
D; Ano 1995; Bo estado. Renovados
recientemente diversos elementos,
radio cd novo. Por 3500 €.
Tlf:  650485043

� Ofrécese moza para coidado de
anciáns e nenos ou limpeza de cal-
quera  tipo polas mañás ou por ho-
ras e festivos. En Santiago e co-
marca.  686924339.

� Vendo casa de 90 m2, finca cer-
cada de 1000 m2, a tres quilómetros
de Betanzos. 130.000 euros. Telé-
fono 617 135836.

�  Véndese Peugeot 106vermello
con 38.000 Km. , cinco portas e gaso-
lina. 2.500 euros. Tel.: 655 546 479.

� Quero traballaren artes gráficas.
Experiencia en informática e foto-

grafía e fotocomposición. 
Tel.:  620 88 19 35.

� Véndese piso en Xove en moi bó
estado,  calefacción, catro cuartos,
dous baños, salón comedor e tras-
teiro, ten 90 m2. , tamén podería ser
amoblado. Telf. 651528712.

�  Home das Rias Baixas en Com-
postela, 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

� Vendo dúplex de 130m2 na Ave-
nida de Ferrol en Santiago.
656262385.

�  Licenciada en Filosofíadá aulas
de letras (lingua, filosofía, francés) a
tódolos niveis en Compostela. Am-
pla experiencia e flexibilidade hora-
ria, seriedade. Tel: 600 370886.

� Clases de Xadrez. O Club Xa-
drez Algalia imparte clases de xa-
drez (iniciación e avanzado) nos C.
Socioculturais Cidade Vella e Au-
relio Aguirre en Santiago.Tel: 664
387 133 / 981 93 82 63

� Poña aquí GRATIS o seu
anuncio, facendoo chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com 

¬ ANUNCIOS DE BALDE

O percusionista Lucas Nigli.
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senza secundaria de Julián Ló-
pez e Ernesto Sevilla.

DVD. VENDA.
O ano pasado
en Marienbad
Dirixe: Alain Resnais.
Intérpretes: Delphine Seyrig,
Giorgio Albertazzi.
Drama. Francia, 1961

Os foros cibernéticos botan fa-
íscas buscando teorías inter-
pretativas para todos os gustos
da televisiva Perdidos.O medio
pode selo pero o fenómeno
non é novo. Case 50 anos leva a
freguesía cinéfila máis obsesiva
buscándolle lecturas alegóricas
ao filme máis hipnótico e mis-
terioso da primeira vaga da
Nova Onda francesa. Dous
anos despois da poética mini-
malista de Hiroshima mon
amour, Resnais obtivo o León
de Ouro de Veneza con este
enigmático e onírico relato de
sedución mefistofélica baseada
nun encontro que nunca foi.
Están no inferno? No Ceo? Nun
sanatorio psiquiátrico? É todo
un soño? Resnais segue a des-
concertar cunha das súas fitas
máis persoais e acertadas.�

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.
Ice Age III:
A orixe dos dinosauros
Dirixe: Carlos Saldanha.
Animación. EE UU, 2009

O británico Simon Pegg –prota-
gonista das hilarantes Shaun of
the Deade  Hot Fuzz(négome a
citalas polos impresentábeis tí-
tulos da distribución peninsu-
lar)– súmase á saga prehistórica
interpretando unha improbábel
donicela torta adicada á caza de
dinosauros. A terceira entrega da
franquía máis proveitosa da divi-
sión de animación 3D da 20Th
Century Fox leva os antropo-
mórficos animais protagonistas
das entregas anteriores á súa pe-
culiar versión da viaxe ao centro
da terra na busca dunha perdida
colonia de dinosauros reticentes
a iso da grande extinción. Repite
o esquema das dúas entregas
precedentes, dándolle maior
protagonismo, se cabe, aos efec-
tivos gagsmudos do esquío Scrat
e as súas esvaradizas landras,
puro Slapstick.

Despedidas
Dirixe: Yojiro Takita.
Intérpretes: Masahiro Motoki,
Tsutomu Yamazaki.
Drama. Xapón, 2008 

Takita conseguiu o recoñece-
mento internacional cam-
biando de rexistro e pasando do
fantástico nipón tradicional –sa-
murais, demos, kabukie pantas-
mas ao drama de autor con to-
que excéntrico. A xogada saíulle
redonda e, xunto cos recoñece-
mentos de rigor en medio pla-
neta, acadou o cotizado oscará
mellor fita en lingua non inglesa,
nunha edición na que competía
coa israelí Valse con Bashirou

que produce a fita. Dirixe o grego
Iliadis, con certo caxé entre a fre-
guesía psicotrónica por Hard-
core, unha espesa e violenta
road movielésbica dirixida en
Europa. Se alguén se pregunta
para cando a enésima resurre-
ción de Freddy Krueger, conta-
reille que Craven anda xa escri-
bindo o guión, ao tempo que
prepara tamén a cuarta entrega
da metalingüística Scream.

Pagafantas
Dirixe: Borja Cobeaga.
Intérpretes: Gorka Otxoa,
Sabrina Garciarena.
Comedia. España, 2009

O novo humor costumista im-
pera no debut longo do curta-
metraxista Cobeaga, candidato
ao oscar no 2005 coa fita Era-
mos poucos. Mentres que Fres-
nadillo e Vigalondo, predeceso-
res de Cobeaga na gala dos an-
dróxinos premios dourados,
apostaron con Intactoe Os cro-
nocrimes por propostas máis
arriscadas nos seus saltos ao
formato grande, o realizador
donostiarra avoga por terreos
máis amábeis e, posibelmente,
máis comerciais, referencias
xeracionais e comedia román-
tica en versión Judd
Apatow na crónica dos
desamores do “paga-
fantas” do título, un
coitado Otxoa –ao
igual ca o propio Cobe-
aga e o guionista Diego
San José procedente
da canteira do indis-
pensábel Vaya sema-
nita da ETB– que pre-
tende seducir unha
amiga de toda a vida
que non ve nel máis ca
un inocente compa-
ñeiro sen o máis mí-
nimo perigo sexual. Se
os fans da escola “se-
manita” non a perde-
rán tampouco o farán
os de Muchachada
Nui,atraídos pola pre-

coa francesa Entre les murs.Un
violoncellista en paro, despois
da disolución da súa orquestra,
regresa á vila natal onde acaba
atopando o seu lugar no mundo
como  cerimonioso profesional
funerario. Fascinante.

A última casa á esquerda
Dirixe: Dennis Iliadis.
Intérpretes: Tony Goldwyn,
Monica Potter.
Terror. EE UU, 2009

En pleno remuíño de refritos te-
rroríficos da era dourada dos
psychokillers con querencia
polo despece de adolescentes de

Xosé Valiñas

hormonas alborotadas, tócalle a
quenda a un dos mitos funda-
cionais do xénero. A ópera prima
de Wes Craven sitúase a carón da
precursora 2.000 Maníacos de
Herschell Gordon Lewis e da
posterior A matanza de Texas
como a troikafundamental so-
bre a que se asenta a linguaxe das
vísceras e a hemoglobina no cine
de terror moderno. Craven fil-
mouna en 16 milímetros e o inu-
sitado éxito levouna a salas co-
merciais de medio mundo
abrindo novas fronteiras de an-
gustia e negocio para o cine sub-
terráneo. O refrito Século XXI vén
apadriñado polo propio Craven

Imaxe de Ice Age 3. BLUE SKY STUDIOS

Sabrina Garciarena e Gorka Otxoa en Pagafantas.

Fotograma de Despedidas.

Escena de A última casa á esquerda.

Delphine Seyrig en O último ano en Marienbad.
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

Wilhem Steinitz naceu en Praga en maio de 1836. Foi o décimo terceiro fillo dun po-
bre ferreteiro e aprendeu a mover as pezas aos doce anos. Está considerado como o
primeiro campión do mundo oficial de xadrez e como un dos que lle dou un maior
impulso ao superar o estilo de xogo romántico, no que se primaba o ataque sobre o
rei a calquer prezo, en aras dunha concepción máis posicional que apostaba por un
xadrez integral no que as pezas se ensamblan entre si mediante uns principios xerais
que buscan maximizar a súa eficacia coa finalidade última de obter a vitoria á marxe
da beleza da súa execución. Home de saúde quebradiza e carácter moi irascíbel,
pero consciente da súa gran aportación histórica ao xadrez, sempre se considerou
por encima dos seus contemporáneos, aos que desprezaba ostensibelmente.

Steinitz, Wilhelm
Von Bardeleben, Curt

Hastings (10) 1895. C54: Giuoco
Piano.

A FIDE adicou o ano 2009 á memoria de
Steinitz que morreu na miseria e a deses-
peranza nun psiquiátrico de Nova York
en 1900. 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5
4.c3 Cf6 5.d4 exd4 6.cxd4 Ab4+ 7.Cc3!?
[7.Ad2!] 7…d5? 8.exd5 Cxd5 9.0-0 Ae6

10.Ag5 Ae7 11.Axd5! Axd5 12.Cxd5
Dxd5 13.Axe7 Cxe7 14.Te1 f6 15.De2
Dd7 16.Tac1?! c6? [16...Rf7!] 17.d5!!
cxd5 18.Cd4 Rf7 19.Ce6 Thc8 20.Dg4!
g6 21.Cg5+ Re8 Diagrama 22.Txe7+
Rf8 [22...Dxe7 23.Txc8+ Txc8 24.Dxc8++-
] 23.Tf7+! [23.Dxd7?? Txc1+-+] 23…Rg8!
24.Tg7+! Rh8! 25.Txh7+! e Von Bardele-
ben, no que se inspirou Navokov para o
personaxe central de A defensa, nun
alarde de falta de educación e mal perder

foise do local de xogo sen abandonar a
partida, polo que Steinitz mostrou aos
impresionados e confusos espectadores
o largo e inevitábel final [25...Rg8 26.Tg7+
Rh8 27.Dh4+ Rxg7 28.Dh7+ Rf8 29.Dh8+
Re7 30.Dg7+ Re8 31.Dg8+ Re7 32.Df7+
Rd8 33.Df8+ De8 34.Cf7+ Rd7 35.Dd6
mate]1-0.

XADREZ       por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

SUDOKU
doadodifícilHorizontais:

1- Optas polo silencio, deixas de falar. Comer algo en pequenas por-

cións ou aos poucos. 2- Cualidade de quen se comporta con cordiali-

dade, cortesía... 3- 50 en números romanos. Pasar polo baruto ou

peneira. Símbolo do fósforo. 4- Tonalidade, impresión que producen

no ollo os raios de luz reflectidos por un corpo. Período de tempo.

Local no que se serven bebidas. 5- Sorte, casualidade. A primeira. Con-

xunto de cousas para vender nunha poxa, por exemplo. 6- Teñen

capacidade. Pedras grandes e elevadas que sobresaen na terra ou no

mar. 7- Período de tempo, en plural. Osíxeno. Planta rubideira de tron-

co retorto, longos bacelos e que dá uvas. 8- Poñer. Espazo de tempo

marcado pola saída e posta do sol. Neoloxismo de orixe inglesa que

define a unha persoa que admira e fai seguimento dun seu ídolo no

eido musical, artístico ou deportivo. 9- Conxunción. Egrexio, moi des-

tacado pola súa orixe ou notabilidade nun campo ou actividade.  Sím-

bolo do Tritio. 10- Faría que dirixise a miña atención, despertaría a

miña curiosidade. 11- Terreo sementado de trigo, centeo, avea ou cal-

quera cereal. Botar fóra os mocos do nariz.

Verticais:

1- Obxecto pesado empregado para colocar sobre papeis soltos co fin

de que non se movan ou extravíen. 2- Iniciais que, en inglés, se colo-

can despóis das horas para indicar que estas son de antes do meiodía.

Gas situado en certa capa atmosférica e que nos protexe de radiacións

indesexadas. Símbolo do Neón. 3- Silicato de alúmina e cal, de cor gris,

translúcido e iridiscente, frecuente nas rochas eruptivas. 4- Faldra ou

ladeira dun monte. Cabeza de gando vacún. Interpretar e entender un

texto. 5- Pulso, tento. Símbolo do Nitróxeno. Forte, resistente, que non

é branda. 6- Dise así en Latín, dise tamén en Ruso, pero nós decímos-

lle “lúa”.  Percibise, escoitase. 7- Se nos mollamos poñémonos coma

este polo cando é pequeniño. Símbolo do Fósforo. Siglas de “Advan-

ced Technology Systems Australia”, por exemplo. 8- A acción ou cami-

ño anterior á volta. A moeda búlgara. Ao revés, río galego cantado por

Rosalía. 9- Período do Paleozoico no que tivo lugar un gran desenvol-

vemento da vexetación, cos restos do cal se formaron enormes depó-

sitos de carbón.10- Iniciais que significan 2despóis de Cristo”. Anoada

cun cordel ou corda. Marchaba cara un lugar. 11- Pór en escena unha

obra de teatro.

Wilhem Steinitz.

SOLUCIONS

Crucigrama

Horizontais:

1-Calas.Picar.2-Amabilidade.3-L.Barutar.P.4-
Cor.Ano.Bar.5-Azar.A.Lote.6-Poden.Penas.7-
Anos.O.Vide.8-Pór.Día.Fan9-E.Ilustre.T.10-Intere-
saría11-Seara.Asoar.
Verticais:

1.Calcapapeis.2-Am.Ozono.Ne.3-Labradorita.4-
Aba.Res.Ler.5-Sira.N.Dura.6-Luna.Oíse.7-
Pito.P.ATSA.8-Ida.Lev.Ras.9-Carbonífero.10-
A.D.Atada.Ía.11-Representar. 

Autodefinido

Horizontais:

Placentario/Aída.Atreve/Pol.Breogán/Anicar.Ma

n/Veto.Anal.G/Estrar.Taco/N.Estaminal/Tirou.AC.

CD/Ora.Arroiar/Samurai.Voo.
Verticais:

Papaventos/Lionés.IRA/AdLitteram/CA.Corso.U

/E.Ba.Atuar/Narrara.Rá/Tte.N.Mari/Aromático/R

egalan.IV/Iván.Caco/Oen.Goldro.

AUTODEFINIDO
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Eva Estévez
NNoonn  éé  uunnhhaa  rraarreezzaa  qquuee  uunn  aarr--
xxeennttiinnoo  ssee  eessppeecciiaalliiccee  eenn  ppeeiixxee
ccrruu  eenn  lluuggaarr  ddee  ccaarrnneess  áá  ggrreellllaa??
Eu teño a idea de que todos os
galegos saben facer polbo. As
cousas apréndense.
OOnnddee  aapprreennddeeuu  oo  ooffiicciioo??
Estiven nunha escola de Bos
Aires con Iwao Komiyama, co-
ñecido polo seu programa en
Canle Cociña. Pero onde
aprendín todo o que sei foi con
Masao Kikuchi, considerado
como o mellor sushi man de
Europa, no Hotel Guadalpín
de Marbella. 
SSoommooss  rreemmiissooss  ooss  ggaalleeggooss  aa  ccoo--
mmeerr  ppeeiixxee  ccrruu??
Por un prexuízo. O chamativo
é que, ao 80 por cento dos
meus clientes, se lles preguntas
se comeron as ostras na Pedra,
din que si, que ademais de es-
tar crúas, están vivas... 
QQuuee  éé  oo  ssuusshhii??
Sushi non é peixe cru. Literal-
mente é arroz avinagrado. Se
ao arroz lle poño tomate sería
sushi de tomate; con salmón,
sería de salmón. Sen arroz non
hai sushi, hai sashimi.
??????
Sashimié peixe ou marisco só.
Sería algo que morre. Materia
que evoluciona...
AAss  oossttrraass  ssoonn  ssuusshhii??
Son sashimi. No Xapón habería
que cambiarlle un pouco o em-
pratado. Ninguén presenta un
peixe ou marisco vivo sen xeo. 

Belén Regueira

Non é difícil caer na ten-
tación do vitimismo,

propio e alleo, individual ou
colectivo. O mundo dificil-
mente nos trata como cre-
mos merecer e así que as
circunstancias nos fan unha
cambadela detectamos o
inconfundíbel cheiro ao
chamusco do destino con-
xurándose na nosa contra.

Sentirse vítimas é tamén
unha maneira de reivindi-
carse existentes, de reser-
varse un papel, aínda que
sexa pouco lucido, na pelí-
cula da historia, pero os par-
tidos non se gañan queixán-
dose ao árbitro dos abu-
sóns, nin sinalando choro-
sos, co dedo acusador, os
imbéciles e escuros. E os
partidos xóganse para gaña-
los.

Do debate público sobre
algúns dos desacougos que
nos axitan vai xurdindo
certo consenso básico sobre
as estratexias que o pre-
sente require. Entre outras,
o abandono do resistencia-
lismo, a recuperación do
impulso cívico, a urxencia
de sumar vontades e a re-
nuncia ao vitimismo reac-
tivo de quen secretamente
se teme perdedor. 

A nosa factoría de mártires
leva séculos traballando a
todo meter e xa sería tempo
de deixar a necrofilia e diversi-
ficar a produción. Nin márti-
res nin heroes. Non precisa-
mos de épicas glorias post-
mortem, senón da prosaica
intelixencia dos vivos, que sa-
ben que o eterno o é só en-
quanto dura. �
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Xan Carballa

Se un segue a información
con certa atención, se-
guro que nestes días con-

templaría a resurrección de
terminoloxías que, curiosa-
mente, só se aplican en deter-
minados casos. Falando de

Honduras, un país centroame-
ricano en pleno golpe de es-
tado, resucitaron terminolo-
xías como oligarquía ou alta
burguesía, que de tan en de-

suso nos medios precisan do
lector un esforzo singular.

O paradoxo principal non é
só ese. Os hábitos das demo-
cracias europeas, de reelección
continua dos seus presidentes
ou primeiros ministros, nin-
guén os cuestiona, pero se al-

gúns  presidentes latinaomeri-
canos  queren mudar a consti-
tución para permitir a reelec-
ción  preséntanos como aspi-
rantes a ditadores. Coda: en Es-
paña a palabra burguesía só se
aplica a Cataluña, cando PSOE
ou PP andan á greña con CiU.�

1.366
anosaterra

BURGUESÍA

Decantouse pola cociña xaponesa pensando que era a menos laboriosa e dende Bos Aires deu o salto a Marbella
e Andorra. Por casualidade recaeu en Vigo onde rexenta, dende hai ano e medio, un restaurante de comida
xaponesa no que prepara polbo, ollomol, sargo, robaliza e dourada da ría ao estilo nipón.

8 400021 303104

01366

SSuuppooññoo  qquuee  oouuvviirrííaa  ffaallaarr  mmááiiss
dduunnhhaa  vveezz  ddaass  bboonnddaaddeess  ddaa
ccaallddeeiirraaddaa......
Ouvín, pero a xente non in-
tenta comparar. Vén con va-
rias actitudes: asustada, con-
tenta ou á defensiva. Moita

vén presionada polos amigos,
para aparentar ou porque lle
dixeron que aquí se come ben,
non para descubrir... Cando
chegan e lles dis que non tes
boi, fideos, pan nin garfos én-
tralles o pánico. 

QQuuee  mmee  ddii  ddaa  nnoossaa  mmaatteerriiaa
pprriimmaa??
É excelente, da que mellor se
adapta a este tipo de cociña. O
peixe fresco de aquí é a gloria, o
mellor. A ría é moi agradecida
para cociñar sushi.
OO  ssuusshhii  éé  ccoouussaa  ddee  hhoommeess??
A xaponesa é unha das socie-
dades máis machistas do
mundo. A explicación que dan
é que as mulleres teñen as
mans máis quentes e tecnica-
mente non poden facer sushi
porque quentan o peixe e
perde calidade.
SSeemmpprree  ssee  ttoommaa  ffrrííoo??
O sushi globalizouse e adap-
touse aos lugares aos que foi a
parar. Os tradicionalistas
nunca porán un peixe quente,
sempre será en frío e canto
máis, mellor calidade. Pero se
queres entrar nun mercado
necesitas adaptarte e introdu-
cir cousas mornas.
TTeenn  mmooiittaass  rreecceeiittaass  pprrooppiiaass??
Case ningunha. Non son un
inventor porque non son crea-
tivo nin imaxinativo, son res-
pectuoso. Non intento escon-
der a miña ignorancia detrás
da creatividade. 
CCaalleess  ssoonn  aass  ssúúaass  ffeerrrraammeennttaass
ddee  ttrraabbaalllloo??
Coitelo e táboa. 
PPoorrqquuee  cchhaammaann  aaooss  llooccaaiiss
‘‘SSuusshhii--BBaarr’’  ssee  ssoonn  rreessttaauurraanntteess??
Sushié comida rápida, cómese
nunha barra para comer e
marchar.�

Andrés Medici, chef
‘A ría é moi agradecida para cociñar sushi’

’’Urxe sumar vontades
e renunciar
ao vitimismo
reactivo” 
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