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9 DE XULLO DO 2009

A consellería de Economía e
Industria insiste en que está revisando “todo o proceso do
concurso eólico para evitar calquera tipo de inseguridade xurídica”. Pero aínda que a seguridade xurídica é un valor moi
prezado polos empresarios, un
grupo importante dos implicados no negocio eólico en Galiza non parecen estar moi conformes. A preocupación por
parte das compañías que o bipartito seleccionou nos últimos días de 2008 medra conforme pasa o tempo sen coñecer máis noticias da revisión ou
anulación do proceso.
A tardanza na concesión definitiva e a autorización para comezar a instalación de novos
parques eólicos introduce incerteza sobre a rendibilidade dos
aeroxeradores galegos. O negocio do vento produce grandes
beneficios porque o Goberno
central outorga unha prima á
produción deste tipo de enerxía
para intentar que se dependa
menos do petróleo e o carbón. O
problema é que esta subvención
pública segue unha tendencia
descendente desde hai anos, polo que canto máis se tarde en resolver o concurso, máis probable é que a enerxía producida en
Galiza valla menos que a doutras
partes do Estado, onde os gobernos autonómicos están a emitir
concesións.

6.000 MW INSCRITOS NO MINISTERIO,
PERO NINGÚN GALEGO. Alberte Núñez Feixóo, presidente da Xun-

ta, desatou as iras das compañías seleccionadas pola anterior
consellaría de Industria ao dicir
nun encontro con empresarios
que Galicia “perdeu xa o tren
das subvencións”. Esta declaración é do pasado 30 de xuño, pero os afectados non pensan o
mesmo. Adxudicatarios consultados por A Nosa Terra afirman
que é certo que as retribucións
que concede o Ministerio de Industria son agora menores que
as que había en 2007, pero non
deixan de ser moi apetecíbeis,
xa que aseguran a rendibilidade
do negocio.
Para optar a estas subvencións os novos parques eólicos
deben inscribirse nun rexistro
que abriu o Ministerio a primeiros de maio. Os empresarios implicados no negocio eólico galego afirman que non se sabe con
certeza cantos megavatios se
inscribiron xa, e que polo tanto
non se pode saber se se perdeu a
oportunidade, como afirma Feixóo. En todo caso, canto antes se
resolva o concurso, máis opcións terán para entrar en próximos repartos.
A Asociación Empresarial
Eólica (AEE), patronal do sector no ámbito estatal, estima
que até xuño se presentaron
solicitudes no Ministerio para
instalar en torno a 6.000 megavatios, pero ningún no territorio galego. Non obstante, a inscrición nese rexistro non garante que a Administración
aprobe a instalación, xa que os
requisitos son numerosos e es-

O conselleiro delegado de Gas Natural, Rafael Vilaseca.

’’

Asretribuciónsqueconcede
o ministerio de Industria
son agora menores
que as que había en 2007,
pero non deixan de ser
moi apetecíbeis”

’’

Asempresasseleccionadas,
entre as que se contan
as caixas, conserveiras,
construtoras e cooperativas
galegas reclamarán
xudicialmente
de se modificar o concurso”

GUSTAU NACARINO / REUTERS

tritos. Por exemplo, para que se
dea luz verde ao inicio dos traballos, os solicitantes deben
acreditar que dispoñen de polo
menos o 50% dos recursos necesarios para o investimento.
Se os inscritos con máis antigüidade non son quen de
cumprir os requisitos, quedarían descartados e a opción pasaría aos seguintes por orde de
chegada. Por iso as empresas
afectadas afirman que é importante desbloquear e acelerar o concurso galego.

AS GRANDES ELÉCTRICAS ORIXINAN
DÚBIDAS. A rendibilidade do vento en Galicia non semella en dúbida polo momento. Así o indican as palabras de Rafael Vilaseca, conselleiro delegado de Gas
Natural, quen declarou na >>>
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editorial

FEIXÓO
FAI OPOSICIÓN
Cada vez máis persoas infórmanse diariamente en:
www. anosaterra.com

O

>>> xunta de accionistas da
compañía do pasado 27 de xuño que estabelecera contactos
coa Xunta do PP. O obxectivo da
eléctrica catalá, que está a piques de absorber Unión Fenosa, é que o goberno de Feixóo
cambie o reparto do bipartito e
incorpore os seus proxectos,
que non foron seleccionados
daquela. Vilaseca afirmou estar
convencido de que haberá unha nova lista de ganadores que
incluirá as súas reivindicacións,
xa que na súa opinión existen
“razóns suficientes”.
Non obstante esta modificación dos adxudicatarios en
Galiza non semella nin fácil de
argumentar nin de artellar de
xeito legal. As actuais empresas
seleccionadas, entre as que se
contan as caixas, conserveiras,
construtoras e cooperativas
gandeiras galegas, pensan que
teñen a razón da súa parte e
que o proceso de selección do

CONCHI PAZ / AGN

ctor eólico
óns estatais

O xefe do Executivo galego no xantar-coloquio Directrices do novo Goberno en materia empresarial, organizado pola APD.

anterior goberno foi rigoroso e
acorde á legalidade.
De feito, de modificarse o reparto estabelecido, os actuais
beneficiarios afirman que reclamarán os gastos nos que teñen

incorrido até agora (documentación presentada, estudos realizados sobre a viabilidade dos
parques), así como o lucro cesante, isto é, os beneficios cos
que xa contan e que deixarían

de ganar. Así mesmo, as reclamacións xudiciais derivadas de
cambios da actual situación poderían alongar o proceso demasiado, até reducir moito o posíbel beneficio para o país.G

O BNG pensa que o goberno non poderá modificar o concurso
A oposición critica a pouca
transparencia da actuación do
novo goberno. O concurso eólico está paralizado desde mediados de abril, pouco despois
da investidura de Alberte Núñez Feixóo como presidente da
Xunta. En concreto, en Semana Santa rematou o prazo estipulado para que os proxectos
seleccionados entregasen a información pertinente. Logo
debería ter comezado o proceso de exposición pública, pero
os informes seguen a ser inspeccionados nas dependencias administrativas de San Caetano, en Santiago.
Henrique Viéitez, deputado e voceiro do BNG na Comisión de Industria no Parla-

’’

OgobernodeFeixóoaínda
non lle pediu ao Consello
Consultivo un informe
sobre a validez do concurso
e o decreto”

Henrique Viéitez, deputado e voceiro do BNG na comisión de Industria.

mento, afirma que Anxo Bernardo Tahoces, director xeral
de Industria, Enerxía e Minas,
aínda non foi quen de sinalar
un só aspecto ilegal do decreto e do concurso.

Xoán Antón Pérez Lema,
avogado e ex-alto cargo da Vicepresidencia da Xunta bipartita, considera que non existe
posibilidade de revisión parcial
do concurso. “Só existe a posibilidade de anulación total,
ben por parte da Xunta ou por
unha sentencia do Tribunal
Superior de Xustiza, logo dun
longo proceso xudicial. O pri-

meiro caso esixiría un informe
favorábel do Consello Consultivo”. Pérez Lema considera
que se a Xunta pode demostrar
que os proxectos seleccionados non cumpren os requisitos
esixidos, existen moitos proxectos suplentes xa ordenados
polo bipartito.
En marzo, antes da súa investidura, Feixóo filtraba á
prensa que ía pedir un novo
informe ao Consello Consultivo sobre o decreto eólico.
Non obstante, este órgano,
que emite valoracións xurídicas sobre a legalidade das
normas emitidas pola Xunta,
confirmou que, polo momento, a Xunta aínda non fixo a
solicitude pertinente.G

anterior goberno bipartito, tanto na responsabilidade que lle correspondía ao PSOE como
na dependente do BNG, estivo de acordo en non levantar as alfombras, unha vez
que chegou ao poder. Touriño e Quintana optaron no
seu día por unha actitude
institucional que obviou os
trapos sucios que, en considerábel número como é de
supoñer, deixaran os dezaseis anos de goberno do PP.
Vemos agora que esa actitude non está a ser correspondida polo novo goberno
autonómico. Nestas primeiras semanas, o PP de Feixóo
vén ensaiando a estratexia de
facerlle oposición á oposición. “Informes” saídos das
consellarías serven para difamar a Mesa de Normalización Lingüística ou unha pequena empresa cuxo defecto
radica quizais en ter o nome
en galego. A TVG é un dos
percutores desta estratexia.
As desculpas por ofrecerlles
aos televidentes, con aparencia de delitos, o que non parecen ser máis que axudas legais de carácter ordinario deberían ser ofrecidas polo propio Feixóo. De feito, xa foi el o
que se desculpou hai algunhas semanas pola supresión
dunha reportaxe do programa A Caixa Negra.
A Consellaría de Cultura
tomou, pola súa parte, como
habitual, a práctica de non
concederlles subvencións ás
entidades que llo solicitan
cunha alusión ao “burato”
que supostamente tería deixado o goberno anterior. A
tese, adubada con palabras
amábeis, vén ser esta: A súa
estupenda idea foi rexeitada
porque non hai cartos e non
hai cartos porque os dilapidou o bipartito. Non é unha
táctica solvente, pero serve
para ir tirando.
Feixóo parece máis empeñado en convencernos de que
non existe alternativa ao seu
goberno que en deseñar unha
boa política propia, estratexia
na que tamén colabora a oposición que aínda non parece
ter superado o K.O. da derrota
do 1 de marzo. G
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María Obelleiro

ASEMANA

A XUNTA ELIMINA
O HELICÓPTERO DE CEE
PARA AFORRAR
A Costa da Morte ficará sen
helicóptero de Salvamento
Marítimo malia estar previsto
e orzamentado polo bipartito.
O concurso para mercar a aeronave ía ser adxudicado en
breve, pero o PP freou o proceso ao alegar que mediante a
ampliación de tripulacións en
Vigo e Lugo o servizo de salvamento melloraría. O Goberno
alega que o motivo principal
da eliminación do helicóptero
non é a “austeridade” da que
presume Alberte Núñez Feixóo. Con todo, un documento
oficial do Executivo sinala como única razón o aforro por
mor da crise. “A situación económica de crise xeralizada
que aconsella realizar un plan
de aforro con reducir o gasto
público” é o argumento do
texto que asina o secretario
xeral de Mar, Francisco Xosé
Vidal-Pardo, o 14 de maio.G
EXPULSA O COORDINADOR

UPYD TAMÉN SOFRE UNHA
CRISE INTERNA EN GALIZA
A cúpula de UPyD en Galiza
non é allea á crise interna que

Na última semana xurdiron
dúas iniciativas para defender a lingua ante as medidas
tomadas polo Goberno do
PP. Por unha banda, Manuel
Bragado e Antón Baamonde
promoveron a creación
dunha comisión cidadá que
redactou un manifesto baixo
o lema “Galego. Patrimonio
da humanidade”. Despois
de colleitar numerosas ad-

Rosa Díez, portavoz de UPyD.

sofre o partido de Rosa Díez. A
organización expulsou recentemente a Ildefonso Cejudo,
cabeza de lista por Ourense
para o Congreso nas eleccións
do 2008. O ex coordinador da
formación en Galiza foi expulsado sen sequera ter sido recibido polos dirixentes. Nun escrito enviado á Dirección de
UPyD pouco antes das eleccións galegas, un total de 35

hesións, a comisión elaborará unha iniciativa lexislativa
popular en relación coa oficialidade do idioma. Pola
outra banda, a Mesa pola
Normalización Lingüística
convocou entidades plurais
interesadas en constituír unha plataforma social en defensa da lingua. Entre as liñas de acción deste tecido
social destaca o desenvolvemento doutra iniciativa lexislativa popular a prol do
idioma para “poder vivir en
galego”.G

afiliados protestaron polo
“linchamento político de Cejudo” e pediron a súa restitución como coordinador. A
contestación, asinada por
membros do Consello de Dirección de UPyD, subliña que
Cejudo lle pediu ao órgano directivo “confianza absoluta”,
algo que o aparello viu esaxerado. Nutríndose dun grupo
de afiliados excluídos por diverxencias coa formación, o
ex coordinador creou en Ourense a Asociación Libertad,
Progreso y Democracia (LPD)
como “foro de debate sen pretensións de entrar ao xogo político”, xa que entende que para iso “xa está UPyD”.G
POLA “FRAUDE ELECTORAL”

O PP AMEAZA CON DENUNCIAR
O CONSELLO DA XUVENTUDE
A deputada e presidenta de
Novas Xeracións do PPdeG,
María Seoane, asegurou que a
súa organización non descarta presentar un recurso contencioso contra a “fraude elec-

Carlos Callón, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística

PEPE FERRÍN / AGN

DI UN DOCUMENTO OFICIAL

A SOCIEDADE MOBILÍZASE
EN DEFENSA DA LINGUA

JESSICA BARCALA / AGN

O PSdeG responderá ao “ataque directo á educación pública” da Xunta a través de
mocións en todos os concellos
e nas deputacións. Nelas, os
municipios instarán o Executivo a que “continúe co modelo de gratuidade dos libros de
texto no ensino obrigatorio”
impulsado polo bipartito. Segundo o PSdeG, a Xunta do PP
“promove un modelo un 25%
máis caro que beneficiará un
22% da poboación”. De aí que
os socialistas busquen o apoio
de todos os colectivos que
queiran colaborar na recollida
de sinaturas en contra da medida dos populares. Pola outra
banda, o vicepresidente da
Deputación de Lugo, o nacionalista Antón Bao, anunciou
que a institución estudará
“fórmulas” para axudar as familias lucenses coa adquisición dos libros de texto. Segundo os cálculos de Bao, co
novo modelo só se verán favorecidas entre un 15 e un 20%
das familias da provincia.G

INICIATIVAS NO PARLAMENTO

O portavoz parlamentario do PP, Manuel Ruiz Rivas, e a presidenta de NN XX,
María Seoane, na rolda de prensa na que criticaron a "fraude electoral" do CXG.

toral” na última Asemblea do
Consello da Xuventude de Galicia (CXG) na que Azucena
Rodríguez Amoroso foi elixida
sucesora da súa irmá Loli. A
deputada declarou que o conclave foi “manipulado” por
unha persoa “que carecía de
voz e voto”, en alusión ao deputado socialista Xosé Manuel Laxe Tuñas. A parlamen-

taria acusou a Laxe Tuñas de
“rozar” a “agresión física” e
caer na “verbal” no seu afán
por lograr “que a súa cuñada
sucedese a súa noiva” á fronte
do CXG. María Seoane revelou
que o deputado “non dubidou” en “empuxar, zarandear
e ameazar” tanto a portavoz
de Galiza Nova, Iria Aboi, como a ela mesma.G

BERROS DOS VECIÑOS NA MOCIÓN DE CENSURA

‘FÓRA CORRUPTOS DE GONDOMAR’
O grupo do PP de Gondomar arrebatoulle a Alcaldía
ao BNG cunha moción de
censura na que contou co
apoio dos catro concelleiros
do PSdeG e do independente de Move Gondomar, Manuel Núñez Sestelo. A iniciativa foi debatida nun pleno
extraordinario tenso, onde
uns trescentos veciños recibiron os censores con berros
de “Fóra corruptos de Gondomar!”. O número dous do
PP, Martín Urgal, xurou o
seu cargo como novo alcal-

de e o ex rexedor, Antón Araúxo, lamentou que “lle roubaran” o bastón de mando.
Pola súa banda, o portavoz
nacional do BNG, Guillerme
Vázquez, cualificou a moción como “un atentado antidemocrático perpetrado
ante o silencio de Núñez
Feixóo”. “Estamos perante
un asalto ao poder por parte
dunha trama de persoas encartadas en episodios de corrupción urbanística”, engadiu o portavoz nacional do
BNG.G

CARLOS FERNÁNDEZ / AGN

ALTERNATIVAS Á GRATUIDADE
DOS LIBROS DE TEXTO

PATRICIA MORALES / AGN

O PSDEG PRESENTA MOCIÓNS

O novo alcalde de Gondomar, Martín Urgal, felicitado por Alfonso Lis, edil
socialista [á esquerda] e por Manuel Núñez, de MOVE, á dereita.

>>>
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A construtora do caso Gürtel liderou
as obras nas deputacións galegas
A viguesa Hixiene's e Construtora Hispánica
–investigadas polo suposto financiamento
ilegal do PP a través da trama Gürtel– recibiron
contratos millonarios das deputacións
e da Consellería de Obras Públicas
gobernadas polo PP. Este partido desvincula a
Carlos Negreira, quen asinou catro
das adxudicacións, de Crespo, o ex-número 3
do PPdeG, hoxe preso

Manuel Vilas

Constructora Hispánica, imputada por pagar á trama Gürtel,
foi a favorita dos contratos das
deputacións galegas en 1999.
Daquela, o PP gobernaba estas
administracións e o número
tres dos conservadores era Pablo Crespo, hoxe en prisión como un dos presuntos cerebros
dos subornos.
O presidente de Hispánica,
Alfonso García Pozuelo-Asins,
“tería pagado de xeito ilícito a
Francisco Correa en contraprestación á intermediación para a
adxudicación de proxectos urbanísticos ante as administracións públicas”, acusan os xuíces. Hispánica é unha das firmas
importantes en obra pública no
Estado. Por iso, non sorprende
que múltiples administracións
(como os concellos de Ourense,
Mondoñedo ou Ferrol) lle adxudicasen infraestruturas, como
tamén fixo o bipartito.
O ÉXITO DE HISPÁNICA EN GALICIA. Con
todo, destaca o gran volume de
licitacións conseguidas pola
construtora xusto cando Pablo
Crespo era directivo no PP galego e na Xunta. Crespo é o suposto número dous da trama e está
encarcerado canda Correa, presunto líder.
Por exemplo, Hispánica, malia estar baseada en Madrid, foi a
construtora que máis obra das
deputacións galegas executou
en 1.999. Daquela Crespo era
número tres do PPdeG e os conservadores controlaban as catro
deputacións. Hispánica apañou
máis do 5% das licitacións dese
ano, máis de 3 millóns de euros,
recolle a memoria da patronal
do sector.
O PPdeG DESVINCULA A NEGREIRA DE
CRESPO. A carreira de Crespo e as

>>>

’’

Hispánica,maliaestar
baseada en Madrid,
foi a construtora que máis
obra das deputacións
galegas executou en 1999”

’’

Osconcursos
que convocaban as
administracións
controladas polo PP
'deseñábanse a medida',
sinala o auto”

Xoán Casares [arriba a dereita] cando era portavoz de Infraestruturas do PP no Parlamento galego.

Crespo e Correa en facturas falsas. A Axencia Tributaria sospeita que parte dese diñeiro era
en realidade para Bárcenas, o
tesoureiro do PP estatal, tamén
imputado. Nunha conversa
gravada pola Policía, Correa
aseguraba terlle entregado a
Bárcenas 60 millóns.
Os concursos que convocaban as administracións contro-

ladas polo PP “deseñábanse a
medida, de tal forma que o trámite administrativo tiña lugar
adxudicándose aquel [o concurso] á empresa presentada
por Correa, que obtiña unha comisión a repartir entre as persoas que interviñeran na operación”, sinala o auto.
Crespo foi enviado a prisión
noutro auto no que se citan tres

ANDRÉS PANARO / Arquivo ANT

pagos por máis de 114.000 euros, baixo o epígrafe “cobro
eleccións galegas”. Os pagos foron entre 1997 e 1999, período
no que Crespo era secretario de
organización do PPdeG, baixo o
patrocinio de Cuíña. Nese tempo, ademais, as empresas do
seu socio Correa, organizaban a
miúdo os actos do partido en
Galicia.G

Os parquímetros (que non existen) de Cangas
adxudicacións a Hispánica tamén se unen en Portos de Galicia. O político foi vogal deste este ente entre 1.998 e 2005. Nese
tempo Hispánica apañou catro
adxudicacións por máis de 13
millóns. Todas firmadas polo
daquela presidente de Portos,
Carlos Negreira, hoxe deputado
e presidente do PP coruñés. Os
conservadores galegos declinaron comentar esta información,
publicada no pasado número
de ANT. Fontes oficiais do partido limitáronse a lembrar as declaracións de Negreira nas que
negaba calquera vínculo con
Crespo.
A xestión de Negreira en Portos está a ser avaliada polo Tribunal de Cuentas, en particular
a presunta ilegalidade da renovación dunha adxudicación á
empresa Segurisa, tamén citada
na trama Gürtel.
CONCURSOS A MEDIDA DAS FIRMAS QUE
PAGABAN A CRESPO. Segundo o auto do Supremo, Hispánica pagou 1,6 millóns a empresas de

Os vínculos entre cargos do
PPdeG e o caso Gürtel chegan
a Xoán Casares, ex deputado
autonómico, e a Xosé Enrique
Sotelo, deputado provincial en
Pontevedra e líder conservador en Cangas. En concreto, o
xuíz investiga se a Unión Temporal de Empresas da viguesa
Hixiene’s –na que foi directivo
Casares– e a madrileña Sufi
pagou comisións á trama que
codirixía Crespo pola adxudicación de parte dos parquímetros do Concello de Madrid.
Para lograr o contrato da
‘zona azul’ , estas empresas
presentaron un certificado do
Concello de Cangas, asinado
polo daquela alcalde Sotelo, da
experiencia de Hixiene’s na
xestión do aparcamento regulado. Parquímetros que non
existen en Cangas, como admitiu ante o xuíz o propio Sotelo ao revelarse o caso en 2006.
A conexión recente co caso
Gürtel prodúcese porque Sufi
(a socia de Hixiene’s en Ma-

’’

O ex alcalde de Cangas e
o ex deputado Casares,
tamén foron relacionados
co Gürtel”
drid) é investigada polo pago
de comisións aos ex-alcaldes
do PP en Majadahonda e Pozuelo. Os dous foron imputados e dimitiron tras publicarse
as presuntas irregularidades
na adxudicación de contratos.
Hixiene’s, da que foi apoderado o ex deputado Xoán
Casares, é parte do grupo de
empresas da familia Casares,
que lograron 19 millóns en
contratos da Xunta entre 2000
e 2005. Case todas as adxudicacións déronas entes de Política Territorial. Por exemplo, a
Empresa Pública de Obras se
Servizos Hidráulicos outorgoulle a unha das firmas da familia, Ingenierías Medioambientales y de Recuperación,

seis contratos por case medio
millón. Neste mesmo período, esta Consellería adxudicou 33 millóns a unha imputadas pola Xustiza no Gürtet,
Constructora Hispánica.
Casares era o voceiro parlamentario do PPdeG en
obras públicas cando as empresas da súa familia recibiron
os contratos de Política Territorial, na última lexislatura da
era Fraga. Daquela, Pablo
Crespo era vogal de Portos de
Galicia, un dos entes de Política Territorial que tamén adxudicou a Hispánica.
Casares, Crespo e Sotelo estaban próximos a Xosé Cuíña,
ex-conselleiro de Política Territorial, pero súa carreira no
PPdeG apagouse a medida
que o sector de Cuíña perdía a
batalla pola sucesión de Fraga.
Derrota consumada coa chegada do ‘birrete’ a Política Territorial da man de Núñez Feixóo en 2004 , que pronto prescindiu de Crespo e Casares.G
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TRIBUNA I Luís Paradelo.
Escritor.

AS CLAVES DA FAES E COMO OPOÑERSE A ELAS
As axencias e laboratorios de
ideas, tamén coñecidos como
Think Tank, foron creados
nos Estados Unidos para analizar e elaborar propostas de
actuación sobre diversos ámbitos da vida pública e difundir un ideario neoconservador. Son asociacións que non
se limitan a difundir ideas, senón que practican o activismo
politico e extenden a súa influencia no mundo universitario, editorial e dos medios
de comunicación masivos,
obtendo os seus recursos económicos de importantes grupos industriais e financieiros.
Cando o presidente da FAES presentou a fundación como un organismo a imitación
dos grandes Think Tank norteamericanos encetábanse
no Estado novas formas de
incidencia na vida política,
dende entón a FAES está presente no debate ideolóxico
español e vén ampliando a
súa recepción que hoxe supera ampliamente o PP, abranguendo dende os restos do
franquismo sociolóxico, o ultranacionalismo de corte “cívico” de Unión Progreso y
Democracia até sectores do
mesmo PSOE. Pero a FAES, a
pesar da influenza norteamericana manifesta uns trazos
tipicamente españois, comezando polo seu finanzamento, destacándose como a fundación que máis cartos recibe
do Estado, 2,9 millóns de euros no ano 2008. Outro trazo
típico o constitúe a súa adicación case permanente á revitalización do discurso nacionalista español e o conseguinte ataque aos sinais dife-

renciadores das outras identidades do Estado, o que os levou á creación das “Plataformas por la libertad lingüística” inseridas nunha estratexia dirixida á provocación de
conflitos sociais e políticos.

O CASO GALEGO. Aínda que na
Galiza nestes últimos anos o
proceso de substitución do
galego se acelerou, o conflito
lingüístico sostívose larvado
e soterrado. O temor a que
derivase en conflito social levou a algunhas institucións
galegas a non divulgar adecuadamente os alarmantes
datos que certificaban a preocupante situación da lingua, e ao proprio goberno bipartito a non publicitar suficientemente sentenzas positivas para o idioma, nin a fiscalizar satisfactoriamente o
cumprimento do decreto do
galego no ensino
Pero estes temores foron

ostentosamente burlados polo grupo de axitación da FAES
“Galicia Bilingüe” que intentou polarizar o conflito lingüístico para precipitar a fractura social, e polo novo goberno autonómico do PP tomando e anunciando medidas de
desprotección legal do galego.
Curiosamente a pesares
destas embestidas contra a
lingua a fractura non se produciu e o máis sorprendente
resultou ser a ampla mobilización da sociedade civil e o
grande descontento e indignación xerado no ensino.
Mais, que non se producise a
escisión social, non quere dicir que non vaia suceder nun
futuro próximo. Hai que ter
en conta que o xeito de traballo destas asociacións caracterízase por primar mensaxes
emocionais, demagóxicas e
de exaltación, fronte ás informativas e dirixidas á razonabilidade das persoas.

’’

AFAESéafundaciónque
máis cartos recibe
do Estado, 2,9 millóns
de euros no 2008”

’’

Asociaciónscomo
Galicia Bilingüe priman
as emocións sobre as
mensaxes informativas”

’’

Fansenecesariasnovas
formas de actuación,
porque do contrario
o conflito que
o españolismo percura non
se deterá na língua”

CARTAS
GALEGO
E OPOSICIÓNS
A explicación que nos dan os gobernantes galegos para suprimir
o exame en galego nas oposicións á Xunta é que queren facilitarlles o acceso aos mellores
para os postos da Xunta. Eu pregúntome cal será a capacidade
cranial destes dirixenes porque,
qué nos están a dicir, que os galegofalantes somos tal e como
nos define o dicionario da RAE,
parvos, tatexos e outros agarimos? É que os castelanfalantes

son moito máis intelixentes? Se
é así, por que lles ensanchan as
portas mentres llelas estreitan
aos galegofalantes para o acceso
aos postos da Xunta? Gustaríame saber se os opositores galegos, que van opositar por esoutras Españas tamén os favorecen ao teren como lingua unha
das diferentes á empregada na
administración á que opositan.
Os pais dos nenos castelanfalantes alegan que os seus fillos,
ao teren que estudar galego,
atrásanse nos estudos e atopan
moitos atrancos para poderen

progresar. Iso non lles pasa aos
galegofalantes cuxa primeira
palabra en castelán que ouven é
a da mestra? Pois sempre saímos adiante sen atrancos!
Visitaría estes gobernantes
o espírito de Isabel a Católica
lembrándolles a “doma e castración” de hai cinco séculos? A
súa política consistiu en expulsar de todos os postos administrativos os galegos e substituílos por administradores traídos de fóra.G
Xose Méndez
(Ourense)

XOSÉ LOIS
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Nesta situación con novos
axentes sociais e políticos, cun
PP moi distinto ao dos anos
de Fraga, disposto a sacrificar
con indolencia a lingua galega
e deseguido os demais valores
identitarios, para encamiñar
unha estratexia madrileña de
reespañolización que aproveitaría a crise do BNG, fanse
necesarias novas formas de
actuación, porque do contrario o conflito que o españolismo percura non se deterá na
língua e podería lograr unha
fractura que avale a desprotección legal da identidade
acadada até de agora.
Cómpre entón reforzar
comunitariamente os galegofalantes e aumentar o número de usuarios conscientes do valor simbólico do
emprego do idioma, para resistir a embestida. É preciso
tamén tomarse en serio os
dereitos lingüísticos e esixilos onde sexa pertinente,
asumindo as consecuencias.
A fractura social é un mal a
evitar, pero tampouco nos
debe paralizar, arriscar é tamén un xeito de demostrar
que hai futuro. Debemos dirixirnos a aqueles sectores da
sociedade galega non galegofalantes para sensibilizalos da conveniencia de que o
galego sexa o idioma preferente porque é o idioma proprio da Galiza, e cómpre ao
fin, ser conscientes de que as
linguas serán o que os seus
falantes queiran, pero sen esquecer que sobre eses falantes inciden organizacións,
leis, actitudes, prácticas, espectativas, e que nós, apostamos por gañar a partida.G
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Carlos Varela, fiscal xefe do Tribunal Superior

‘En Galiza non existe conflito lingüístico’

JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

H. Vixande

Carlos Varela (O Carballiño
1956) é fiscal xefe do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia e
integrante do Foro de Peinador
e da Irmandade Xurídica Galega. Nesta entrevista defende o
uso do galego en todos os ámbitos e reclama o emprego da
sedución para gañar falantes.
Defende que a igualdade do
galego co castelán só se pode
alcanzar con discriminación
positiva. É un imperativo legal?
A discriminación positiva, ou
como din os americanos, afirmación positiva é o máis fiábel
para avanzar. No noso ordenamento xurídico admítese e temos leis como a de violencia de

xénero ou a de paridade para
equipar realmente a muller co
home. No campo lingüístico é
similar; desde o momento no
que hai dúas linguas oficiais,
en tanto que o galego na esfera
pública non está ao mesmo nivel do castelán, haberá que impulsar medidas de afirmación
positiva para facer realidade o
principio de igualdade.
Daquela non é un imperativo
legal.
Pero si hai que fomentalo.
De desexalo a Administración.
O galego é oficial e a Constitución, o Estatuto e a Lei de Normalización Lingüística confírenlle un status polo que calquera
ten dereito de elección lingüísti-

’’

Aestratexiadabelixerancia
pode provocar reaccións
que empuxen o lexislador
a unha lexislación
de mínimos,
en lugar de máximos”

’’

Oquellesinteresaaos
médicos é que os doentes
lles transmitan o que senten
con exactitude, e iso unha
persoa faino moito mellor
na súa propia lingua”

ca fronte aos poderes públicos. A
Administración ten que respectar a vontade da cidadanía.
Desde a reforma da Lei de Función Publica, no mes de xuño,
os funcionarios non terán exames en galego. Ademais, os médicos poderán ignorar o idioma
porque se trata de traelos aquí.
E os dereitos da cidadanía, como lle explican a un médico
que lles doe un ril, en castelán?
Eu falo do que marca a normativa. É certo que non teñen o
deber do coñecemento individual porque é a Administración quen debe garantir ese
dereito a recibir a atención na
lingua que desexan. Os médicos selecciónanse polas súas
habilidades, pero esa é unha
cuestión non resolta que tamén debe importarlles a eles,
porque o que lles interesa é
que os doentes lles transmitan
o que senten con exactitude, e
iso unha persoa faino moito
mellor na súa propia lingua.
Haberá que contar coa boa
vontade dos profesionais.
Vostede tamén denuncia a deixadez dos servizos xurídicos
dos sindicatos respecto a lingua, pero un argumento que se
escoita ás veces é o temor a unha sentenza desfavorábel por
empregar o galego.
Constatamos un contrasentido
nas centrais sindicais, que din
defender o galego pero que os
seus servizos xurídicos non empregan este idioma. Non ten
fundamento que haxa prexuízos por parte dos xuíces; o que
hai que facer é presentar demandas ben fundamentadas.
A Xustiza é outro capítulo pendente. Aquí, na Coruña, hai
xuíces que teiman en usar o topónimo deturpado e parece
que lles molesta o galego.
Todos estamos obrigados pola
legalidade. Se a Lei establece
cal é un topónimo determinado, os funcionarios deben empregalo. Outra cousa é o ámbito privado.
Pois hai algunhas actitudes
que parecen retar á sociedade.
Calquera Administración debe
cumprir a legalidade. Ollo, non
significa que incumprila implique cometer un delito! De todos os xeitos, penso que estamos a falar de casos moi concretos que se están a superar.
Tamén criticou a falta de uso
de galego nas asesorías xurídicas dos concellos, mesmo nal-

gúns nacionalistas, tan grave é
a situación? Que hai que facer
para corrixila?
Non. Na Administración local,
a maioría dos concellos empregan o galego como lingua
preferente, aínda que admiten
a posibilidade da cooficialidade para garantir os dereitos dos
que queren que a Administración se dirixa a eles en castelán.
Penso que de todos os xeitos,
hai un alto grao de respecto ao
uso do galego.
Pensa que existe un conflito
lingüístico en Galiza?
Non se percibe. Falo da realidade da rúa. Outra cousa é que haxa algún conflito sectorializado
en colectivos ou o que digan os
medios. Unha cousa é o que din
que se respira e outra a realidade. O lexislador autonómico
conta con competencias e pode
exercitalas. Ademais, ten que
respectar o marco constitucional sobre as linguas cooficiais,
que marca a igualdade de oportunidades das linguas.
Logo as linguas teñen dereitos?
A partir da declaración de oficialidade, unha lingua ten dereito a ser usada polas institucións públicas e os particulares
teñen dereito a usar o seu idioma nas relacións sociais e coas
Administracións.
E pensa que realmente hai bilingüismo en Galiza?
Que podo dicir! Trátase dun
uso persoal. Calquera pode
usar a lingua que queira.
Pois o Estatuto fala de que hai
que promover o galego.
No caso dos poderes públicos,
non hai dúbida. Outra cousa é o
que fagan os particulares.
O Estatuto asegura que o galego é a lingua propia de Galiza,
pensa que o goberno está a fomentala como tal?
A Administración debe fomentar o galego e procurar que os
seus falantes podan empregalo
fronte a todas as institucións,
sexan autonómicas ou estatais.
No campo social si pode haber
disfuncionalidades.
Ou sexa, o galego ten mala saúde.
Non, pero pode mellorar, sobre todo no ámbito socioeconómico, e non quedar na lingua da literatura e a poesía. Hai
que seducir os outros. Penso
que a estratexia da belixerancia
pode provocar reaccións que
empuxen ao lexislador a unha
lexislación de mínimos, en lugar de máximos.G
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TRIBUNA I Xosé Manuel Barreiro.
Vicepresidente do PPdeG.

GALEGO, UN DEBATE TRAMPA
A defensa do propio non leva
consigo necesariamente, e
non debe facelo, de feito, excluír o dos demais. Non se
trata de caer, se me permiten
a expresión, nunha visión
minifundista que nos impida
ver o bosque.
Dito isto, quixera facer, a
raíz do rebumbio que hai ao
redor do galego, unha somera
reseña histórica por aquilo de
que é importante saber de
onde vimos para comprender onde estamos.
Os principios do galeguismo do PP, cos que eu me sinto
completamente identificado,
baseados na defensa da idiosincrasia societaria galega e influídos pola ineludíbel tradición cultural, lingüística e do
contorno, ten como único fin
a execución dun proceso encamiñado a facer do pobo galego o principal protagonista
da historia de Galicia. Unha
concepción que se concreta
nun proxecto político que pretende acadar as cotas de autogoberno máis altas posíbeis.
Se os principios do noso
galeguismo se sustentan sobre o pacifismo, a tolerancia,
o liberalismo e a democracia,
é lóxico que a nosa acción política sexa integradora, plural,
diversificadora e solidaria. O
centrismo do PP lévanos a
entender o diálogo e a negociación como a única vía de
entendemento posíbel.
O PP foi sempre contrario
ás rupturas e defensor a ultranza da integración, que
non só respecta a diferenza
senón que a destaca. Lonxe
por tanto do quebrantamento da unidade, a nosa posición encamíñase á defensa
do propio pero evitando menosprezar outras opcións.
Ser galego non é incompatíbel con ser español ou europeo. Un formulamento absurdo, dito sexa de paso, nun
mundo cada vez máis globalizado. A defensa da identidade de Galicia debe principiar
por dar a coñecer e poñer en
valor os elementos diferenciadores e definitorios que
nos fan únicos: a nosa lingua,
a nosa cultura, o noso patrimonio, a nosa paisaxe… Pero
defendelos (insistiuse moito
niso durante a pasada lexislatura do bigoberno PSOEBNG) non significa impoñe-

O goberno galego, co presidente Alberte Núñez Feixóo á frente, participou na
homenaxe da RAG a Ramón Piñeiro en Láncara o pasado 17 de Maio.
A.G.N.

’’

Todoesterifirrafeé
desproporcionado
e está fóra de lugar e,
sobretodo, de época”

’’

Sonpartidariodevoltar
a vista, por exemplo,
cara a Ramón Piñeiro,
defensor a ultranza
do galego”

’’

Quealguénpretenda
obrigarnos a proclamarnos
cervantinos ou rosalianos
vén ser algo así como esa
pregunta que se lles fai
aos cativos: a quen queres
máis, a papá ou a mamá?”

los. Falar galego, insisto, non
é incompatíbel con falar castelán, inglés ou calquera outro idioma.
Por todo o exposto, non é
esaxerado concluír que o compromiso galeguista do que
sempre fixo honra e gala o PP
de Galicia é irrenunciábel. Para
min é, de feito, un elemento vital, un principio non só a manter, senón a potenciar.
Engado outra reseña histórica, que parece que algúns es-

tán empeñados en obviar. As
principais medidas normativas adoptadas na defensa e regulación do uso do galego (a
Lei de Normalización e o Plan
Xeral de Normalización) foron
auspiciadas por un goberno
do PP presidido por Manuel
Fraga e contaron, ademais, co
consenso social e coa unanimidade parlamentaria.
O galeguismo e a defensa e
promoción do uso do noso
idioma son, como non podería ser doutro xeito, piares sobre os que se sustenta o ideario do PPdeG, e que ninguén
albergue, insisto, ningunha
dúbida sobre iso.
A reiterada e intencionada
intoxicación que nas últimas
semanas se está a facer sobre o
tema é desproporcionada e
está fóra de lugar. Rexeito
frontalmente esa dicotomía
avivada dende algúns ámbitos
e sobre todo dende algúns sectores políticos que parecen
obrigar a elixir entre o galego
ou o castelán, redundando na
idea de que a defensa dunha
leva consigo inescusabelmente o rexeitamento da outra.
É éste un formulamento
con trampa. Totalmente alleo,
ademais, ao sentimento maioritario da sociedade galega
porque o bilingüismo cordial
non é unha denominación de
novo cuño senón só unha adxectivación da realidade.
Neste contexto penso que
hai que redobrar os esforzos
para lle transmitir axeitadamente á sociedade galega o
que significa a harmonía lingüística que, como xa dixe-

mos, forma parte indisolúbel
da nosa identidade como galeguistas, e deixar así baleira
de contido esa estratexia de
polarización que algúns están
a alentar. Neste senso, non teño dúbida de que o executivo
galego actuará concienzudamente e non escatimará vontade e empeño en escoitar e
sobre todo en acadar o maior
grao de participación e de
consenso sobre unha cuestión que é cousa de todos. A
lingua é, á fin, un dos factores
determinantes para definir a
identidade dun pobo e, por
iso, a unanimidade debe presidir calquera decisión que se
adopte a este respecto.
Feito o inciso, retomo a
idea da trampa á que nos están a levar neste artificial conflito do galego. Que alguén a
estas alturas pretenda obrigarnos a proclamarnos cervantinos ou rosalianos vén
ser algo así como esa pregunta retórica, malintencionada
ou tendenciosa que se lles fai
aos cativos: a quen queres
máis, a papá ou a mamá?
En fin, penso que todo este
rifirrafe é desproporcionado e
está fóra de lugar e sobre todo
de época. Avogo, así, por facer
uso do sentido común e impoñer algo de sensatez. Son
partidario de voltar a vista,
por exemplo, cara a Ramón
Piñeiro, defensor a ultranza
do galego coma un compoñente cultural diferenciador e
propio e sempre partidario de
despoxalo de calquera bandeira política, precisamente
pola súa dimensión global e
aglutinadora que lle dá sentido ao ser e ao sentirse galego.
Penso que a posición expresada pola Real Academia
Galega na véspera da celebración do pasado Día das Letras
constitúe un referente a ter en
conta de cara á consecución
do obxectivo que vimos comentando de acadar un acordo social integrador, a prol do
uso, a dignidade e a continuidade do noso idioma.
En definitiva, o noso esforzo debe estar encamiñado a
lograr o fin último no que todos, independentemente de
cal sexa a nosa ideoloxía política, coincidimos: a defensa
da nosa lingua como sinal de
identidade propio e intransferíbel.G

ATRACO
EN GONDOMAR
Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

F

áise noxento e desagradábel ese medio silencio hipócrita con que populares e socialistas asisten á inmoralidade
perpetrada por militantes e exmilitantes seus en Gondomar.
No caso dos populares coa
agravante de reincidencia, logo
da falcatruada executada no
seu día en Mos polo mesmos
métodos e polas mesmos motivos. Feixóo, sempre tan botado
para diante cando fala dos seus
principios e valores, ou Pachi
Vázquez, sempre tan disposto a
explicarlle a todo o mundo o
que ten que facer, semellan ter
máis ben pouco que dicir e aínda menos que facer nesta excelente ocasión para sacalo lixo e
dar exemplo do que se entende
por facer da política un exercicio limpo e decente.
Os golpes de peito cara á galería, ou as proclamas contra o
transfuguismo e a favor da dignificación da política, só serven e se fan como parte da
posta en escena habitual neste
tipo de mocións de censura,
denigrantes por non responder a unha situación de desgoberno municipal, senón á falla
de integridade e a cobiza dos
especuladores locais habituais. Aínda que neste caso, e
vista dende as dirección dos
seus partidos en Compostela,
tamén supón outro pau que
zouparlle a ese can mallado no
que se está a converter o BNG.
Louzán a parte, seguramente
non fixeron moito por impulsala, pero tamén non fixeron
nada para parala.
Pola súa banda, o BNG fará
mal consolándose con adoptar
o papel de vítima no que tan
cómodo semella sentirse ás veces. Os outros son como son,
pero cousas así pásanlle pola
crecente debilidade dun nacionalismo que, de momento,
ten escollido camiñar na única
dirección onde non hai país.G

’’

Asproclamascontrao
transfuguismo e a favor
da dignificación
da política son parte
da posta en escena
habitual
destas mocións”
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Feixóo fai bolos en Madrid
En radio e televisión, o presidente galego
manéxase con soltura e proximidade
Xan Carballa

Desde que gañou as eleccións o
1 de marzo, o presidente Alberto Núñez Feixóo despregou con
donaire a súa presenza en múltiples medios de comunicación,
non xa os de contido propiamente relacionado coas súas
responsabilidades políticas, tamén naqueles espazos que proporcionan unha imaxe de marca, un talante, e axudan a construír unha biografía aceptada
socialmente. Como se di no argot adicouse a “facer bolos”.
En días consecutivos foi aos
prime time de José Ramón de la
Morena (El larguero. 8 de xullo.
50 aniversario de Radio Coruña) e de TVE (En noches como
esta, a entrevista doce e humana de Juan Ramón Lucas). En
ambos e dous casos conseguiu
saír coa aura dun político traballador, xestado na cerna dunha
pequena vila galega, que tivo dificultades pero que conseguiu
saír adiante, aínda que de rapaz
fose en bici á escola, chovese ou
ventase, a base de pedalear doce quilómetros por día. Afeccionado ao fútbol e seareiro do Dépor, do que reivindica as dezaoito vitorias consecutivas fronte
ao Madrid en Riazor, Feixóo tamén se retrata como a persoa liberal que, dentro dun partido
profundamente conservador e
ás veces lindante coa confesionalidade, é capaz de reivindicar
a súa presenza nunha voda homosexual en Ourense mentres
o seu partido recorre a lei do
matrimonio no Constitucional.
“Velaquí o home que, desde
abaixo, é capaz de chegar a
presidente da Xunta de Galicia”, é a mensaxe explícita. E
todo feito sen perder o sorriso
nas preguntas que, a forza de
presumirse incómodas, son as
que mellor contesta para quedar ben, como cando Lucas o
interroga por unha suposta
“imaxe de chulería que transmite”, por se vai casar antes ou
despois, ou se realmente ten
algunha intención de facelo.
Faría mal a oposición en desprezar esta vertente de facilidade mediática do líder popular.
Feixóo cultiva con naturalidade
esa presenza, como xa fixera outrora no programa de Andreu
Buenafuente, e a calquera lle resulta doado imaxinar nas mes-

Ceferino Díaz

E

’’

Retrátasecomo persoa
liberal dentro dun partido
profundamente
conservador”

’’

Preséntasecomosiareiro
do Dépor, do que reivindica
as dezaoito vitorias
consecutivas fronte
ao Madrid en Riazor”

’’

‘Velaquíohomeque,
desde abaixo, é capaz
de chegar a presidente
da Xunta de Galicia’,
tal é a mensaxe explícita”

mas tesituras ao ex-presidente
Touriño, que a forza de ir creando unha imaxe maxestática, que
sobrevoaba calquera caste de
melé, acabou por facer unha
campaña electoral sen presentarse nela, e obrigou ao seu partido a buscar o antídoto interno
nun líder como Pachi Vázquez,
que é a súa contracara.

MÁSCARA E REALIDADE. Chega esta
proxección mediática cando o
novo presidente se somete á
proba do nove de negociar con
Madrid o financiamento autonómico. Como aseguraba a semana pasada nestas páxinas
Paulo González Mariñas, chegarmos aquí sen un Novo Esta-

O presidente da Xunta, Alberte Núñez Feixóo, reuniuse en Valladolid co presidenA.G.N.
te da Junta de Castela e León, Juan Vicente Herrera.

tuto deixa a postura galega en
mala situación. O primeiro intento de “alianza das comunidades pobres” morreu antes de
nacer, porque estaba abocada
ao fracaso e ninguén se quixo
sumar a ela. Agora tenta sumar
á súa tese de que a poboación
non sexa decisiva ao presidente
de Castilla-León, Juan Vicente
Herrera, unha das seis comunidades que si abordou a reforma
na anterior lexislatura (con Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares e Aragón). En todo caso, a forza de
Galiza ante Madrid só é posíbel
sostela desde un acordo das tres
forzas políticas presentes no
parlamento galego. E as tres parecen atadas pola necesidade
de acadar un bo resultado final,
cunha cifra fixada de antemán
no 7,1% do reparto da torta de
cartos para as autonomías.
As cifras da Axencia Tributaria que falan de 12.563,65 millóns de euros de recadación
impositiva de Galiza no 2007
fronte os 8.109 millóns transferidos a Galiza nese mesmo período para financiar as competencias propias, non sosteñen

a idea de partida de sermos unha comunidade precisada de
“solidariedade”, senón que fiscalmente achega anualmente
máis do que recebe.
Esta é a partida que agora se
está a xogar, cando en apenas un
mes se vai cumprir o período de
cortesía de cen días, durante os
que o novo goberno abriu con
forza o flanco do ataque ao galego. O PP busca fixar á oposición
nun único asunto e adiar as decisións sobre grandes cuestións
económicas abertas en campaña. Por exemplo, as relativas ao
concurso eólico ou as urxentes
actuacións no terreo económico
para cabalgar o tigre da crise.
Esas manobras de distracción
sérvenlle para chegar ao tempo
morto de agosto enredando coas cifras dun suposto buraco orzamentario, que estaría obstaculizando a acción da Xunta,
atafegada en buscar cartos debaixo das pedras para construír
uns orzamentos realistas. As declaracións de Pilar Farjas ou Xesús Vázquez, son das máis nidias
ao respecto dos grandes capítulos de gasto da autonomía, Sanidade e Educación.G

Entreteter o electorado
Cos seus bolos mediáticos Feixóo entretén, con éxito e habilidade persoal, unha parte amábel da realidade, mentres intenta canear, ou deixar en segundo
plano, os asuntos máis espiñentos sobre os que se vai medir o éxito da xestión do PP. Como el mesmo dixo nesas conversas radiotelevisadas, un partido ten que ofrecer unha alter-

’’

IMPROVISACIÓN
E ENREDOS

nativa á sociedade e construír
un discurso político e ideolóxico. Até agora coñécense algunhas marcas dese camiño, dereitizantes no social e moi cañís no
identitario, que por contraste
revitalizan moitos valores do
goberno anterior, ao que unha
minoría escéptica negou tres
veces todo pan e todo sal.
Está na man da oposición

propoñer un discurso alternativo ao triunfante de Feixóo. Cada un na súa leira ideolóxica si,
pero tamén na leira común
dunha maioría social que outorgará o seu voto segundo a
coherencia do programa de goberno proposto e a capacidade
de facerllo chegar con apertura,
firmeza e tamén boas maneiras
e capacidade de escoitar.G

stes meses de goberno de
Feixóo deixan claro que a vitoria electoral colleu un tanto por
sorpresa o novo inquilino de
Monte Pío. Doutro xeito non se
explican os enredos nos que se
está a meter nin a improvisación
das primeiras medidas.
A revisión da política lingüística fíxose nun proceso perigoso
que parece ir a ningunha parte.
Coñecemos unha enquisa mal
deseñada e aplicada sen garantías. Agardemos que, superado o
“trámite”, volva o sentidiño.
Poderiamos falar tamén da
gratuidade dos libros de texto,
outra iniciativa rodeada de improvisación e confusión. A estas
alturas ninguén sabe se lle afectará ao 75% das familias ou só ao
25, nin como se vai materializar.
Continuando cos enredos,
atopámonos coa revisión do
Plan Eólico, que parece vai por
vía lenta. Non o entendemos. Xa
o bipartito levara este asunto con
pouca celeridade e agora o novo
Goberno engádelle máis inseguridade xurídica e non axuda a recuperar o tempo perdido.
A anunciada venda dos coches da Xunta (a maioría mercados na etapa Fraga) como sinal
de austeridade vai no mesmo
sentido. Un xesto cara a algunha
galería que se vai notar moi pouco nas finanzas. Unha poxa deste tipo non vai acadar bo prezo.
Sería mellor aproveitalos que facer novas compras.
Tamén está por ver que a reestruturación das delegacións
provinciais non sexa outra improvisación máis que teñamos
que pagar entre todos.
Son estes algúns exemplos
para os que non atopamos xustificación. Non confundamos o
cumprimento de compromisos
electorais co das ocorrencias que
ninguén demanda e falemos de
melloras no emprego, na sanidade, na educación, nos servizos
asistenciais, nas axudas á economía... Seica estes compromisos
están aínda por improvisar.G

’’

Arevisióndapolítica
lingüística fíxose nun
proceso perigoso ”
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HISTORIAS DA VIDA URBANA

Rotonda parisina á que aludía Paul Devós.

Rotondas, unha pandemia europea
Proliferan por todas partes, hainas das máis
diversas formas, algunhas son perigosas.
Técnicos e políticos están a favor delas, aínda
que algúns veciños discrepan e as autoescolas
apenas as mencionan. Aquí cóntase tamén a
súa historia e a súa relación coa cultura

Xerardo Dasairas Valsa

Duns anos para acá, a mellora
e ampliación das infraestruturas viarias trouxo como novidade a implantación da rotonda. Esta idea europea, aínda
deostada en América, foi a alternativa ao aumento do tránsito rodoviario e aos temíbeis
cruzamentos, co conseguinte
aforro e eliminación da ditadura semafórica. Agora todos, políticos e técnicos viarios, son
rotondistas e en calquera cruzamento, novo ou antigo, a solución é a rotonda.
As rotondas, loxicamente,
comezaron a aparecer nos novos e complexos enlaces de autoestradas e tamén nos ensanches das grandes cidades e polígonos industriais. Mais, a dia
de hoxe, xa se teñen estendido
ao interior das pequenas cidades e vilas sen importar que o
espazo sexa reducido, a disposición vial consolidada ou a
abondancia de circulación
que, en moitos casos, fainas
contraproducentes.
Xa que logo, ao proliferaren,
é normal que as haxa de toda
clase e condición: grandes e
pequenas, ovaladas e poligonais, complexas e sinxelas
(mesmo pintadas), planas, inclinadas, escoradas… De todo
isto pode deducirse entón que
tamén poden ser seguras ou
perigosas, fáciles ou difíciles,
complexas ou sinxelas e mesmo xustificadas ou innecesarias. Ás veces, o paradoxo da
rotonda consiste en saber se
estas forman parte dos viais ou

’’

Ásveces,nonsesabe
se forman parte dos viais
ou se son estes os que
serven para unir rotondas”

’’

Haiquenasvecomo
un invento francés
que alcanzou grande
difusión en Portugal
(rotundas), mais a palabra
provén de Italia”

’’

Tenorixenaglorieta
que se fixo grande
na época dos imperios”

’’

Unhadasrotondas
máis antigas é a da muralla
de Lugo que incluso ten
unha cidade dentro”

se son estes os que serven para
unir rotondas.
Se vives hoxe perto dunha interseción vial, podes ficar
afectado inmediatamente por

unha prevista mutación: a rotonda. Esta mutación pode
conlevar rotondas ilegais e esperpénticas de tal xeito que por
veces, como lle ocorre aos veciños de Canedo, estes acaben
por solicitar que se recorra á
experiencia dun burro para rematar con ben o proxecto.
Hai quen ve as rotondas como un invento exclusivamente
francés que por causas migratorias e tamén de idiosincrasia, al-

canzou grande difusión en Portugal (rotundas), mais a palabra
provén de Italia co significado
de cenáculo, templo ou edificio,
redondos. Este é o significado
arquitectónico que ten en todas
as linguas e designa modernamente a un edificio que remata
en redondo, contraposto ao
chaflán. O que nós chamamos
rotonda mais ben ten orixe na
glorieta, pequeno monumento
que adornaba os xardíns e que

nas épocas dos imperios fixéronse grandes para conmemorar as xestas patrias e louvar os
heroes, ubicándose para maior
visibilidade e gloria (gloria belli)
nos cruzamentos das grandes
vias urbanas. Inglaterra, Francia, Holanda, Italia e mesmo España (lembremos as glorietas
madrileñas) abusaron antano
destes monumentos que cos
avances do tránsito pasaron a
ser “roundabouts” no Rei- >>>
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Rotonda “pobre”.

Rotonda “misteriosa” ou “parva” en Allariz.

Rotonda “pobre”.

>>> no Unido e “rondpoints”
en Francia para diferencialos da
“rotonde” arquitectónica na
que curiosamente adoita ubicarse case sempre un café-bar
ou unha multinacional.

A ROTONDA NA LITERATURA E NA CULTURA. A case omnipresenza das
rotondas na nosa vida tiña que
xerar, loxicamente, un corpus literario, técnico e mesmo filosófico. Este, quizais teña as súas
orixes nos anos vinte pasados,
alcanzando a súa máxima expresión co músico e cómico
Paul Devós a través do seu celebrado e coñecido monólogo
curto sobre unha rotonda existente en París: A esta rotonda
pódese acceder, mais non se pode abandonar o xiro nela ao estaren prohibidas todas as direccións de saída. Así, este circuíto,
a xeito de “tiovivo” de feira, vai
incorporando primeiro a un
anónimo automobilista quen
ao cabo de moitas voltas se decata de que atrás del tamén xiran, primeiro unha ambulancia
e finalmente un coche fúnebre.
En Galiza, este paradigma tamén tivo a súa réplica por un
tempo na moañesa mini-rotonda do Portal do Almacén segundo recolleron as crónicas locais
da época.
Ao fío disto, tamén temos lido nalgures que a rotonda é a
metáfora ou símbolo no que se
ten convertido Galiza e que en

moitas partes xa levamos anos a
recrear co chamado cruceirorotonda. Non conseguimos
aínda instalar a tan ancestral rotonda en espiral, mais podemos
consolarnos con ter unha das
máis grandes e antigas, a da
muralla de Lugo que incluso ten
unha cidade dentro. Hai quen
coida, con criterios “culturais
globais modernos” de hoxendía, que é por isto e non por outra cousa que foi declarada patrimonio da humanidade.
Como se pode observar, nas
rotondas (incluso nas máis pequenas e mal feitas) cabe de todo: árbores e plantas, letreiros
indicadores de monumentos,
de fitos etnográficos ou de actividades empresariais típicas da
zona, barcos, áncoras, trens, excavadoras, apisonadoras e un
senfín de artiluxios acordes coa
tradición do lugar. Mais quen se
leva a medalla nesta ocupación
rotondil son as estatuas e esculturas, clásicas e modernas (como a do Che en Oleiros) que
conforman a día de hoxe un dos
máis grandes museos ao ar libre.
Son, pois, as rotondas unha especie de monumento ao tránsito, onde as obras de arte aparecen expostas ao monóxido de
carbono e á indiferenza dos
condutores pois cabe que os
monumentos das rotondas, ao
igual que as medianas das autoestradas, nunca serán visitados
expresamente. En realidade trá-

tase dun símbolo máis da relixión do automóbil que describiu Eduardo Galeano (La religión del automóvil, liturgia del
divino motor). Ademais… Arte
sen baixar do coche? Isto produce un terror difícil de explicar como ben apontou Eduardo Mafé,
sinalando que as rotondas son
lugares onde a incerteza se manifesta dun xeito total e que son,
nin máis nin menos, a auténtica
metáfora da civilización incon-

gruente na que vivimos: un sistema de circulación que dá voltas sobre si mesmo ao tempo
que estraga unha enorme e irrecuperábel cantidade de enerxía
e recursos (máis combustíbel e
neumáticos), e que afasta o noso instintivo degoiro de coller
sempre o camiño mais curto, de
seguir a liña recta.

A ROTONDA E O TRÁNSITO RODOVIARIO. Polo antedito, cabe deducir

GALIZA.11.

que a maioría dos condutores
non sabe circular polas rotondas. Camións articulados, ambulancias, autobuses e mesmo
pequenos automóbiles teñen
envorcado ou provocado accidentes nas rotondas por exceso
de velocidade, por non usar os
pisca-piscas (intermitentes)
nos cambios de sentido e pola
mala ubicación e deseño das
mesmas. Unha rotonda que se
prece debería ter como mínimo
uns vinte metros de diámetro.
Por este motivo, en Francia,
foron retocadas moitas rotondas e outras desapareceron, segundo apunta un “accidentólogo” deste país. Este experto
conclúe que para que un trailer
con carga móbil envorque
nunha rotonda a 20 km/h. só
fan falla tres cousas: o camión,
o chófer e unha rotonda mal
deseñada. Do resto encárganse
a física e as leis naturais.
O certo é que a dia de hoxe
aínda non se circula correctamente polas rotondas, pois nas
autoescolas apenas se incide no
seu uso e a mesma DGT nin se
preocupou do tema. Só algunhas entidades particulares de
axuda ao automobilista se teñen
feito eco desta problemática.G

A Magic Roundabout
A coñecida como rotonda
máxica (Magic Roundabout)
de Swindon (Inglaterra), perto de Southampton, foi construída en 1972 e conta cunha
gran rotonda que integra a
outras cinco mais nos seus
carrís. Este sistema foi ideado

polo British Transport Research Laboratory e o seu nome oficial era o de The
County Ground Roundabout
(A rotonda do condado
Ground) logo mudado polo
de “A rotonda máxica” a finais dos noventa. A circula-

ción é no sentido das agullas
do reloxio (ao revés que nós)
e a sua fama exhíbese en camisetas que vende o propio
concello.
Tamén en Inglaterra hai
outra semellante na localidade de Hemel Hempstead.G
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’’

ENPOLEIROALLEO
XOSÉ LUÍS BARREIRO
CO GALEGO
Desde a súa columna de La
Voz de Galicia, o politicólogo
Xosé Luís Barreiro entra na polémica do idioma e faino a prol
do galego. “Cando unha persoa defende –como eu o fago–
a creación dun espazo lingüístico galego, non o fai porque lle
guste máis dicir nontronte que
antonte, senón porque pensa
que o idioma é o instrumento
máis eficiente que existe para
crear identidade, para delimitar espazos e estratexias de acción política, e para definir o
nivel de compromiso co ben
común. Se eu teño que defender o leite galego, as empresas
galegas, o tren galego, as institucións financeiras galegas e
un financiamento que beneficie a Galicia só é porque son
galego, e porque lle debo a Galicia o esforzo necesario para
que ‘o galego’ prospere”, sinala. “Por que teño que facer
un esforzo para que as caixas
galegas sigan sendo galegas se
o que mola é a economía globalizada?”, pregúntase o profesor, que conclúe que “se o que
se quere é ser modernos e libres, nada hai máis absurdo
que porlle fronteiras ao diñeiro
e abolirllas á lingua”.G

MICHAEL JACKSON
E O SEU AUTOODIO
A morte de Michael Jackson
acaparou moitas páxinas da
prensa e grande espazo noutros medios de comunicación.
En Público, Antumi Toasije, resalta a súa decisiva achega á
música pop pero láiase da “súa
transformación física de negro
a branco”. O autor ten unha
tese. “Confeso que sempre fun
un dos que pensaron que Jackson, aparte do seu evidente
complexo de Peter Pan, tiña
complexos raciais produto tal
vez da terríbel infancia vivida
baixo a severa fusta do seu pai
Joseph Jackson. Non tería nada
de especial que, lamentabelmente, un artista decidise
cambiar por completo e tan
desafortunadamente a súa
imaxe se non existise unha historia tan desoladora de opresión e exclusión sobre as persoas negras nos Estados Unidos en particular e no mundo
en xeral. Isto é o que fixo que as
dúas caras de Jackson se convertesen nun testemuño moi
polémico da deserción do ar-

primeiro motín serio no seu
seo. Non hai sociedade civil
tras a Fundación ‘Príncipe de
Xirona’; é de cartón pedra. Só
iso, aínda que moleste lelo.
Pola contra, necesidade de Estado é que o Príncipe conecte
con Cataluña, a real e non a financeira, a que pode dar afecto
e non a que desexa recibir
afecto; en definitiva, a que pon
ou quita rei. Non houbo pobo
na constitución dese ente chamado fundación; só interese
en aparecer e pouca vontade
de servir á Coroa. Que non se
engane a súa Alteza e espero
que non o enganen”.G

AS CAMPAÑAS
CONTRA A PESCA

Michael Jackson.

tista negro máis famoso de todos os tempos. Esta aparente
traizón á xusta causa dos africanos das diásporas fixeron de
Jackson un exemplo da devastación que o racismo pode
causar sobre unha persoa”.
Destas palabras, tampouco é
tan difícil extraer unha conclusión sobre un pobo moito máis
próximo: o noso.G

O APOIO Á MONARQUÍA
EN CATALUNYA
Josep López de Lerma aborda
no diario económico conservador Expansión o funcionamento da Fundación Príncipe
de Xirona como soporte á monarquía en Catalunya e explica
algunhas claves que non transcenderon. “Ollo ao dato: Nin o
Concello de Xirona, nin a Deputación de Xirona, nin os
Consellos Comarcais de Xirona, nin un só dos municipios
de Xirona se integraron. Dicir
que é ‘privada’ será tan verdade, como verdade é que a

Josep López de Lerma.

nova fundación non dispón de
cimentos populares. O da Cámara de Comercio de Xirona é
un adorno que xa produciu o

’’

O piñeirismo creou
a figura do ‘galeguista
profesional’ que desde as
institucións serve para
avalar o poder, faga o que
faga”
[Suso de Toro]
Daniel Pauly.

“Non está claro que consumir
certos peixes sexa bo para a saúde” e “A pesca industrial débese ás subvencións, pero iso
non vai durar” son dous entre
textos que resalta El País
nunha entrevista ao biólogo
Daniel Pauly, experto en pesqueiras e ecosistemas mariños.
Este científico acusa á pesca española de “pirata”, ao tempo
que sinala “o aumento do
prezo do combustíbel suporá
que será imposíbel pescar con
barcos enormes. Non é a miña
opinión, é unha reestruturación que xa empezou”. Tamén
afirma que “o consumo de
moito sushi é un problema,
por exemplo, o atún e outros
peixes acumulan mercurio e
outros elementos que non son
bos para o home. Outra cousa
é o mito de que os peixes son
bos para a saúde a partir do seu
omega3, e isto é unha moda”.
Esta última afirmación baséase
nun único estudo, publicado
exclusivamente na revista
“Medical Journal of Canadian
Asociation”. Este último dato,
o da entidade que difundiu o
artigo, é relevante, xa que Pauly
traballa para o Centro de Pesqueiras dunha universidade
canadense, nun país que desenvolve unha campaña contra a pesca española porque
pretende lograr o control de
toda a plataforma continental
das Pesqueiras do Atlántico
Norte (organizadas na Nafo) e
converterse nun dos principais
fornecedores de peixe do
mundo. O sorprendente é que
fose invitado a presidir o xurado do Premio Fundación
BBVA Fronteiras do Coñecemento en Ecoloxía e Bioloxía
da Conservación.G

BEGIN THE
BEGUINE
María Xosé Queizán

N

on lles vou falar da fermosa canción dun dos
meus compositores preferidos,
Cole Porter, senón das reivindicacións que non poden cesar
porque na Galiza o poder segue
a ser castelán e masculino. Xa
pasaron 30 anos desde que escribira o ensaio A lingua galega e
a muller, unha análise comparativa a partir das teorías lingüísticas de Saussure que engadiron
un método de análise aplicable
a outras disciplinas, partindo do
concepto de valor. Coma se o
tempo non pasase e as palabras
as levase o vento, aquí non conseguimos a normalidade, e a xerarquía é usurpada por un
idioma e un xénero. Os homes
asoballan no Consello de Contas, no Consello Escolar, no
Consello da Cultura, no Consello Asesor de RTVG, na Academia, na Universidade, na xudicatura, nas deputacións, nos
Concellos, nos sindicatos. Por
suposto tamén na banca, caixas
e no mundo empresarial. Un
panorama que se agrava co
novo Goberno da Xunta e
ofende non só a ética, senón a
estética. Nin a Lei de Igualdade
ou de Normalización Lingüística conseguen superar os prexuízos que, co PP, acadan unha
agresividade que criamos superada. Así, pretenden desterrar a
lingua galega das institucións e
do Ensino, para reducila nos
ámbitos privados e domésticos,
feminizándoa, mentres o castelán domina a esfera política e
económica. Non o podemos
consentir. Aínda que pareza
volver empezar, o punto de partida non é o mesmo. Así, é necesario asinar o manifesto: Galego, Patrimonio da Humanidade, que se presenta en Vigo o
día 10 de xullo, e logo levar ao
parlamento unha iniciativa lexislativa en relación coa oficialidade do galego.G

’’

Pretenden desterrar
a lingua galega
das institucións
e do Ensino”
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A enquisa misteriosa
A Consellaría
de Educación
insinúa que
publicará nas
vacacións de agosto
os resultados
do cuestionario
enviado aos pais
de alumnos
sobre o idioma
H. Vixande

A Consellaría de Educación
vén de incumprir os prazos
que ofrecera na difusión dos
resultados da enquisa sobre o
galego no ensino e aprazou
sine die a súa publicación. O
conselleiro Xesús Vázquez insinuou que publicará os datos
durante as vacacións de
agosto, unha decisión que
pode contribuír a quitarlle relevancia ao polémico inquérito.
Cando se convocou a consulta aos pais para coñecer a
súa opinión sobre a lingua a
empregar no ensino, a Consellaría de Educación sinalou que
“unha vez cubertos, os cuestionarios e os listados de participación remitiránselle á Consellería, onde un equipo habilitado para tal fin procesará os
datos nun tempo estimado de
5 a 10 días, para facelos públicos posteriormente”. Como indicaba o calendario, as enquisas devolvéronse a Educación
o 19 de xuño, polo que, contando os días hábiles, os resultados tiñan que coñecerse, a

O Conselleiro de Educación, na exposición As nosas palabras, os nosos mundos, en Ourense.

’’

’’

O proceso resultou
moi lento e tardaremos
cerca dun mes
en ter os datos de
participación”

Os cuestionarios
remitiránselle á Consellería,
onde un equipo procesará
os datos nun tempo
estimado de 5 a 10 días”

[Xesús Vázquez]
Conselleiro de Educación.

Primeiras estimacións
da Consellaría

máis tardar, o tres de xullo.
Agás a difusión das respostas
ofrecidas polos pais, o resto
dos prazos rexistraron un alto
grao de cumprimento.
Xesús Vázquez explicou
nunha entrevista radiofónica
na cadea Ser que o estudo dos

cuestionarios está a demorarse
pola dificultade de abrir unha a
unha cada enquisa. Aínda que
non está confirmado, algunhas
fontes sinalan que se desprazou á Consellaría un equipo
descoñecido neste departamento para analizar os resulta-

dos a porta pechada. Esta información reforzaría a tese da
complexidade do reconto –no
seu momento a Xunta indicou
que un equipo especialmente
habilitado procesaría os datos–, mais tamén sería un factor que produciría inquietude
entre os que temen que Educación cociñe os resultados ao
seu gusto, xa que unha enquisa
de catro preguntas non pode
tardar tanto en estudarse.
COMPLEXIDADE. Por outra banda,
aínda que Vázquez non quixo
dar un novo prazo para a difusión do resultado da enquisa,
en El País explicou que “o proceso resultou moi lento e tardaremos cerca dun mes en ter
os datos de participación”. De

RAMSÉS / AGN

cumprirse estas expectativas, a
difusión da consulta podería
chegar durante as vacacións
do mes de agosto.
Optar por difundir a enquisa
en agosto implica deixar de
lado o seu resultado, quitarlle
relevancia á consulta e encetar
unha xestión menos polémica
da política lingüística. Con excepción do nomeamento do
secretario xeral, Anxo Lorenzo,
a maioría dos pasos que deu a
Consellaría provocaron reaccións adversas por un erro de
cálculo da propia Administración. A impericia coa que se
manexaron as autoridades
nesta cuestión tamén motivou
molestias entre algúns sectores
do Partido Popular.G

Informacións contraditorias
As contradicións nas informacións difundidas sobre a
enquisa non permiten albiscar un resultado rotundo ou
sequera clarificador. Algúns
datos xa desvirtuaron o
cómputo e todo indica que a
consulta non só perdeu lexitimidade porque a convocatoria se realizou sen consenso, senón que tamén está
en cuestión a veracidade das
respostas. A Nosa Terra ten
coñecemento de centros
que alteraron os cuestionarios –moitos deles devolvé-

ronse abertos porque o mecanismo de peche non resultaba fácil de atopar. As manipulacións das que ten constancia este medio de comunicación producíronse tanto
nun sentido como noutro. O
propio conselleiro admitiu
que “hai centros con participación baixa, é verdade,
pero tamén os hai que a teñen do 80%”. A disparidade
destes datos tampouco facilita o seu tratamento estatístico. É máis, resultaría máis
fiábel botar man do Mapa

Sociolingüístico, que conta
cun aval científico que ninguén puxo en dúbida.
Outra razón que levaría á
Consellaría a deixar en vía
morta a enquisa está relacionada cos recursos interpostos ante os tribunais, dado
que algúns están moi fundamentados, o que contrasta
coa precipitación coa que
actuou Educación. Un eventual fallo contra a consulta
recomendaría á Administración non facer bandeira da
enquisa.G

PACO VILABARROS
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Robert Laffont, o occitano de referencia
Nos anos 70, o seu libro La révolution regionaliste
foi recollido por pensadores como Xosé Manuel
Beiras polo seu concepto de colonialismo interior
X.C.

O pasado 23 de xuño morreu en
Florencia, Robert Laffont (Nimes, 1923), figura recuperadora
do occitano como lingua literaria contemporánea e reputado
ensaista que estudou a fondo a
situación das minorías nacionais e culturais dentro do hipercentralizado estado francés.
Laffont, era profesor de Lingua
e Literatura Occitana na Universidade Paul Valéry (Montpellier), e visitou en diversas ocasións Galiza.En 2001 interviu na
VIII Conferencia Internacional
de Linguas Minoritarias. Nunha
anterior estancia en Compostela (decembro de 1983), entrevistámolo en A Nosa Terra (nº
210). Viñaconvidado a un congresode Socioloxía, Educación
e Pedagoxía Social, onde expuxo o tema Diglosia: resistencia á
verdade e misión pedagóxica.
Daquela viña de aprobarse a
Lei de Normalización Linguística galega, e Laffont referíase en
comparanza á situación no seu
país, “un idioma que non é empregado en todos os ámbitos da
vida social está condeado. O
problema esencial é conseguir
recuperar todos os seus usos e
facelo a través dunha negociación. Nun texto dun compañeiro meu para o Ministerio de Cultura francés, falaba de reparación histórica, non é só cuestión
de xustiza. A diglosia é unha situación de desigualdade, pero é

tamén unha situación móbil,
por iso é polo que o problema se
ten plantear para recuperar
usos perdidos e usurpados”.
Explicounos Laffont as dificultades dos movementos nacionalistas en Francia, “a formulación nacionalista [tanto na
Bretaña como na Occitania] tivo
un importante papel de despertar conciencia, pero hoxe está na
dereita da opinión pública. Pódese falar dun autonomismo de
esquerdas que comea a agromar. (...) Os sindicatos empezan
a adoptar posicións autonomistas, pero o problema é que Occitania está dividida en catro departamentos e é difícil adoptar
unha autonomía conxunta. O
caso corso é diferente poder os
independentistas poden non
ser moitos, pero contan coa
simpatía da poboación e o autonomismo é un feito xeral”.

DEDICACIÓN POLÍTICA. Á altura de
1983 (Miterrand chegara ao poder dous anos antes) recoñecía
Laffont que o trauma da perda
do imperio castigara a conciencia nacional francesa, “existe un
problema respeito á propia nacionalidade francesa que se remite xa á Revolución de 1789.
Un problema de pertenza a unha nación que non é histórica e a
contradición con formarmos
unha nacionalidade política”.
Laffont mantivo sempre un
importante compromiso políti-

co. Formou parte da guerrilla
contra a ocupación nazi con 18
anos. Fundou con Tristan Tzara
e Jean Cassou o Instituto de Estudos Occitanos e en 1974 presentou, e foi anulada polo
Constitucional francés, a súa
candidatura á presidencia de
Francia en representación das
minorías nacionais. Entre os
seus libros de ensaio están Décoloniser en France (1971); Le
travail et la langue (1978) ou La
Nation, l’Etat, les Regions
(1993). Tamén traduciu A Odisea de Homero ao occitano.G

Robert Laffont en Compostela nunha visita en 1983.

’’DEMÓCRATAS EN IRÁN
Xosé Manuel Sarille

C

ando comezaron as protestas polos resultados das eleccións no Irán, chegoume ao
correo electrónico un apaixonado escrito que
esixía repetir os comicios e defendía os demócratas de Hossein Musavi. Asinaba Esquerda
Nacionalista (EN), un grupo do BNG.
Como EN non enviou nada parecido pola
última matanza de palestinos en Gaza a mans
do Estado racista israelí, nin pola ditaduras de
Exipto e Arabia, pensei que a cousa, ademais
de terríbel, tiña que ser fácil de comprender.
Tan fácil como o golpe dos gorilas en Honduras, que tampouco condenaron os dilixentes
esquerdistas.
Mirei quen era Musavi: Primeiro ministro
durante a guerra co Irak (1981-89), ordenou a
matanza de miles de presos políticos. Durante
o seu mandato foron perseguidos os partidos,
sindicatos e organizacións feministas. Torturaron estudantes. Con el produciuse a maior
matanza do Irán contemporáneo. Aplastou as

XAN CARBALLA

reivindicacións de autonomía administrativa
das minorías e centos de kurdos foron aforcados. Houbo 30.000 asasinados só no 1988.
Nesta columna non cabe máis.
O Irán non é unha democracia, claro, e nas
filas de Musavi marchan demócratas, pero hai
que ter coidado coas alternativas, aínda que
sexan de Occidente, porque Occidente ten
máis obxectivos que a linda democracia.
A CIA adestra e financia grupos terroristas
como Jundullah, que pon bombas e mata indiscriminadamente para desestabilizar o Irán.
Non vaia ser que mentres EN envía rosas máis
ou menos inocentes ao Irán, a CIA e o Mossad
estean pensando nunha democracia a base
de bombas de uranio empobrecido.G

’’

Occidenteten
máis obxectivos
que a linda democracia”
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A CURTO PRAZO
Dani Álvarez

O

Euskobarómetro, unha
enquisa universitaria dirixida desde hai anos polo socialista Francisco Llera, acaba de reflectir o que algúns afirmamos
desde hai meses: o acordo entre
o PSE e o PP é o máis propagandístico en España e o máis rexeitado en Euskadi. En ocasións,
cualifícase a determinados dirixentes políticos como “curtopracistas” polas decisións improvisadas que adoptan. En
esencia, a política é actuación a
curto prazo desde que determinados dirixentes se instalaron no
poder. En España, o paradigma
deste xeito de actuación é José
Luis Rodríguez Zapatero.
El impulsou maneiras de gobernar que case nunca se baseaban na vontade popular e moito
menos en olladas a longo prazo.
A súa aposta máis arriscada é a
vasca: acabar cun Juan José Ibarretxe que se convertera en
“cuestión de Estado” polas súas
propostas políticas a favor do dereito a decidir e instalar a Patxi
López en Ajuria Enea co sustento do PP, a pesar de contar coa
oposición de dous de cada tres
vascos, segundo o Euskobarómetro. Hoxe acabo con Ibarretxe e mañá xa veremos como saímos do atranco de estar enganchados do PP.
Os froitos son inmediatos para o PSOE, pero a fame do PP é
insaciábel, e agora quere Álava.
Unha esmagadora maioría demandaba un pacto entre o PNV
e o PSE pero, a quen lle importa o
que quere a cidadanía?
O punto de luz que ten diante
o PSE é que, se logra manter quedo a Antonio Basagoiti, verá o
PNV percorrer o complexo tránsito pola oposición sen un líder
claro. Iñigo Urkullu maniféstase
como un dirixente sensato e maduro, pero non carismático. Os
nacionalistas teñen que fabricar
un novo Ibarretxe. Ademáis, a
esquerda abertzale ameaza con
reintegrarse na política no 2011,
e iso suporá unha trabada electoral para o PNV moi fonda.G

’’
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Esperanza Aguirre favorece
o ensino concertado
Esperanza Aguirre
enfróntase
á comunidade
educativa por reducir
servizos nas escolas
públicas e
subvencionar
a segregación

co xa incluído nos impostos.
O goberno rexional deféndese afirmando que nas avaliacións internas cumpre unicamente as recomendacións do
Informe Pisa. En canto ao aumento de recursos para o ensino privado, a propia conselleira de Educación, Lucía Figar,
consideraba nunha entrevista
ao diario Público que o ritmo
de creación de centros públicos foi moi superior ao de licenzas para escolas privadas.
Con todo, aseverou que “é
obriga do goberno crear centros concertados onde non os
hai para garantir a liberdade de
elección para os pais”.

César Lorenzo Gil

Acabou un dos cursos máis
conflitivos que se recordan na
Comunidade de Madrid. Sindicatos de profesores e asociacións de pais enfrontáronse ao
modelo educativo do goberno
rexional de Esperanza Aguirre
por consideralo lesivo para o
propio concepto de ensino como servizo público.
As principais denuncias que
se lle fan á Consellaría de Educación madrileña son dúas.
Por unha parte, considérase
que Aguirre modificou a filosofía de educación como servizo
público esencial e se camiña
cara a un sistema onde cadaquén pode obter a escola que
pode pagar.
Os fondos para os colexios
concertados que saen das arcas públicas aumentaron un
91,5% desde o 2004, absorbendo en gran parte a medra no
orzamento en Educación da
que presume a propia presidenta. Nos últimos nove anos
o goberno madrileño concedeu 65 parcelas para a construción de colexios privados ou
concertados.

ENSINO PÚBLICO ABAFADO. Tamén

Os nacionalistas teñen que
fabricar
un novo
Ibarretxe”

ANOSATERRA

Camps será xulgado por suborno.O xuíz que instrúe a rama valenciana
do 'caso Gürtel', José Orts considera que existen indicios dun delito de suborno e pide que se xulgue o presidente da Comunidade Valenciana, o
'popular' Francisco Camps. O maxistrado acusa a Camps e varios dos seus
colaboradores de aceptaren regalos de Francisco Correa, os traxes que
Camps non puido demostrar que comprara. Será un xurado popular quen
xulgue o presidente valenciano.G

protestan, en especial os sindicatos, polo estrangulamento
que, ao seu xuízo, sofre o ensino público. Quéixanse de que
Educación fixo públicos os datos de avaliación interna do
rendemento de cada centro, o
que supuxo a creación dun
ranking que prexudicou gravemente a sona dos centros con

Manifestación de marzo do 2009 en contra da política educativa de Esperanza
Aguirre.
SUSANA VERA/REUTERS

peores resultados. Como consecuencia, a eses colexios só
van os nenos das familias que
non poden permitirse outro
colexio.
A mingua de alumnos acaba por obrigar ao peche das escolas ou a converterse en centros marxinais, obrigados a
compartir recursos con outros
centros e a ver como os seus
profesores marchan en canto
poden cara a outros destinos.
A imaxe, denuncian os sindicatos, é clara: os colexios públicos son sinónimo de fracaso, os concertados, de triunfo.
A cuestión é que eses centros
privados, amais de deixaren
beneficios nas mans de empresarios ou institucións con
ánimo de lucro, necesitan que
pouco e pouco a sociedade

’’

Osfondosparaoscolexios
que saen das arcas públicas
aumentaron un 91,5
por cento desde o 2004”

’’

Aguirreconsideraqueé
fundamental garantir,
con fondos públicos,
que cada familia escolla
o modelo educativo
que mellor lle pareza”

considere educarse ben como
unha obriga que costa diñeiro, non coma un dereito bási-

COLEXIOS PARA INMIGRANTES. Velaí
o outro piar do ensino en Madrid. Aguirre considera que é
fundamental garantir, con fondos públicos, que cada familia
escolla o modelo educativo
que mellor lle pareza.
Esta filosofía permitiu que a
Comunidade de Madrid subvencione actualmente un colexio que segrega os nenos das nenas, algo prohibido pola lei. A
conselleira Figar considera
“normal” que se atenda as familias que queren ese “modelo” e
recalcou que o propio Barack
Obama permite a separación en
“600 escolas nos EE UU”.
Outra segregación máis sutil é a que sofren os inmigrantes. Mentres progresivamente
as clases medias foxen dos centros públicos, a pesar de, moitas veces, ter que pagar parte
da cota do colexio privado, os
estranxeiros permanecen en
escolas públicas que ano a ano
aumentan a súa cota de estudantes foráneos. Coma nunha
ruleta inmutábel, eses centros
acaban por entrar nas listaxes
de colexios con peor nivel académico e é a administración
quen “debe salvar” as cidades
construíndo novas escolas
concertadas que substitúen de
facto as públicas para os pais
con maiores recursos.G
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Polémica sobre o catalán... en Madrid
A Lei de Educación de Catalunya consolida
a inmersión lingüística en catalán,
vixente durante 25 anos, ao tempo que reforza
o coñecemento do español. Só 17 dos 135
deputados do Parlament se pronunciaron
en contra do texto legal
H. Vixande

En primeiro plano, o conselleiro de Educación catalán, Ernest Maragall.

A guerra do idioma en Catalunya líbrase en Madrid, onde
os medios de comunicación
conservadores desenvolven
unha campaña contra a aprobación da Lei de Educación catalá. Este texto contou co apoio
de todos os grupos políticos
agás Ciutadáns e PP, aínda que
a delegación barcelonesa desta
última forza negocia con Mariano Raxoi un cambio de
orientación a prol do catalán.
Os medios madrileños declararon a “secesión” de Catalunya despois de que o mércores un de xullo o Parlamento
autónomo aprobase a Lei de
Educación de Catalunya co
apoio da maioría dos deputados –só 17, dos 135 representantes votaron en contra. Trátase dun texto que ordena o ensino e que inclúe un apartado
sobre o idioma que consolida o
sistema de inmersión lingüística que leva vixente 25 anos nesa Comunidade. Ademais, refórzase o coñecemento do castelán naquelas zonas nas que
se fala o catalán e viceversa.
O consenso lingüístico en Catalunya é moi amplo e apenas
existen casos de pais de alumnos
que discutan a necesidade da inmersión lingüística en catalán
para compensar a preeminencia do castelán na maioría dos
ámbitos sociais e económicos
do país. A pesar de todo, Mariano Raxoi adiantou a posibilidade de que o seu partido presente
un recurso diante do Tribunal
Constitucional contra a Lei de
Educación de Catalunya. Esta
decisión contraría os líderes populares autonómicos, que padeceron un forte desgaste electoral
debido ao recurso de inconstitucionalidade que o PP central
presentou ao Estatut. Os réditos
conseguidos polo PP cando axita a pantasma do catalán son os
que moven a Raxoi a continuar
unha política prexudicial para a
súa forza en Catalunya.

AVAL CONSTITUCIONAL. A Lei non
resulta unha novidade en canto
a presenza do catalán no ensino. É máis, un recurso contra a

’’

En1994,oConstitucional
avalou a inmersión
lingüística en catalán para
facer deste idioma unha
realidade efectiva e corrixir
situacións de desequilibro
herdadas”
inmersión lingüística diante do
Constitucional conta con moitas posibilidades de non prosperar –o que implicaría que o
desgaste electoral do PP en Catalunya non tería consecuencias relacionadas coa lexislación. En 1994, o Tribunal Constitucional avalou o sistema de
inmersión lingüística para “facer do catalán unha realidade
efectiva” e “corrixir situacións
de desequilibro herdadas”. Tamén a Lei de Política Lingüística
de 1998 abonda neste modelo.
Esta norma tampouco resultou
derrogada polo Constitucional.
Ademais, a Lei xeral que regula toda a educación nesa comunidade implica un paso
adiante na mellora do coñecemento do castelán en Catalunya porque introduce un mecanismo que permite reforzar as
horas de ensino de español
nos ámbitos nos que predomina o catalán. O obxectivo é
conseguir a plena capacidade
lingüística dos alumnos nos
dous idiomas oficiais.
O que si obvia a nova Lei é un
decreto do Goberno central que
invade as competencias exclusivas en educación que consagra
o Estatut e que introducía a terceira hora semanal de castelán
en todo o Estado. Ademais de razóns de índole competencial, os
autores do texto lembran que se
trata de equipar o coñecemento
das dúas linguas oficiais e que se
reforza o ensino de lingua española ou idioma catalá de forma
máis individualizada. De todos
os xeitos, o nivel de coñecemento do castelán en Catalunya por
parte do alumnado, como no
País Vasco e Galiza, é superior ao
que se rexistra en comunidades
monolingües como Andalucía.G

17-18 mundo.qxd

7/7/09

23:25

Página 3

ANOSATERRA
9-15 DE XULLO DE 2009

MUNDO.17.

Obama reformula as relacións ’’
con Rusia e a China

LATEXOS

NADA NOVO
EN AFGANISTÁN
X.L. Franco Grande

I

Asia é o gran protagonista da nova xira
de Obama entre Moscova e Italia.
O presidente dos EE UU aproveita
a visita a Medvedev e o cumio do G-8
para aclarar que papel desenvolverá
cada potencia no continente

Roberto Mansilla Blanco
analista do IGADI (www.igadi.org)

Manexando escenarios xeopolíticos e estratéxicos, a recente
visita de Barack Obama a Moscova foi claramente focalizada
cara a Afganistán, Corea do
Norte e o Irán. Este cumio de alto nivel co presidente ruso Dimitri Medvedev e o primeiro
ministro Vladimir Putin permitiulle ao mandatario estadounidense calibrar a posición xeopolítica rusa con respecto a problemas de gran magnitude para
a seguridade global.
O momento loce relevante
para afianzar as perspectivas
xeopolíticas globais de Obama.
A escasos dous días do cumio
do G-8 en Italia, Obama ansiaba
consolidar o compromiso ruso
por equilibrar o escenario nuclear internacional, tomando
en conta os recentes desafíos
formulados por Corea do Norte, das tensións internas no Irán
tras a fracasada rebelión postelectoral e das preocupacións estratéxicas cara a Paquistán, país
fronteirizo con Afganistán.
Precisamente, o escenario
afgán cobra unha importancia
capital, escasamente reflectida
nas declaracións oficiais en
Moscova e no tratamento dos
medios de comunicación internacionais. Tras certificarse a
primeira retirada formal e de
gran nivel de efectivos militares
estadounidenses no Iraq, Obama perfilou os seus intereses en
reforzar o eido de seguridade en
Afganistán, nunha ampla ofensiva militar contra os redutos talibáns ao sur e centro do país,
que mantén claras perspectivas
de corte electoral, a teor da celebración, o próximo 20 de agosto, de eleccións presidenciais
nese país centroasiático.
No momento en que estoupaba unha nova rebelión étnica da comunidade musulmá

uigur na rexión chinesa de Xinjiang, fronteiriza con Afganistán, a visita a Moscova permitiulle a Obama equilibrar os intereses xeopolíticos de ambos
os países en Asia Central. Rusia
non obstaculizará os esforzos
de Obama por afianzar a presidencia de Hamid Karzai en Kabul, mentres Washington aceptará tacitamente a estratexia rusa de contención ao islamismo
e ás revoltas nacionalistas no
Cáucaso ruso, especificamente
en Chechenia e Daguestán. Velaí que a nova entente entre
Moscova e Washington está
claramente deseñada para
afianzar as respectivas posicións xeopolíticas e estratéxicas
de cara a calquera arremetida
do islamismo radical jihadista
no espazo territorial caucásico
e centroasiático.
ALIANZAS NUCLEARES.Nos casos do
Irán, Corea do Norte e Paquistán, resta por observar cal será o
alcance real do novo compromiso nuclear entre Moscova e
Washington. Rusia pode aducir
certa falta de influencia nos casos norcoreano e paquistaní
mentres mantén no seu eido a
Teherán como aliado estratéxico. Pero o pulso de poder tras
os acontecementos iranianos
poden modificar, dun xeito
inesperado, a posición rusa con
respecto a ese país. Pola súa
banda, Obama tenta colocar a
Corea do Norte, o Irán e Paquistán nun mesmo nivel de
actuación, contando coa benevolencia rusa.
Con este compromiso adquirido en Moscova, Obama interpretou un contexto claramente orientado a manifestar
argumentos suficientes para
colocar o tema nuclear e a estabilidade afgá como asuntos primordiais de discusión no cumio do G-8 que comezou en

O presidente ruso, Dimitri Medvedev [á esquerda] saúda o seu homólogo estadounidense, Barack Obama, en Moscova.
DIMITRI ASTAKHOV / RIA NOVOSTI / REUTERS

’’

Rusia non obstaculizará
a Karzai en Kabul
e Washington aceptará
conter o islamismo
e as revoltas nacionalistas
no Cáucaso”

’’

Obama tenta colocar
a Corea do Norte, o Irán
e Paquistán nun mesmo
nivel de actuación,
contando coa
benevolencia rusa.”

Italia o 8 de xullo. Unha posición que deberá moderarse coa
iniciativa chinesa, destinada a
formular reformas de gran cali-

bre no sistema financeiro internacional que estipulen, co paso
do tempo, a concreción dunha
nova reserva monetaria internacional, os Dereitos Especiais
de Xiro (DEX), a fin de restar a
tradicional hexemonía do dólar
estadounidense.
O PULSO EE UU-CHINA. Tanto como
analizar unha futura ampliación deste grupo cara a potencias emerxentes como a China,
o Brasil e a India, o cumio do G8 determinará a capacidade de
concreción dun pulso global
entre os EEUU e China. Polo
tanto, a diplomacia de Obama
deberá medir, con maior cautela, a preponderancia xeopolítica de Beixing e os seus intereses
globais. O “camiño de Moscova” e o cumio do G-8 poden
constituír para Obama o peche
tentativo dunha etapa histórica
con Rusia e o comezo doutra,
coa China e Asia como epicentros de atención. G

so é o que nos parece. A treboada que se iniciou no sur
do país, nos eidos talibáns de
Helmand, non é nada novo. E,
ademais, todos saben, e Barack
Obama o primeiro, que recuperarlles terreo aos talibáns non
abonda. É de supoñer que, entre
as varias razóns para a operación en curso están as que a seguido diremos.
As eleccións de agosto preocupan a Obama, pois ben puidese darse o caso de que sexan
un fracaso total se, como pode
suceder, non votase unha inmensa maioría da poboación
no sur do país. Gañarlles terreo
palmo a palmo ao talibáns, como proclaman os militares da
OTAN, é unha solución?
Pois claro que non. Sempre,
en anteriores operacións moi
semellantes, os talibáns seguiron a mesma táctica: deixar que
as tropas tomasen certas posicións, retirada e logo volta de
novo ás operacións guerrilleiras.
Todo indica que, tamén agora a
estratexia vai ser a mesma.
Pretenden os mandos occidentais, seguindo o esquema de
David Petraeus no Iraq, facer o
que poidan por protexer a poboación e aínda gañar a súa
confianza. Pero non abonda
con iso se non se demostra que
van mellorar a súa vida cotiá, se
non van ter infraestruturas elementais, se nada se fai polo seu
desenvolvemento.
É claro que Obama procura
dialogar dende unha posición
de forza e non dende unha posición de debilidade como a actual. Somos dos que pensamos
que o vai ter moi difícil. Somos
dos que cremos que tamén esa
guerra a ten perdida. Somos
dos que coidamos que tiña razón aquel lider talibán que resumiu a situación dicindo: “Os
americanos teñen reloxo, nós
temos tempo”.G

’’

Gañarllesterreopalmo
a palmo ao talibáns, como
proclaman os militares
da OTAN,
é unha
solución?”
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O papa Bieito
XVI asumiu
unha estratexia intervencionista para
solucionar os
problemas
do mundo,
en especial a Bieito XVI asina
crise econó- a encíclica ‘A carimica. Na en- dade da verdade’.
cíclica “A caridade na verdade”, Joseph
Ratzinger pide unha autoridade política mundial que regule
as economías estatais e busque medidas para superar as
actuais dificultades.
DISTURBIOS / CHINA

REVOLTA DOS MUSLIMES
DE XINJIANG

Unha partidaria de Manuel Zelaya porta un cartaz no seu apoio diante do cerco policial do aeroporto de Tegucigalpa, o 5 de xullo.

OSWALDO RIVAS / REUTERS

Medios de comunicación golpistas
En Honduras os golpistas de Roberto Micheleti
contan co apoio de influentes grupos de
comunicación. En toda América Latina a prensa
xoga un papel crucial no deseño do poder
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

En Honduras triunfou o golpe
de Estado. Situación inédita en
Latinoamérica dende o golpe a
Hugo Chávez en Venezuela no
2002. En Bolivia ou El Salvador
dérase un caldo de cultivo propicio para que callasen outros
golpes de Estado. As denuncias
da existencia de movementos
desestabilizadores eran consistentes.
Diante do parlamento, déuselle lectura á carta de renuncia
do presidente Manuel Zelaya,
que amais de conter erros ortográficos, tiña data de sinatura
con tres días de antecedencia
ao golpe. Na renuncia, o presidente argumentaba que xa non
tiña forzas para seguir termando do rumbo do país. Á mesma
hora, 150 xornalistas internacionais asistían a unha rolda de
prensa en Costa Rica, na que o
mandatario deposto e levado

’’

Detrás de cada golpe hai
unha común matriz:
Grande empresariado,
medios de comunicación
e xerarquía eclesiástica”

’’

Existen amplas capas
sociais no continente
que priorizan ter o poder
sobre os valores
democráticos”

en pixama até San José, para
abandonalo no aeroporto, era
sorprendido coa falsa noticia
que desmentiu decontado. No
2002, a suposta carta de renuncia de Chávez fora o principal

argumento esgrimido polos
usurpadores do poder político.
Detrás de cada movemento
golpista en Latinoamérica, configúrase un núcleo dende o que
se arma unha matriz de opinión
favorábel á necesidade do golpe, con argumentos semellantes: Grande empresariado, medios de comunicación e xerarquía eclesiástica, adoitan aliñarse sen fisuras na mesma matriz
de opinión. No caso de Honduras, dende o xornal La Tribuna,
o ex-ministro de defensa até hai
poucos meses, Edgardo Dumas, representante de Honduras diante da Sociedade Interamericana de Prensa, presaxiaba
con 48 horas de antecedencia
que o futuro do presidente era a
súa destitución e a substitución
polo presidente do congreso.
Os xornais El Heraldo e a
Prensa, que concentran o 80%
dos exemplares impresos en
Honduras, son propiedade de
Jorge Canahuati, propietario de
empresas que fornecen o Estado en temas farmacéuticos,
médicos, armas para a policía.
Ten a exclusiva de firmas como
Pepsi Cola, KFC, Pizza Hut...
Ambos os periódicos non ocultan a súa simpatía polo presidente de facto. Na mesma onda
emite José Rafael Ferrari, dono

da cadea Televicentro, presidente da Asociación de Medios
de Comunicación de Honduras, presidente da Asociación de
Televisións de Centroamérica e
Panamá, membro do Consello
de Empresarios de América Latina e propietario do equipo de
fútbol más popular do país.
Todos eles seguen en activo,
non foron silenciados como lle
aconteceu ao Canal 36. Negan
o golpe, afirman que o inconstitucional era o presidente electo. Defenden a legalidade de
Roberto Micheletti.
PODER E DEMOCRACIA. Non están
sós. En Venezuela, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Salvador e
Panamá importantes cabeceiras vinculadas a grupos empresariais defenden o dereito de
cada país a resolver internamente os seus conflitos, sen interferencias externas, e avalan a
solución Micheletti.
Honduras está fracturada,
mais a fractura é moito máis fonda. Existen amplas capas sociais
no continente que priorizan a ter
o poder sobre os valores democráticos. Se a democracia non é
un valor compartido, os conflitos entre sectores sociais poden
acadar no futuro inmediato dimensións dramáticas.G

Ürümqi, capital da rexión de
Xinjiang, vive desde o 5 de xullo unha revolta da comunidade musulmá dos uigures, en
conflito desde hai décadas
coa etnia han, maioritaria na
China, que os uigures consideran invasora. Os disturbios
xa se cobraron máis de 200 vítimas ao peche desta edición
e teñen a súaorixe na difícil
convivencia entre os uigures,
islámicos e de lingua da familia do turco e os han, que emigraron masivamente a Xinjiang apoiados polo goberno
central. Beixing acusa os independentistas uigures de alentar a protesta violenta. A comunidade uigur quéixase de
que a policía permite as agresións dos han.
ELECCIÓNS / MÉXICO

O PAN PERDE PODER NO
CONGRESO
O Partido de
Acción Nacional (PAN),
do presidente de México,
Felipe Calderón, é arestora a segunda
forza
do Felipe Calderón.
Congreso
tras as eleccións do 5 de xullo.
A derrota electoral provocou a
demisión do presidente do
partido, Germán Martínez.
Agora é o Partido Revolucionario Institucional (PRI) o
maioritario na cámara. PAN e
PRI chegan moi igualados en
intención de voto, a tres anos
das eleccións presidenciais
nas que se escollerá o substituto de Calderón.G

OSSERVATORE ROMANO / REUTERS

BIEITO XVI PIDE “UNHA
AUTORIDADE MUNDIAL”
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O BNG oponse ao fondo de reestruturación bancaria do Goberno
central. O decreto preparado polo PSOE e consensuado co PP, recorta as
competencias autónomas e abre a porta a fusións das caixas de aforro
que non poden ser vetadas pola Xunta. Os gobernos socialistas de Catalunya e Andalucía, xa amosaron a súa oposición a esta normativa.G

Francisco Jorquera,
portavoz do BNG
no Congreso dos
Deputados.
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PEPE FERRÍN / AGN

CONFLITO DO METAL EN PONTEVEDRA

Falan os traballadores que acaban de deixar a folga

‘Non asinaremos unha derrota’
’’

Charo López

O sector do metal vigués volveu
ao traballo o martes, sete, despois de 24 días de folga, nos que
se mobilizaron miles de obreiros da comarca e provincia.
Non houbo acordo e as empresas anunciaron que se encontraban nunha situación “límite”. A reclamación de subida
porcentual dun 4,5% do salario
non é asumida e en moitos foros foi cualificada de “desproporcionada” dentro da conxuntura de crise económica. Os
traballadores argumentan que
é o mínimo: “sobe a electricidade un 2%, os carburantes un
3%. Iso xa é o cinco. E o 5% dun
salario base de 1000 euros son
50. Non vexo a desproporción”,
asegura Fran Rodríguez, traballador do sector.
Alén dunha solución para o
convenio, fálase dunha loita
“pola dignidade”. Así o ten remarcado, durante as multitudinarias asembleas celebradas
estes días, Antolín Alcántara,
responsábel de negociación
colectiva da CIG, sindicato
maioritario do sector. “O peor
que nos pode pasar é entrar na
fábrica coa cabeza abaixada”,
apuntou o sindicalista durante
a concentración celebrada a
semana pasada en Compostela, despois da marcha a pé
desde Pontevedra.
AS MOBILIZACIÓNS. O desgaste
provocado pola duración e a
intensidade do conflito deixouse ver: as diferenzas sindicais tornáronse insostíbeis.
UGT desconvocou a folga o
mércores, primeiro de xullo. O
luns, día seis, á mañá tomou
esa decisión CCOO, que xa
viña facendo fincapé na necesidade de “ceder todos un
pouco”. Finalmente, tamén a
CIG asumiu “dar unha tregua”,
mais tendo presente o conflito
latente, e explicitando que
mentres non se regule a contratación ilegal suprimen as
veladas e non fan horas extras.
Por tanto o convenio fica pendente de resolución, e, malia as
declaracións da conselleira de
Traballo e Benestar, Beatriz

Osalarionormaléde1.000
euros, por iso hai que facer
moitas horas extra.
Unha suba do 5% só
representa 50 euros ao mes”

Mato, dicindo que “non iremos de vacacións até que este
convenio non se arranxe”, o
conflito ten visos de agardar
paralizado até despois do verán. O principal obxectivo
agora para os obreiros é manter a unidade sindical.
PRECARIEDADE. A maioría dos traballadores do naval fan horas
extras sistematicamente. Moitos teñen hipotecas calculadas
en base aos ingresos das horas
extras. “Normalmente facemos
tres horas todos os días” confirma Xaime Mosqueira, operario de Monesa, “e se non soben
o salario base, a xente rebéntase
a traballar”. Ademais, se se eliminasen as horas extras, por
cada dous traballadores case se
podería contratar un terceiro.
CAIXA DE RESISTENCIA. Cada día de
folga é un día sen salario. Os ingresos de xuño terán unha variabilidade de até 300 euros.
Ante esta situación, a CIG
anunciou que abre a súa caixa
de resistencia para cubrir o
paro, a partir do quinto día de
folga, para todos os traballadores. Isto suporá 10 euros diarios
para os que non estivesen afiliados ou levasen menos dun ano
na central. Os que leven máis
dun ano cobrarán 20 euros por
día non traballado. As empresas con convenio propio que
secundaron a folga solidariamente non gañarán nada polos
días de mobilización, ao non
superar os cinco días de marxe.
ALÉN DOS CARTOS. Vitor Batalláns,
traballador doutra das empresa do metal mobilizadas,
sostén que non é só un problema coa patronal: “É unha
cuestión política. Por iso hai

tanta represión, para que non
sirva de exemplo”. É un momento de moita conflitividade
e un referente así pode dar
forza noutros ámbitos. “En Irlanda están asinando acordos
por debaixo do salario dos
anos anteriores, coa escusa da
crise están pagándolle os
chanchullos aos bancos”.
A CIG mantén a tese de que
“non é un problema de cartos.
O verdadeiro problema é que
queren darlle unha estacada a
esta resistencia”.

CRÍTICAS A SECTOES DA PRENSA. En
xeral, os traballadores recoñecen o apoio popular. Se ben
non é unánime e se teñen producido pequenos altercados, a
percepción é positiva: “ao pasar as mobilizacións sempre
hai xente que para pola rúa ou
sae á xanela aplaudir”, aínda
que lamentan o papel que xogaron algúns sectores da
prensa. É un dos conflitos máis
longos e combativos dos últimos anos a nivel estatal e foi,
en boa parte, silenciado: “hai
xente que pensaba que non estabamos en folga porque nos
periódicos non aparecía nada”
ou criminalizados: “intentan
dividir á poboación civil, algo
que nunca se deu nun conflito
laboral; somos traballadores e
non delincuentes”.
PRESENZA POLICIAL. Varios centos
de efectivos chegaron a Vigo
desde que comezaron as protestas. Moitos deles veñen de
distintos puntos do Estado.
“Vigo está sitiado”, critica Fran.
As cargas repetíronse e a postura da subdelegación do goberno, que fala de “restabelecemento da normalidade”, contrasta coa dos traballadores.
Xaime afirma que “o noso só é a
resposta a unha agresión, eles
cargan para acabar co ánimo”.
Tamén denuncian intentos
de infiltración de policías secretas nas asembleas e nos piquetes, e incluso o control a
través de mecanismos técnicos máis sofisticados como
pinchadas telefónicas ou gravación de reunións.G

PACO VILABARROS

A agardar polo outono
Durante as asembleas escoitáronse algúns berros de
“folga xeral”, pero os traballadores falan con tento: “as
cousas hai que preparalas
ben, desde a base, para que
funcionen”. Ademais, a supresión da convocatoria do
paro sectorial demostra que
non é este o momento para
aumentar a presión. No entanto, de cara ao outono aumentan as posibilidades e o
máis seguro é que sexa o

curso que vén cando se determine unha postura a este respecto. Ademais o ano próximo vanse negociar os convenios do metal do resto das
provincias. O ambiente entre
os obreiros é favorábel. Vitor
opina que “a folga xeral é necesaria e xusta”. Xaime, con
ton rotundo, remata: “Se o
conflito ten que esperar, agardaremos ao ano que vén,
pero non asinaremos unha
derrota”.G
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O Goberno repróchalle á patronal que esixa o abaratamento do
despido. Helena Salgado, ministra de Economía, di que o Executivo non
aceptará a petición dos empresarios. Os sindicatos CCOO e UGT critican
que a CEOE non ceda o máis mínimo nunhas esixencias que cualificaron
como “propias do século XIX”.G

O presidente da CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán.

GUSTAU NACARINO / REUTERS

PESCA

Rosa Quintana, conselleira do Mar

‘A ecoloxista,
poucos me gañan’
Manuel Vilas

A conselleira do Mar presume de
compromiso na defensa da natureza. Con todo, Quintana
adianta que a Rede Natura non
deterá as polémicas novas piscifactorías. Mesmo indica que
nesta lexislatura dará os primeiros pasos para recuperar a macrogranxa que Pescanova ambiciona no espazo protexido de
Touriñán, parada polo bipartito.
O bipartito cambiou o Plan
Acuícola do PP, con máis do
20% das obras en Rede Natura,
por un novo, con unicamente o
2%. Pero vostede adiantou que
a Rede Natura non será obstáculo para as granxas, como a
que lle parou o bipartito a Pescanova en Touriñán...
Hai que desmitificar un pouco
todo o que ten que ver coa Rede
Natura. A min a medioambientalista e a ecoloxista poucas
persoas me poden gañar, pero
Galicia non se pode permitir o
luxo de deixar de ser a líder en
acuicultura, non só na capacidade de produción acuícola senón tamén en innovación. Por
exemplo, en Namibia puidemos lanzar unha granxa para
axudar a alimentar a poboación local grazas aos avances
tecnolóxicos galegos.
Daquela autorizará granxas en
Rede Natura, incluída a de Touriñan?
Non debemos limitarnos moito
máis alá do que permite a UE.
Está claro que a Rede Natura [figura de protección do medio de
Bruxelas] permite a construción de piscifactorías. Iso si,
cunha serie de procedementos
moi estritos, que eviten prexudicar o medio. Somos respectuosos co natureza, pero non
debemos establecer máis limitacións das que establece a UE,
máis cando a propia UE está a
potenciar a acuicultura. Polo
tanto, penso que Galicia ten
que recuperar ese espazo.
Ten a nova Xunta unha oferta
de Pescanova?

O presidente de Pescanova xa
dixo publicamente que non
descartaba o proxecto, pero a situación económica cambiou
moito dende 2005, sobre todo a
capacidade de financiar as granxas. Desapareceu o IFOP [axudas de Bruxelas para comunidades pesqueiras]. Foi unha pena
que nos catro anos do bipartito
non se aproveitasen eses fondos
para desenvolver a acuicultura.
Agora mesmo, aos empresarios
resúltalles moito máis custoso
sacar adiante un proxecto porque falta cofinanciamento.
É viábel unha granxa acuícola
sen subvencións?
É, porque os produtos acuícolas son máis demandados cada
día. A pesca non vai ir a máis,
pero a cidadanía seguirá necesitando a proteína dos peixes.
Polo tanto, todos somos conscientes de que a acuicultura ten
que ir a máis.
Daquela, dentro de catro anos
haberá nova granxa en Touriñán?
Eu penso que, polo menos, daranse os primeiros pasos para
que a planta estea en marcha.
A nova Xunta eliminou o helicóptero de Salvamento que o
bipartito estaba a piques de ad-

xudicar para a Costa da Morte.
A consellería argumenta que,
no seu lugar, ampliouse a tripulación do helicóptero de Vigo e
vaise ampliar a da Mariña...
Agardamos que o 1 de xaneiro
de 2010 a base de Celeiro estea
operativa 24 horas todos os
días, como xa está a de Vigo.
ELIMINACIÓN DO HELICÓPTERO EN CEE.
Compensa ampliar tripulación
no lugar de ter un terceiro helicóptero na Costa da Morte? Débese a política de austeridade?
Non se aforran cartos, porque é
moi custoso manter as dúas bases operativas as 24 horas ao día.
Pero si se mellora en eficiencia.
Todos os estudios demostran
que tendo os helicópteros de
Vigo e Celeiro, con tempo de
resposta en 10 minutos as 24 horas, cubrimos toda a costa en
menos de 25 minutos. O helicóptero novo chegaría quince
minutos antes do que chegaría o
de Vigo ou de Celeiro, pero unicamente no caso de que o accidente se producise ao carón de
Lires [onde o bipartito licitara o
novo heliporto] entre as nove e
as dúas da tarde.
Xa derrogaron a Lei de Pesca do

’’

Imos dar os primeiros
pasos para que se poña
en marcha a planta
de Pescanova en Touriñán”

bipartito. Aspiran a obter máis
apoio do sector que o anterior
Goberno?

Está claro que si. No programa
electoral defendemos moitos
dos puntos que o sector alegou
na anterior Lei e que o bipartito
non tivo en conta. E como non
enganamos a ninguén, o sector
sabe que o que se puxo no programa vaise facer. Agardamos
ter máis consenso que a Lei anterior, cando menos neses
puntos.
Pero o PSOE presume de que o

‘No Prestige manipulouse un pouco
Vostede é bióloga e era direct o r a x e r a l c a n d o o Prestige .
Daquela houbo unha gran
polémica sobre o dano do
fuel á pesca a medio prazo. Xa
pasaron sete anos e os datos
de produción son similares...
Manipulouse un pouco a sociedade nun intre no que a a
xente debera estar na defensa
do litoral no lugar de colocarse á defensiva. Todo facía
apuntar que o ecosistema se
recuperaría rapidamente, sobre todo polas características

do fuel e a capacidade que tiveron os homes do mar de retiralo rapidamente.
Está Galicia mellor preparada
para responder a outro Prestige?
Non creo que esteamos moito
mellor, pero estarémolo. Temos algúns medios máis, algunha experiencia máis,
aprendemos dos erros que
cometemos. Agora na Consellaría estamos a recuperar os
plans de continxencia [do último Goberno do PP], porque
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A DEPENDENCIA
Manuel Cao

N

BOCIXA

texto derrogado xa tiña o apoio
do sector...
O bipartito teima que tiña o
consenso co 90% do sector. As
noticias que nos chegan a nós
son diferentes. Todo o sector
mantivo que non foi unha Lei
consensuada. Foi consultada
pero sen consenso, porque
era tremendamente regulamentista. É dicir, todo quedaba aberto a un posterior de-

senvolvemento, sen indicar
sequera por onde ían ir os tiros deses posteriores desenvolvementos. A reforma da Lei
permítenos pouca marxe,
gustaríanos máis facer unha
lei nova, pero o compromiso é
modificar a anterior. En todo
caso, xa estamos en condicións de presentarlle ao sector
as modificacións da Lei e
unha idea dos regulamentos

que a desenvolverán.
Cando estará lista a nova Lei de
Pesca?
O traballo administrativo está
rematado e xa houbo reunións
coas comisións do Consello
Galego de Pesca, que non se
convocaron dende 2003, polo
que non se renovaron os órganos de representación. O plenario será finais desta semana
ou a principios da vindeira.G

use un pouco a sociedade’

’’

Sobre outro posíbel
accidente como
o Prestige: 'Estamos
a recuperar os plans
de contixencia”
[do último goberno do PP]

co bipartito cedeuse a responsabilidade a Protección Civil e
nós querémola recuperar.

A Consellería do Mar arrastra
sona de ser moi conflitiva.
Vostede coñece a magnitude
dos problemas do sector, non
lle deu medo aceptar ser a responsábel deste departa mento?
Sei que é unha Consellería de
moitísimo traballo, pero o traballo nunca me botou para
atrás. É un reto ilusionante, facer algo polo que sempre loitei, defender os intereses da
pesca galega. Pesou moito
máis isto que saber que non é

unha consellería das doadas, é
unha das complicadas porque na pesca hai sectores con
intereses moi diferentes.
Dento de catro anos, cando se
avalíe o seu labor, que lle gustaría ter conseguido?
Cambiar a visión social da
pesca, que a xente non a siga
vendo como un sector conflitivo, todo o contrario. A pesca é
unha parte moi importante da
economía, ten un valor social
moi alto. Gustaríame que toda
a sociedade o recoñecese.G

esta situación de crise económica a conxuntura
política galega delata unha perda evidente de influencia ante os profundos cambios que se están a producir tanto no ámbito social como no económico e institucional. A aposta electoral pola dependencia e a submisión estase a visualizar dramaticamente nas posicións da Xunta sobre os nosos sinais de identidade e nas
estratexias negociadoras ante a redefinición do Estado
tanto en temas político-institucionais (novos Estatutos)
como en asuntos económico-sectoriais (financiamento
autonómico e novas fontes de crecemento).
Este goberno tenta facer o que no seu momento se
esperara de Manuel Fraga e que por sorte non fixo: destruír a autonomía dende dentro baleirando de contido
real a política autonómica, quedando ás espelgas dos
ditados duns dirixentes de Génova que, dende logo, non
destacan pola súa coherencia, modernidade e claridade
nos proxectos que manexan. Unha sorte de reinos de
taifas manda na dereita española esperando que a tómbola da crise acabe por instalalos na Moncloa.
En realidade, estamos a recoller os froitos de anos e
anos de desidia e desinterese polo propio, empezando
por unha demografía que condena o país á irrelevancia
esperando talvez que aos cidadáns dun barrio de Xanghai ou de calquera cidade da India se lles ocorra trasladarse masivamente cara a aquí permitíndonos compartir o credo do Apóstolo co dos máis antigos deuses
orientais. Non tardando moito, no interior non quedarán nin vellos e chegará o momento de reagrupar as
propiedades para deixalas listas para que as desfruten
cazadores ou pescantíns chegados en avións ou AVE
ranqueantes. A enerxía vital das novas xeracións está
ausente en Galicia e os máis capacitados non tardan en
fuxir cara a territorios máis atractivos e quedan aquí os
rentseekers ben pertrechados na rede de intereses dun
clientelismo engraxado dende tempo inmemorial.
As perpectivas son moi sombrías cando vemos a
Feij009 apoiándose no presidente de Castela-León –a
súa patria chica pois alí estudou e fíxose home– para a
negociación do financiamento autonómico. Alguén debería decatarse de que poñer a gorra sen un mínimo de
dignidade é o camiño máis axeitado para que non che
dean nada e, por enriba, se rían de ti. Por certo, non sería mellor substituír xa nas cabeceiras dos diarios galegos os sinais identitarios como “Galicia” ou “Gallego”
por outras sen aldeanismos como os grandes diarios?: El
Mundo, El País, The Times, La Razón ou máis simplificador aínda ABC, as primeiras letras do abecedario.
Avancemos rápido: aprendamos portugués por Cristiano Ronaldo, entreguémoslles as caixas galegas a Caja
España e/ou Cajamadrid, recuperemos dunha vez o
memorábel (de memo) Sanjenjo, poñámoslle nomes
atractivos ás praias galegas: Atocha, Vallecas, Barajas e
pasemos de carballeiras cara a oakfields. Ao final, semella que o “depende” galego viña ser unha simplificación
da nosa “dependencia” existencial e mental e iso non
ten fácil arreglo.G

’’

A Rede de Igualdade+Benestar
é un modelo de política
con receos nos competidores
políticos pola súa rendibilidade
electoral que ha de acabar
sendo ben aceptado”
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Gómez Noia, campión de Europa de triatlón. O triatleta galego Xavier
Gómez Noia vense de proclamar campión de Europa de triatlón despois de
gañar a proba celebrada en Holten (Holanda). Gómez Noia aínda pode revalidar o seu título mundial, xa que aínda faltan catro competicións para que
remate o Mundial. A próxima cita do deportista ferrolán será en Austria.G

TIM WIMBORNE / REUTERS
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CAMPIONATO MUNDIAL EN VIGO

España e Portugal xóganse
a supremacía mundial do hóquei a pat
De gañar unha das dúas seleccións,
acadaría o seu décimo quinto título
Antonio Cendán
Miguel Núñez [FOTOGRAFÍA]

Os equipos representativos de
España e Portugal xóganse a supremacía na trixésimo novena
edición do Campionato Mundial de Hoquei sobre Patíns que
se celebra en Vigo. Ambos equipos parten como principais favoritos, xa que cada un deles
acadou 14 títulos nas 38 edicións precedentes. Na longa
historia desta modalidade deportiva, que se remonta aos
anos trinta do anterior século, os
gañadores e organizadores dos
distintos torneos foron todos latinos. Agás os dous primeiros
torneos, conseguidos polos británicos, os restantes repartíronse entre españois, portugueses,
italianos e arxentinos.
DEPORTE LOCALIZADO.Outro dos aspectos que tamén chama a
atención é a organización dos
distintos campionatos internacionais, que case sempre recaeu
en países latinos e iberoamericanos. De feito, nos últimos 20
anos, tan só saíu en tres ocasións da xeografía latinoamericana: en 1997 no que a súa organización se levou á cidade xermana de Wuppertal, en 2005 á
californiana de San Xosé, mentres que a súa última edición até
agora tivo lugar na cidade helvética de Montreux, que tamén
acollera as de 1939 e 1948.
O torneo, que ten carácter
bianual, chegaría a xogarse en
dúas edicións consecutivas
nun mesmo país, como foi o
caso de Portugal que se encargaría da súa organización en

1956 e 1958, e que se disputarían ambas en Porto. Dende
1997 cambiaron as cousas e os
organismos internacionais decidiron o seu espallamento fora
dos ámbitos estritamente latinos, que lle estaban a dar unha
imaxe de deporte reducido a
un espectro xeográfico moi localizado. Do mesmo xeito, o
subcampionato acadado por
Suíza, na súa propia cancha en
2007, axudou a que os finalistas
non fosen sempre os mesmos.
Os helvéticos era a primeira vez
que chegaban a unha final. Tamén xoga na contra do hoquei
a patíns o feito de que non fose
incluído dentro do programa
olímpico. Tan só estivo presente como deporte de exhibición
en Barcelona'92, malia que o
anterior presidente do Comité
Olímpico Internacional (COI),
Juan Antonio Samaranch fora
un destacado xogador na década dos anos corenta e cincuenta, así coma presidente e cofundador da Federación Española de Patinaxe.
GALICIA, SEDE POR TERCEIRA VEZ. Coa
disputa da edición número 39
en Vigo, esta é a terceira vez que
un mundial de hoquei a patíns
viaxa a terra galega. Con anterioridade, Galicia acollera os
torneos de 1972 e 1988, celebrados ambos na Coruña. No
primeiro dos campionatos, o
título quedarase na casa, mentres dezaseis anos despois viaxaría a Italia, coincidindo cun
leve dominio dos transalpinos
no panorama internacional.
O mundial xógase en Vigo
nun momento no que España é

Imaxes do Inglaterra - Francia [arriba] e do Andorra - Brasil [abaixo].

clara favorita e coincidindo
cunha lixeira crise que vive o
patinaxe portugués, que hai seis
anos que non gaña o torneo,
ademais de non estar no podio
na competición de Montreux,
en 2007, feito este que tan só sucedeu tres veces, pero que curiosamente se repetiu nas últimas dez edicións. Pola súa banda, o combinado hispano vén
de acadar dous mundiais consecutivos e tamén cinco cetros
europeos do mesmo xeito. Se
España se alzase co torneo que
se xoga nas Rías Baixas sería a

primeira vez que se fai co galardón mundial tres veces consecutivas pasando así a dominar
o número de campionatos por
vez primeira na historia e destronando aos lusos, que foran
os grandes dominadores do hoquei a patíns entre 1947 e 1962,
época na que sumaron nove títulos de tres posíbeis. Os escenarios onde se disputa o campionato mundial son o recinto
do IFEVI, na cidade olívica, que
é a sede principal e os pavillóns
de Bouzas, As Travesas e o Municipal de Pontevedra.G
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Máis de 2.000 deportistas nos Xogos do Eixo Atlántico. A Coruña acolle
a oitava edición dos Xogos do Eixo Atlántico nos que toman parte máis de
2.000 deportistas en idade escolar procedentes de toda Galicia. Esta competición, na que están presentes sete modalidades deportivas: atletismo, fútbol 7, baloncesto, balonmán, voleibol, natación e bádminton.G

Desigualdade
Coma na meirande parte dos
deportes, un dos principais
defectos aos que lle ten que facer fronte a patinaxe é a gran
desigualdade que existe entre
os equipos participantes, ao
que hai que engadir a composición dos grupos na fase previa, sempre sometida a criterios moi cuestionábeis, ao que
non é alleo o torneo que se está
a celebrar en Vigo. Sirva como
exemplo que no grupo A, o de
España, encadráronse outras
tres seleccións teoricamente
moito máis débiles, como é o
caso de Angola, Mozambique
e Colombia. Mentres, no C están tres escuadras de gran potencial e tradición: Arxentina,
Portugal e Chile, ás que se se

’’

Eliminar o sistema
de cabezas de serie non
parece adecuado”

suman os Estados Unidos. Os
outros están compostos por
Suíza, Brasil, Andorra e Holanda, integrados no B, en tanto
que catro seleccións europeas
forman o D: Italia, Francia,
Alemaña e Inglaterra.
Con este formato de organización pódese chegar a conclusión de que non é acertado
eliminar o sistema de cabezas
de serie, que adoita a haber

noutros deportes. Proba disto
último e que dúas potencias
coma Portugal e Arxentina están no mesmo grupo. Por suposto que os criterios xeográficos tamén quedaron á marxe da organización. Os dous
equipos africanos enfróntanse entre si na primeira fase, en
tanto que a dous sudamericanos ocorreulles outro tanto e o
grupo D está integrado por catro seleccións europeas, mentres que no C non hai ningún
equipo do vello continente.
Estas circunstancias non favorecen o deporte, con independencia das causas que se queiran alegar, tales coma o sistema de clasificación ou calquera outra.G

A negativa a Cataluña
Aínda que en moitas outras
especialidades deportivas a
competición en torneos internacionais de territorios
que non son estado é habitual e practicamente normal,
a Cataluña, principal potencia estatal deste deporte, negóuselle a participación na
competición mundial de
2005, pese a acadar o mundial B, disputado en Macao.
En deportes coma o fútbol, xa
non só os británicos, senón
as Illas Feroe e algunhas colonias americanas das Antípodas participan habitualmente en competicións internacionais. Outro tanto sucede
con Groenlandia no balonmán, pese a estar baixo xurisdición danesa.
A clara vitoria dos cataláns
no torneo preliminar celebrado en Macao non foi motivo suficiente para permitir a
súa participación no mundial. É máis, a súa admisión
nun primeiro momento no
Campionato do Mundo estivo rodeada dunha gran polé-

’’

De existir selección catalá
é probábel que se
proclamase campioa
do mundo”

mica, á que non foron alleos
distintos grupos de presión,
principalmente mediáticos e
políticos que vían na participación catalá neste torneo en
San Xosé de California un
ataque aos seus intereses. O
goberno catalán daquel entón, presidido por Pasqual
Maragall, fora acusado, entre
outras cousas de presións
económicas cara a Federación Internacional de Patinaxe para que Cataluña fose admitida. No sorteo tocáralle no
mesmo grupo que España,
aínda que logo quedara excluída da competición.
A experiencia da participación dos cataláns no Mundial

B serviu logo de acicate para
impedir a futura presenza de
equipos da comunidades autónomas en campionatos oficiais. A pesar desta circunstancia, o obxectivo perseguido polo goberno central non
se acadou plenamente, xa
que en deportes coma o fútbol sala feminino as seleccións galega e catalá xogaron
a final a finais do pasado ano
2008, quedándose o título no
nordeste peninsular.
Non embargante, o caso
do hoquei a patíns é distinto
por tratarse dunha disciplina
de gran tradición, especialmente en terras catalás de onde son a meirande parte dos
equipos que xogan na Liga española, a principal de todo o
mundo, así coma os seus xogadores. De permitirse a participación do combinado catalán cabe preguntarse como
se presentarían as quinielas
de cara os postos de honra e
se estaríamos ante a supremacía dun novo equipo nesta
competición deportiva.G

24-26 cultura apertura.qxd

7/7/09

21:47

Página 2

CULTURA.24.

ANOSATERRA
9-15 DE XULLO DE 2009

CINE E LITERATURA COMPROMETIDA

A folga como obxecto artístico
Os conflitos laborais constitúen,
desde finais do século XIX o tema de novelas
e filmes. Repasamos algúns exemplos
destacados pola súa calidade,
que a miúdo non foron inocuos
para a vida e carreira dos seus autores
Xurxo González

O

enterro do gran novelista francés Émile Zola en 1902 foi
secundado por unha gran manifestación. Din as
crónicas que máis de cincuenta
mil parisienses acompañaron o
corpo do finado até o cemiterio
de Montmartre. Políticos de primeiro nivel gababan a figura de
Zola até que apareceu un grupo
de mineiros do norte de Francia. Mentres berraban “Xerminal, Xerminal!” lanzaron rosas
vermellas sobre o autor da novela do mesmo nome, publicada en 1885.
Xerminal constitúe un dos
primeiros exemplos do emprego da folga como elemento artístico. Zola describe as difíciles
circunstancias de vida de miles
de familias mineiras. Os seus
membros son obrigados a traballar desde a nenez até que os
homes son anciáns ou as mulleres casan para levar fogares
cada vez máis pobres.
Con todo, a visión de Zola
sobre a folga non é nin militante nin idílica. O novelista
colócase do lado dos traballadores, unha posición expresada na piedade que lle suscita a
explotación durante xeracións, pero critica acedamente o obreirismo organizado,
que considera cínico. O final
non pode ser máis desalentador, cando o instigador da folga avanza cara o seu próximo
destino deixando os obreiros
peor ou igual ca antes.
O dereito á folga proclamárase por primeira vez poucas
décadas antes, nos anos sesenta do século XIX. A partir dese
momento, literatura, pintura,
música e cinema trataron a loita dos operarios por medio da
renuncia ao traballo e ao soldo.

’’

Eisensteindesenvolve
a teoría da montaxe
nun dos seus primeiros
filmes, A folga (1925)”

’’

MacCarthyperseguiu,
a finais dos anos corenta,
os cineastas responsábeis
de O sal da terra, que narra
unha folga de obreiros
mexicanos nos EE UU”

As consecuencias foron incómodas para os autores, mesmo sendo estes destacados e
recoñecidos.

OS MARXISTAS, COMO NON. Poucos
anos despois de Xerminal, e
quizais a pesar dela, todo o
continente ferve de espírito
revolucionario. O bolxevismo
triunfa en Rusia, e dá acubillo
a artistas que militarán a favor
da causa obreira. Serguei Eisenstein, o cineasta que creou
a teoría moderna sobre a edición e a montaxe, desenvolveu as súas primeiras achegas
nun filme de título elocuente,
A folga, na Unión Soviética do
ano 1925.
Esta longa defensa dos
obreiros en folga peca hoxe de
maniqueísmo. Os operarios
son demasiado atractivos e felices durante as súas mobilizacións, mentres que os esquirois e os donos da fábrica son
demasiados feos, grosos e

Dous fotogramas de Xerminal.

malvados como para ser críbeis. A falta de matices acentúase ao final da cinta, na que
a policía, dominada polos oligarcas, acaban exterminando
os traballadores e ás súas familias, incapaces de dominalos
por outros métodos máis sutís.
Este desenlace resulta descorazonador, pero semella que non
era esa a idea de Eisenstein,
que concibía a película como o
principio dunha triloxía sobre
a loita obreira.

MACCARTHY CONTRA A FOLGA. A folga non foi unha película cómoda para o réxime soviético.
Con todo, o trato que recibiu
Eisenstein das autoridades
non ten comparación co sucedido co equipo de O sal da terra (1954). O director, o guionista e o produtor formaban
parte do grupo dos “Dez de
Hollywood”. Tratábase de
membros da industria cinematográfica norteamericana
que en 1947 rexeitaran res-

ponder ás preguntas sobre a
súa afiliación ao Partido Comunista dos Estados Unidos.
O senador MacCarthy perseguiunos durante a caza de
bruxas dos anos corenta e cincuenta e foron encarcerados.
Logo de ser liberados embarcáronse na rodaxe de O sal
da terra, un filme semidocumental que non contou co
apoio das grandes produtoras. Retrata a folga dos mineiros mexicanos nunha ex- >>>
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Campesiños rusos na primeira década do século XX.

Cadros humorísticos de Quesada no Faro de Vigo.
Dous cartaces publicitarios d’A folga
(1925), de Sergei Eisenstein.

RECURSOS HUMANOS SUBSTITÚE O
PATRÓN. Tamén no comezo do

Rosana Revueltas en O sal da terra (1954).

>>> plotación de zinc do sur
do país, que reclamaban que
o salario e o trato que recibían
se equiparase co dos traballadores anglosaxóns. A cinta tamén é un exemplo de feminismo, xa que as súas mulleres
xogan un papel moi importante nas mobilizacións, pese
á oposición dos propios traballadores mexicanos.
O director, Herbert Biberman, non volveu filmar até os
anos sesenta. O guionista, Mi-

chael Wilson, tivo que asinar
con pseudónimo unha ducia
de películas nas que participou nos seguintes anos. As represalias tomadas contra estes cineastas contrastan co recoñecemento posterior de O
sal da terra. A Biblioteca do
Congreso dos Estados Unidos
declarouna “de relevancia
cultural” e é unha das poucas
películas seleccionadas para
ser preservada no Rexistro
Nacional do Cinema.

século XXI hai bos filmes que
tratan a folga. O exemplo máis
destacado é o francés Recursos
humanos (2000) de Laurent
Cantet, ambientado na redución da xornada laboral a 35
horas por semana. O protagonista é un mozo universitario
que comeza a traballar como
bolseiro de xestión de persoal
na fábrica na que o seu pai traballa como operario. Cando os
obreiros se decatan de que os
empresarios queren empregar
a reforma da xornada para despedir parte do cadro, o pai rexeita apoiar a folga que se propón. O seu fillo enfróntase con
el xa que considera que a folga
é o camiño a seguir.
Cantet reflicte así a evolución do concepto da folga e as
contradicións do movemento
obreiro actual. O pai é un
obreiro submiso que pasou a
súa vida laboral nunha cadea
de montaxe para que o fillo
puidese ascender de clase e
chegar a empresario. O fillo,
instruído na universidade, solidarízase pola contra coas reivindicacións dos traballadores
logo de coñecer ambas realidades. No medio, o sindicalismo institucionalizado, coas
súas luces e sombras.G

1972 en Galiza: 10 de
marzo e Xente ao Lonxe
O 10 de marzo de 1972 dous
obreiros morrían en Ferrol
asasinados polos tiros da policía durante unha folga na
que reclamaban unhas condicións de traballo dignas. O
impacto daqueles sucesos
conduciu a que esa data conmemore o Día da Clase
Obreira Galega. Nese ano publicaba Eduardo Blanco
Amor Xente ao lonxe. A novela, a máis ambiciosa do escritor, está organizada como un
gran mosaico que reflicte a
complexidade do Ourense de
finais do século XIX. Entre outros temas, o movemento
obreiro e as folgas ocupan un
lugar destacado na última
obra narrativa do autor. Non
se publicou íntegra até 1976,
xa que a censura condenouna orixinalmente por “blasfemia e ofensa á moral”.
As mobilizacións dos traballadores aparecen tamén
nos ámbitos máis populares.
O debuxante Quesada (Fernando Quesada Porto), orixinario tamén de Ourense, publica as súas viñetas no Faro
de Vigo desde hai case corenta
anos. Ao longo desas décadas,

’’

Afolgaatopouoseulugar
na obra do debuxante
Quesada, non só
como reflexo de
mobilizacións concretas”

e entre multitude de temas, a
folga atopou un lugar non só
como reflexo de mobilizacións concretas, senón tamén
ao recorrer o autor á descontextualización do léxico para
producir obras de gran lirismo
(“Estou en folga de ternura” //
“Non terás por aí uns servizos
mínimos?”).G
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’’

Éparadóxicoque
un conselleiro, que ten
entre as prioridades
a internacionalización
da cultura galega, sexa o
responsábel da suspensión
dos actos de compañías
procedentes dos EE UU,
Italia, Colombia ou Suíza”

’’

AConsellaríadeCultura
confirmou as axudas
só tres días antes
de comezar o festival”

Martín Romero

‘Profesionalizarse
na BD é imposíbel’
Tres sombreros de copa da compañía Fuegos Fatuos.
Lara Rozados

Martín Romero Outeiral (Boiro, 1981) gañou entre 40 participantes a bolsa Alhóndiga-Bilbao, que lle permitirá residir
durante un ano en Angoulême,
con acceso aos recursos da
Maison des Auteurs para desenvolver un proxecto de banda deseñada. Xa o ano pasado
gañara o GZ Crea desta disciplina.
En que consiste a historia que
vai desenvolver?
É a infancia dun rapaz, estruturada en contos autoconclusivos, pero cun fío condutor,
cunha historia lineal. Ten un
papel importante a imaxinación, as cousas que lle pasan
pola cabeza... É unha historia
moi onírica, aínda que teña pé
na realidade.
Como valora estas bolsas?
A profesionalización, no mundo da banda deseñada, é practicamente imposíbel. Hai moi
poucas revistas no Estado, non
sendo El Jueves, onde cada semana tes que entregar unha
páxina, que dean para vivir, pero de todos os xeitos, non é o tipo de cómic que me interesa.
Así que, cando menos até os
30, seguirei participando en
concursos, porque sei que ao
chegar a determinada idade,
isto remata. Logo pódese vivir
da ilustración...
Que outros proxectos ten?
Tamén me concederon hai unhas semanas outra bolsa, da
Fundación Arte y Derecho, que
me vai servir para desenvolver
outra parte do mesmo proxecto co que vou traballar por medio da bolsa Alhóndiga Bilbao:
trátase dun volume de máis de
400 páxinas o que quero facer,
así que desenvolverei, cunha
das bolsas, a primeira parte até
o mes de decembro, e despois,
xa para o ano en Angoulême, a
segunda.G

Comedia, pero menos
A Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas
tivo que refacer o programa
por causa das pexas que lle puxo a administración
Manuel Xestoso

“Podedes insultarme, pero non
me chamedes ladrón, que son
actor e non banqueiro”. Esta foi
a chanza máis aplaudida do pregón con que Avelino González
abría a vixésimo sexta edición da
Mostra de Teatro Cómico e Festivo. É só un síntoma de como a
sociedade anda á procura de alguén que lle sinale as causas do
desastre, que lle dea unha explicación sobre que é o que está a
pasar. Un festival como o de
Cangas, dedicado en exclusiva á
comedia, ten un papel que
cumprir nesta paisaxe anhelante de interpretacións da lóbrega
realidade que nos arrodea.
Dende os clásicos gregos, a
comedia sempre cumpriu a función de exorcizar os demos que
martirizan a polis, de desbaratar
os prexuízos con que nos enfrontamos aos contratempos e
propiciar un ditame sobre a súa
magnitude que nos permita
afrontalos de xeito optimista.
Neste ano non faltan motivos, e
non só pola crise. O cambio político e o atraso nos nomeamentos na Consellaría de Cultura
provocaron que as previsións da
organización do festival tivesen
que reducir as súas ambicións.
“Tivemos que remodelar o cartel inicial”, declara Che Mariño, a
directora da Mostra, “pola falta
de resposta da Consellaría. En
principio, contabamos cun orzamento de 120.000 euros, pero
a paralización dos trámites obrigounos a medirnos e rebaixar as

intencións orixinais. Ao cabo, tivemos que traballar cun total
duns 90.000 euros.”
O proxecto primixenio presentáraselle a anterior conselleira, Ánxela Bugallo, coa que había un convenio asinado. Coa
toma de posesión de Roberto
Varela, as dilixencias administrativas sufriron unha parada.
“Malia que a documentación
estaba na Consellaría, non recoñecían o convenio e decidimos
esperar a ver que acontecía”, di
Mariño. “Cando faltaba un mes
e medio para o comezo da Mostra, decidimos continuar, meDivinas palabras en versión de Atalaya.

tendo a tesoira no orzamento.
Refixemos o programa e tivemos que prescindir dos espectáculos grandes de rúa e de moitas compañías estranxeiras”.
Non deixa de ser paradoxal que
fose un conselleiro que ten entre
as súas prioridades a internacionalización da cultura galega o
responsábel último de que tivesen que suspender as súas actuacións varias compañías procedentes de Estados Unidos,
Italia, Colombia ou Suíza.
Finalmente –e despois da denuncia efectuada por representantes de todo o sector das artes
escénicas–, os organizadores da
Mostra foron recibidos por un
funcionario “aínda que non puidemos defender o noso proxecto”. O 30 de xuño, tres días antes

’’

Adíadehoxe,ningún
responsábel de Cultura se
reuniu cos organizadores
dun dos festivais de teatro
máis veteranos de Galiza”

de que comezase o festival, a
Consellaría confirmoulles unha
achega de 30.000 euros a cargo
do convenio que antes non recoñecía. “Non obstante, existía
outra partida do Agadic de
15.000 euros, para pagar as compañías, da que aínda non sabemos nada”. A día de hoxe, ningún responsábel da Consellaría
de Cultura se reuniu cos organizadores dun dos festivais de teatro máis veteranos de Galiza.

PROGRAMACIÓN DE CALIDADE. Afortunadamente, a experiencia
organizativa permitiu desenvolver un plan B que non afecta á calidade da programación.
A representación internacional queda constrinxida a un
show do mimo polaco Ireneusz Krosny pero compañías
de prestixiosa traxectoria –e
ben coñecida do público galego– como La Zaranda, Atalaya,
PT Excéntricas ou Teatro Meridional fan parte da oferta deste
ano, ademais de obras de rúa
tan espectaculares como O desembarco dos turcos/María
Soliña, que tivo unha excepcional acollida entre os veciños
do Morrazo. Canda isto, desenvólvese un nutrido programa de actividades paralelas
coa vista posta nos máis afeccionados e nos profesionais.
Entre estas destaca un encontro de directores de escena que
se xuntan baixo o epígrafe Retos e desafíos en tempos de crise. Terán moito que debater.G
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Os Canteiros (II parte)
A Língua dos Canteiros
Ao igual que algún outro gremio profesional, os canteiros e pedreiros tiñan
unha lingua particular, na que só se
entendían eles e que gardaban con
grande segredo dos que non foran da
profesión.
Este chamadoLatín dos canteiros, ou
Verbo dos arxinas, ou Verbo Xido, entre outros nomes, era unha xerga propia
coa que os canteiros se comunicaban

sen que o resto da xente se enterara.
A súa orixe é incerta. Pode que fora influenza de canteiros vascos que no século XVI viñeron reconstruir as fortalezas destruídas polos irmandiños. O
Verbo ten palabras que coinciden con
outras do euskera, como a propia de arxina (canteiro), que viría do vasco ar
(pedra) e gino (preparador), chacurro
(can), do euskera txakurro,e moitas
máis. Tamén hai palabras que semellan
vir do latín, francés, inglés, e outras in-

ventadas dende o propio galego. Esta
lingua transmitíase só de canteiro a canteiro, ao longo dos séculos, estando
proibido revelarlla a ninguén de fóra do
oficio, agás á muller.
Deste xeito o canteiro protexíase de
certos perigos ou situacións, ou enganaba ao cliente, si era necesario: un
mestre decíalle unhas verbas no seu latín a un aprendiz, con tono enfadado. O
que os contrataba preguntaba qué lle
dixera, e o mestre decía “que traballen
duro ou van para fóra”. O cliente quedaba contento, pensando que os nuga-
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Qué pasa neste mes?
O nome:
Xullo é o sétimo mes do ano no Calendario
Gregoriano e ten 31 días. O seu nome provén
do emperador romano Xulio César (Iulius
Caesar, en latín). En galego tamén recibe o
nome de mes de Santiago, por celebrarse
neste mes o día do Apóstolo, e mes da sega,
por ser cando se realizaba este labor.
Entre as efeméredes deste mes, das máis
coñecidas son o Independence Day de Estados Unidos, o 4 de xullo, e a festa nacional
francesa do 14 deste mes, no que se celebra
a Toma da Bastilla en1789, símbolo da Revolución Francesa.
Entre nós, celebramos o 25 de xullo, festa
do apóstolo Santiago e Día de Galiza (nome
oficial) ou Día da Patria Galega (nome máis
popular).

Refraneiro

Na Natureza
En xullo, o calor do verán está xa asentado (polo menos normalmente), e as
crías de moitos animais están xa formadas. É un momento de esplendor para as
flores, comezan a dar froitos árbores de
horta como as pereiras e algunhas maceiras temperás. Seguen a dalo cerdeiras
e outras froitas de carabuña ou óso.

En Santa Mariña [día18]
colle o sacho e deixa a
fouciña.

En Santiago e agosto
estroupelear, que é
tempo do liño mazar

Por Santa Mariña pinga a
sardiña.

En marzo, nazo;
en abril, estou no cubil;
en maio, xa saio;
en san Xoán, xa fuxo do
can;
en santa Mariña, xa pillo a
galiña;
e en agosto, xa son bo
raposo.

Polo San Cristovo [día10],
xa o millo lle tapa a ala ó
corvo.
Por Santa Magdalena
[día22], a abelá chea.
Por Santiago, xa pinta o
bago [colle cor a uva].
Pra coller moitos nabos,
por Santiago sementalos.
En xullo arder, as patacas
coller.

Xulio César (que aquí podemos ver esculpido
nunha moeda romana) púxolle o seu nome a
este mes. Cousas dos emperadores!

En Santiago e agosto estroupelear, que é tempo
do liño mazar.
O bo nabal comeza por
Santiago e acaba con Nadal.

Na horta, comezan a producir, se o
tempo ven con sol de abondo, os pementos de Padrón, e as plantas en xeral
comezan a formar os froitos que probablemente logren de todo en agosto,
coa os tomates, sandías, etc...
Se vai moita calor, e dependendo das
zonas, tamén se apañan as patacas,
aínda que sexa máis labor do mes vindeiro.
Van madurando as uvas, e é época de
labores agrícolas cos cereais, como a
sega dalgún deles.
O Raposo: “Pola Santa Mariña xa pillo a galiña”

lláns eran os aprendices, e que o mestre lles metía
presa, pero en realidade este dixéralles “facede
pouco, e mal”. A razón era botar máis tempo na
casa facendo a obra, a mantido, mentres o contratador quería botalos fóra pronto.
Como toda fala gremial, ten voces que son meras
deformacións do galego, como as palabras ás que
se lles engade o prefixo De (demundo), o sufixo
Emes (chuviemes) ou a verba Obay (historiemes
obay). Outra peculiaridade desta fala é a combinación do verbo Ormear, coas súas variantes Ulmear, Olmear, Urmear, cunha palabra rematada
en -illa que lle dá o sentido: ormea de cantadilla
(canta), ulmeou de seguidilla (seguiu), olmeaba de
xuntadilla (xuntaba). “Historiemes obay de chilo
xarúo”sería: “A historia dun muro”.
O vocabulario desta fala está formado por palabras relativas ao traballo, ás relacións afectivas e á
vida cotiá como auga, viño, día, noite, diñeiro, madeira... e outras que teñen relación co feito de beber, traballar, falar ou saber.
Deste latín téñense recollido arredor de 4.000 palabras. Moitas outras perdéronse por mor da transmisión oral desta lingua, o que se explica polo condicionante do segredo gremial dos canteiros e a
súa deficiente formación escolar.
Os canteiros tiñan tamén algúns outros códigos
secretos de comunicación, como o que consistía
en dar golpes co pico na pedra, que utilizaban en
casos especiais de necesidade. Outro era o de “daragua”, que consistía en pronunciar a palabra
“auga” cunha entoación especial, o que significaba

perigo ou alerta. Este sistema tamén se emprega
noutras xergas.
De seguido, temos un exemplo dunha copla no
latín dos canteiros:
Jina racha, jina racha
jina si queres jinar:
si foras lus de queicoa
Nexo xerias esperar.

(Chega noite, chega noite
chega, se queres chegar
se fose día de festa,
non te farías esperar)

Os signos e marcas
Os construtores do medievo deixaron nos muros
de igrexas, pontes e perpiaños de catedrais, unha estraña linguaxe
de signos con
deseños moi similares en lugares tan afastados
coma Baiona,
Chartres, Santiago de Compostela ou Colonia. Hainos moi
sinxelos: frechas,
segmentos, círculos, espirais, liñas rectas...
Outros amosan
unha grande inventiva e fermo-

sura; algúns aparecen sos e outros en grupo; poden
ser abstractos ou representar animais, caras ou edificacións. Algunhas marcas de cantería teñen un
fin utilitario: son indicacións relativas á canteira, á
posición do bloque de pedra, ás xuntas, ou ás caras
da peza labrada, que se denominan leito, sobreleito, paramentos e cabezas. Un bo número delas
teñen un carácter gremial, xa que na Idade Media
os gremios esixían a miúdo que os símbolos dos
seus oficios aparecesen inscritos na pedra. De aí a
presencia de deseños de ferramentas e outros útiles como agullas de coser, redes, peites e áncoras
en monumentos e sepulturas.
O certo é que estes signos constitúen un misterio que dá lugar a todo tipo de teorías: iniciais do
nome, indicadores de calidades da pedra, taboleiros de xogo con fins lúdicos, sinatura do canteiro
para cobrar o traballo, pedras dadas en doazón
para a construcción de determinada obra, interpretacións astrolóxicas, etc. A opinión maioritaria
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afirma que algúns signos lapidarios son a xustificación
do labor realizado, unha marca de identidade para a
remuneración do traballo feita cun trazo simple e relativamente basto que demostra o seu valor funcional.
Outras teorías identifícanos cunha marca de garantía
propia de cada corporación de canteiros. Como vimos
ó falar do latín dos canteiros, o segredo unía fortemente ós membros do gremio. Non debe resultar estraño, pois, que cheguen a nós estes signos cargados
de misterio.

Outras obras dos canteiros
Ademais de levantaren casas, pazos ou igrexas, os
canteiros tamén se ocupaban doutras obras, algunhas
delas máis relacionadas coa devoción popular, onde tiñan a posibilidade de desenvolver todo o seu potencial
artístico. Estamos a referirnos aos cruceiros, petos de
ánimas e fontes.

Os cruceiros
Dado que a cruz é o símbolo fundamental do cristianismo, é probable que a orixe dos cruceiros estea na intención de cristianizar lugares e monumentos. Pénsase
que son unha creación gótica, que acadou o seu maior
esplendor no barroco, cando a construcción dun cruceiro se converteu no medio de gañar indulxencias; é
dicir, conseguir o perdón dos pecados gracias ás oracións rezadas polos fieis en favor da alma de quen impulsou o levantamento do cruceiro. Ademais de seren
obras de arte, os cruceiros cristianizan lugares perigosos e sérvenlle de protección e guía ós camiñantes; de
aí a súa localización en encrucilladas de camiños, lugares onde tivo lugar algún crime ou traxedia...

Os petos de ánimas
Os petos de ánimas son a manifestación do culto ós
mortos e da devoción polas ánimas. Consisten nuns nichos de pedra cun retablo en relevo onde aparecen as
almas en actitude suplicante, e na parte superior a
Virxe do Carme, San Francisco ou Santo Antón. O retablo está colocado sobre un pedestal que contén un
peto para recoller esmolas que se ofrecen ás ánimas no
Purgatorio para que acaden o descanso eterno e intercedan por quen fixo a ofrenda.

As fontes
A variedade de fontes abrangue dende as moi sinxelas
ás máis traballadas. As máis simples chámanse de manancial ou mina e constan dun depósito onde se recolle a auga. Dentro das fontes de cano, algunhas consisten nunha columna feita de cantería de onde sae o
cano e un pío na base. Adoitan ir rematadas cun elemento relixioso para cristianizalas e facer esquecer os
cultos pagáns dos que eran obxecto.
Outras obras que cómpre mencionar son as pontes,
muíños, hórreos, balaústres e reloxos de sol.
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TAMÉN ESCRIBEN
PARA NENOS
Antonio García Teixeiro

tempo que
escribir
poesía
infantil non
estaba
valorado”

Apertura, enroque, peón, raíña,
xaque mate, bispo,cabalo.

’’

Houboun

Neste barullo de letras agáchanse sete palabras relacionadas co xogo do xadrez. A atopalas!

Atopa o camiño para chegar
aos cartos, antes que alguén
chegue antes ca ti!

Barullo de letras:

oubo un tempo no que
escribir poesía infantil
non estaba moi valorado. Só
se era poeta se escribías algún
poemario para adultos . Enténdese?. A poesía infantil estaba subestimada. Quen me
animaron a escribir poemas
para os nenos foron Manuel
María e os seus soños na
gaiola. Non tardei en descubrir que el tiña unha obra poética sen adxectivos. E se falamos de descubertas, non
puideron darme maior alegría os poemarios Polo correo do vento de Iglesia Alvariño e Roseira do teu mencer
de Xosé Mª A.Blázquez. Levo
ben anos considerándome
un poeta para os nenos malia
as miñas incursións na “outra poesía”. Estou orgulloso.
Lembro cando Aute me chamou “poeta grande dos pequenos”. Esaxerado Luis
Eduardo, pero gustoume polo seu significado. Agora as
cousas semellan mudar. O libro póstumo de R. Fonte foi
o fermoso Xardín do pasatempo. Sorprendeume. Antes, Pepe Cáccamo agasalláranos con Lúa de pan. Excelente. Vexo con esperanza a
falta de prexuízos das novas
xeracións á hora de escribiren
para os cativos. Miro Villar e a
súa Carlota (contos rimados)
encantáronme. Acabo de gozar con Yolanda Castaño e o
delicioso Cando eu saiba ler e
con Acuarelas de Rafa Villar.
Ademais, celebro as palabras
da miña admirada Eva Veiga
cando afirma que “ é prioritario habituar aos máis novos a
ler poesía porque, en xeral, recíbena mellor que os adultos;
están máis abertos a sentir”.
Dá gusto ler estas cousas. Será
que todo se vai poñendo no
seu sitio? Quero ser optimista.
Así que (grazas, Mar, por descubrirmo), volvo escoitar Nai
de Xoán Curiel e alégrome de
que toda esta xente tamén escriba para nenos. G

Solucións:

H

A suma da diferenza
A guerra dos números.
Autor: Juan Darién
Editorial: OQO. Colección O.

A editora OQO achéganos, na versión
ao galego, este álbum ilustrado co
que o seu autor, o cubano residente
en España, Juan Darién obtivo o Premio de Ilustración no certame internacional CJ First Picture Book Awards
2008. Trátase dun alegato antibelicista guiado a través do mundo simbólico dos números e as súas operacións matemáticas, que son plasmadas nas correspondentes formas

pictóricas dentro da tamén, metafórica gama cromática. A dobre lectura
(gráfica e visual) ofrécelles aos lectores máis novos unha mostra das aberracións ás que se pode chegar
cando, baseándonos no medo ao
descoñecido, somos quen de identificar o diferente como algo perigoso e,
xa que logo, susceptible de converterse en obxecto de discriminación.
As súas páxinas constitúen unha útil
ferramenta para introducir os cativos
nos conceptos primarios da suma e a
resta, ademais de transmitirlles os alicerces nos que se pode sustentar a

súa futura sociedade. Esta para ser libre e equitativa debe apoiarse na comunicación como canle dunha convivencia onde o compartir a pluralidade sexa unha forma de integración
e non de exclusión.G
Alba Piñeiro
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Burghard Baltrusch, presidente da Asociación Internacional de Estudos Galegos

‘A literatura sempre interesou fóra, pero agora
tamén están o dereito ou a tradución’
Lara Rozados
Paco Vilabarros [FOTOGAFÍA]

Entre o 13 e o 17 de xullo celébrase a novena edición do
Congreso Internacional de Estudos Galegos, que, por primeira vez, ten lugar en Galiza.
Compostela, A Coruña e Vigo
acollerán catro conferencias
plenarias e unha serie de mesas redondas e paneis que xuntarán a máis de 200 especialistas de todo o mundo. Falamos
co presidente da Asociación
Internacional de Estudos Galegos, Burghard Baltrusch.
Como afrontan este Congreso?
A AIEG naceu nos Estados Unidos de América nos 80, como
iniciativa da comunidade investigadora internacional, e os
congresos, cada tres anos, realizáronse sempre no exterior.
Foi precisamente no último
deles, en Salvador de Baía,
onde se decidiu realizar o próximo en Galiza, e se falou da
necesidade de revertebrar a
Asociación dende aquí.
Moitas das mesas e conferencias achéganse a un mesmo
tema dende varias posicións.
Tradicionalmente déuselle máis
énfase á lingüística ou á literatura, que interesan moito a nivel
internacional, pero tentamos
abrirnos cada vez a máis ámbitos. Este ano, por primeira vez,
hai dúas mesas sobre dereito.
Abórdanse tamén cuestións de
economía, política, temáticas
relacionadas coa internet... No
relacionado coas conferencias
plenarias, hai cada vez maior diversificación. A primeira delas, a
inaugural, a cargo de John Rutherford, que foi presidente da
AIEG, leva por título Os estudos
galegos nos contextos globais, e
vai indicar as liñas do congreso.
Despois, a directora do Instituto
da Lingua Galega, Rosario Álvarez, ofrece outra co título Século

’’

Haidouscentosespecialistas
pero había moita máis
xente interesada en vir”

XXI: a lingüística galega na encrucillada, e despois teremos
outra arredor da economía ecolóxica, a cargo do profesor Xavier Simón. Por último, a de
clausura, que pronunciará Ramón Villares, presidente do
Consello da Cultura, trata de Ramón Piñeiro, poñéndoo en relación coa Galiza no exterior.
A participación máis desta cada é a dos EUA e do Brasil.
Demóstrase a receptividade

que teñen os estudos galegos.
Dos EUA e Canadá veñen máis
de 20 persoas. Do Brasil unhas
17, pero realmente había interesada o triplo de xente, o que
pasa é que, por dificultades económicas, non foi posíbel que viñesen todas. Xa hai tres anos, en
Salvador de Baía, o congreso foi
o punto de partida para unha
mestizaxe interesante. Tamén
destacan Portugal, as Illas Británicas, e hai unha especial presenza cubana, con sete persoas.
De Alemaña veñen só catro,
aínda que ten unha importante
tradición de estudos galegos,
sobre todo no ámbito das letras.
Despois atopamos representacións pequenas, pero non menos importantes, caso de Rusia
(estará a profesora Elena Zernova, de San Petersburgo) ou

Polonia. De dentro do Estado
tamén hai presenza, sobre todo
de Madrid e Barcelona. O de
Barcelona é un dos centros
máis dinámicos.
Como darán a coñecer estes
estudos?
Por primeira vez, temos a posibilidade de realizar gravacións
audiovisuais, grazas ao apoio da
Universidade de Vigo. É moi interesante como documento de
divulgación, que pode ser empregado no ámbito do ensino, e
despois tamén pode dar lugar á
publicación en papel. Desta
volta optamos por colgar toda a
produción científica que se xere
na web. Se cadra editamos a

? UERE SABER MÁIS?

AIEG: www.estudosgalegos.org

posteriori libros específicos.
Cal é o apoio institucional ?
É bastante diversificado. Era
importante mostrarlle á comunidade científica internacional
que existe unha infraestrutura
en Galiza á súa disposición.
Que ten de innovador?
A rede ofrece moitas posibilidades para a investigación e tamén para a imaxe e a formación de opinión. Por outra
banda, certas mesas redondas
servirán para darlles visibilidade a temas que non a tiveron: o dereito e a súa influencia
na formación identitaria, a
proxección a través da tradución (tanto o que recibimos
nós do exterior como o que se
traduce do galego fóra: que relación literaria temos con outros ámbitos culturais).G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 A praia dos afogados. Domingos Villar. Galaxia.
 Sete casas en Francia. Bernardo Atxaga. Faktoría K.
 Os bicos de Tina. Afonso Eiré. A Nosa Terra.
 Do que estou a falar... Haruki Murakami. Galaxia.
 Monte Louro. Luís Rei Núñez. Xerais.

LÁMPADAS

NON FICCIÓN ¬
 Curuxás. Carlos Parrado. A Nosa Terra.
 A corpo aberto. Manuel Rivas. Xerais.
 Galicia solidaria. X. Ríos, Carlos Teixo (editores). Xerais.
 Un país a medio facer. Fran Alonso. Xerais.
 O segredo do humor. Celestino F. de la Vega. Galaxia.

Rexina Vega

E

u levaba un monte de anos
sendo fiel. Desprezaba todo
o abano do dial para ficar sempre nos brazos de Radio 3, a radio coa que espertei á vida consciente. Pero no 2005, algo mudou; reparei nun espazo que xa
coñecía pero que comezou daquela a acadar unha atractiva
plenitude. Cadráronme eses días con longos traxectos pola Autoestrada do Atlántico e abalaba
quilómetros de país con lixeireza, engaiolada polas ondas que,
desde aquí, facían radio moderna, intelixente e un punto canalla. Pasaba da reflexión excitante
do Diario cultural á festa rachada
de Aberto por reformas e notaba
como me medraba unha alegría
dentro, unha esperanza. Cando
chegaba ao destino sorprendíame sempre coa mesma reflexión: carallo, que país máis interesante! E marchaba aos meus
labores convencida de que, por
fin!, camiñabamos na boa dirección, co vento nas velas. Pero o
vento volveu cambiar; unha galerna! E comezou por soprar sobre aquilo que máis brillaba.
Nestes días asistimos ao apagamento brusco de lámpadas: Libro aberto, A Casa do vagabundo, a sección de opinión do Diario cultural… Un regueiro de escuridade difícil de aturar. Este
control do simbólico que fan os
vencedores, pechando portas
sen abrir xanelas, debe, está xa a
ter, unha reacción. Comezan a
xurdir plataformas cívicas. Polo
de agora estes agromos expresan apenas frustración, un berro.
Con todo, esta é unha oportunidade valiosa para comezar a renovar, a fondo, o noso argumentario, tan vello xa e tan falseado.
Asumir con claridade a propia
culpa, albiscar os puntos de converxencia, ser plurais e sensatos
aparece como o único camiño
posible para acender, e conservar, a luz das lámpadas.

’’

Estaéunhaoportunidade
valiosa para comezar
a renovar,
a fondo, o noso
argumentario”

crítica

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

POESÍA.

Máquina
e fin de semana
Makinaria
Autor: Carlos Negro.
Edita: Xerais, 80 pp.

Se a semana pasada, a propósito
da obra Metal central de Alfredo
Ferreiro, tiñamos oportunidade
de lembrar aquela vella vangarda chamada futurismo, nesta
ocasión, co gallo de falarmos do
último poemario de Carlos Negro, este Makinaria, habemos
de revisar o que
coñecemos como futurismo
desde unha óptica desacougante. Se a máquina era parte imprescindíbel,
condición sine qua non, para a
existencia do futurismo, hoxe vivimos un tempo tal no que a nosa dependencia das máquinas
resulta moito máis superlativa,
sinxelamente: custa moito traballo podermos imaxinar a nosa
existencia cotiá desligada dos
trebellos. Para felicidade daqueles vellos futuristas, cada día que
pasa con meirande intensidade
e para máis xente, máquina xa
case é sinónimo de vida, é dicir: a
máquina como requisito inalienábel da propia vida!
Aclaremos, antes de continuar, que este poemario vén
édito en Fóra de Xogo, colección literaria para mozos e mozas. E, polo mesmo, literatura
que os adultos non deben deixar de ler. Mais tamén merece
comentario e ponderación a
aposta de Xerais pola poesía
como xénero a divulgar entre a
mocidade. E non só entre a
mocidade é que se precisa. Nin
tampouco debe quedar no tinteiro a parte correspondente ao
autor, que a aposta tamén é
súa. E, xa que estamos, tampouco podemos deixar de dicir
o seguinte: esta non é a única
fórmula posíbel; promocionar

Carlos Negro.

ANDRÉS PANARO / Arquivo A.N.T.

a poesía entre a mocidade po- raro lela sen que que unha verde facerse, xa, desde a soa pre- sión hip-hopeira nos revoe pola
senza de títulos deste xénero cabeza. Sobre todo nos poemas
entre as lecturas escolares, po- rimados, poemas de rimas nada
esía, sen máis, de calquera tipo, complexas, que están aí para
pode non gustar a todos coa lembrar que o que se le é poesía
mesma intensidade,
–e téñase en conta que
mais iso pasa con calpara moitos mozos e
quera xénero, porque,
mozas, sen rima non
Afórmula
sexamos sinceros, o
hai poesía.
escollida
que revela que os noUnha historia bastante
sos escolares non lean consiste
tópica. O cal non quere
poesía é, sen dúbida, en presentar dicir que non sexa real.
que os seus docentes unha historia, Infortunadamente é
tampouco a len, e iso baixo a forma moi doadamente ensi que é ben síntoma poética”
contrábel. Sobre todo
de enfermidade grave.
nas fins de semana e
A fórmula escollida
nas noticias que refiren
por Carlos Negro cona actualidade do tránsisiste en presentarlles a estes lec- to nese dous días. Unha historia
tores mozos unha historia. De que non pode ter final feliz porxeito que o que se le, lese en ver- que, como se di na presentación
sión poética, porque o autor así editorial: “a morte converte a
o decidiu. Mais esta historia ta- euforia en chatarra, porque só
mén se podería ler moi ben en admite como meta o destino ceprosa, claro que así non sería o miterio. Pois así é a historia duns
título dun libro senón dun conto mozos desesperanzados, caou relato. Inclusive é unha histo- rentes de expectativas vitais,
ria que berra con insistencia por que só no subidón adrenalínico
unha versión musical, e xa será ven unha vía de escape á reali-

’’

dade. Decibelios, gasofa e ferro
a fondo para, polo menos, asegurar a vertixe. Velaí. Futurismo cotián. Aqueles vellos futuristas que inauguraban o século pasado ben poderían pasar
por calquera dos mozos e mozas que saen nos partes de noticias dos luns.
Que é o que se busca? Que o
verso entre como inxección en
vea e identifique o lector co
mundo en que vive, e lle prenda a adicción a este xénero tan
novo para uns adolescentes
que en principio están máis
afeitos á narrativa. Cun par de
perigos a sortear. Primeiro, que
o asunto narrado non deixa de
ser tópico. Segundo, estamos
en poesía e un tema coma este
deixa pouca marxe á evocación poética; de primeiras intuímos que o desenlace non
vai ser feliz, instalados nesa atmosfera de precariedade e necesidade de aceleradores vitais
externos, temos poucas oportunidades para desenvolver a
característica base ou definitoria da poesía (a evocación).
Consciente disto, o autor
dispón os versos de xeito que
se sobredimensione a súa presenza, versos curtos, mesmo
moi curtos, de interliñados
grandes, para así forzar, retorcer a faciana evocativa. Que
fas, rapaz?, para, detente, que
isto é poesía, reflexiona, busca
dentro das palabras e dentro
de ti. Velaquí o futuro como
condena, o veleno como droga, a velocidade terminal da
caída libre que só remata na
morgue e nas bágoas dos familiares e achegados.
Un aspecto a salientar é o esforzo de Carlos Negro por respectar e actualizar a terminoloxía coloquial referente ao mundo do motor. Xustamente por
iso, o poemario inclúe, no remate, un glosario de termos e expresións deste peculiar mundo;
sempre defendemos este tipo
de prácticas aclaratorias, aínda
que, como neste caso, o texto se
poida ler sen ningunha dificultade prescindindo del. Ah, e o libro tamén inclúe un bonito epílogo de Rosa Aneiros.
X.M. Eyré
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Xoán Carlos Fasero, director da AGADIC.O Consello da Xunta do xoves 2
de xullo aprobou o nomeamento, a case dous meses do cesamento do anterior xerente da Axencia Galega de Industrias Culturais, Miguel Martín. O
novo director da AGADIC, Xoán Carlos Fernández Fasero (Arnoia, 1969), é
unha figura clave do panorama folk galego e do empresariado musical. Tivo
tres candidaturas aos Premios da Música que organizan a SGAE, da que é socio, e a AIE; como fundador de Zouma Records, produciu o traballo Tolemia
de Cristina Pato, e varios de Mutenrohi. Neste selo presentou no 2001 o seu
primeiro traballo en solitario, Mar de Mares,no 2003, Augas mansas,e hai un
par de meses Fasero 3. Era concelleiro do PP en Arnoia..

LIBROSDEFONDO.

Riveiro Coello,
na dimensión
paralela
Animalia
Autor: Antón Riveiro Coello.
Edita: Galaxia, 2000, 133 pp.

Antón Riveiro Coello é o
exemplo paradigmático de
como un autor pode escurecer unha obra propia involuntariamente.
En efecto, o escritor limiao
veu publicados
no espazo dun
ano tres volumes de narrativa: Animalia
(maio
do
2000), Homónima (decembro dese mesmo ano) e As rulas de Bakunin (maio do
2001). Este feito, así como tamén o de que tanto Homónima (Premio Álvaro Cunqueiro) coma As rulas de Bakunin
(Premio García Barros) fosen
novelas distinguidas con importantes galardóns provocou que o mundo literario galego acabase por concentrar
maior atención nos títulos
que, dalgunha maneira, viñan avalados polo prestixio
dos premios que mereceran e
que, polo mesmo, foron tamén fortemente publicitados
dende a casa editora como
brillantes gañadores dos
mesmos.
Por tanto, o parruliño feo

Antón Riveiro Coello.

XAN CARBALLA

acabou por selo o libro de meiros foron, como se dixo,
contos Animalia. E iso malia presentados ao Café Dublín,
teren sido parte das súas his- namentres que os tres últitorias recoñecidas tamos gañaron o Momén con outro predesto R. Figueiredo
mio, o Café Dublín,
do Pedrón de Ouro.
comparativamente Estesrelatos
Os argumentos ende menor tradición, son un
tremesturan as augas
aínda que cunha bre- desafío á
do fantástico, o abve pero vizosa andai- razón e aos
surdo e o real para
na.
límites do que crear unha corrente
Animalia recolle
líquida de extraordiestamos
oito relatos nos que
naria fluencia, que
se comparte tanto o dispostos a
chega ao lector en
protagonismo (cen- considerar
mareas sorpresivas
tral ou periférico) dos como
onde as vidas cotiás
se ven transmutadas
animais coma a pro- posible”
pola aparición ou o
fecía de autocumprimento dos soños readescubrimento dun
lizados. Os cinco prifeito insólito que re-

’’

configura a vida de todos os
personaxes. Un neno ao que
lle nacen dentes de ouro, unha santa que se aparece e alterna cos parroquianos, unha
toliña que cohabita cun animal monstruoso, un mago
amarguriado por ter feito desaparecer definitivamente a
súa amada por medio dun
truco ou a vida recobrada de
estatuas e figuras pictóricas
son algunhas das transrreais
vivencias que experimentan
os protagonistas destas narracións.
Coas súas historias Riveiro
Coello daba ás nosas letras
unha nova e acabada mostra
de literatura fantástica, debedora por igual da nosa tradición oral e dos modelos escritos de creadores que, en Galicia e fóra dela, o precederon,
como Kafka, Cortázar ou, sobre todo, Cunqueiro, mais tamén, nalgunha medida, Risco, Fole ou Méndez Ferrín.
Asentaba, por demais, unha
contística que seguía con
acerto a procura dos finais
inesperados diesteanos e dese alentar contido e tenso que
preconizaba Poe, logrando
impactar no lector grazas a
un habelencioso efecto de
distanciamento ao modo
brechtiano, que envolvía as
intrigas dun estrañamento a
un tempo desacougante e
irresistible.
Os relatos de Animalia son
unha invitación á suspensión
do descreimento, un desafío
á razón e aos límites do que
estamos dispostos a considerar como posible. Lelos é perderse nunha dimensión paralela, abandonarse ao imperio da ultrarrealidade e conceder que moito é o que descoñecemos.
Armando Requeixo

CONTADELIBROS.
Moito máis que ler
Pulga & Xigante, de Serenella
Quarello e Maurizio A. C. Quarello –traducido ao galego por
Laura Rubio–
e Cantas pingas na
cidade, de
Eva
Montanari,
–en versión
galega de Antón Fortes– son os
últimos títulos que Oqo
presenta para primeiros lectores. Coma sempre, volumes
que rende máis que para unha
lectura.

Merliñas
Xerais publica dous novos títulos da colección ‘Merliño’ pensada para primeiros lectores. Neste caso son
volumes
escritos por
mulleres. O
arco da vella, de
Charo Pita (con
ilustracións de
Xosé Tomás) e Pinga de choiva,
de Ánxela Gracián, ilustrado
por Daniel Díaz. Historias ben
distintas mais cun alento épico
común que renovan o xénero
do conto sen abandonar os vellos mitos

Versos e contos
Antonio García Teixeiro, co
seu poemario Bolboretas no
papel, e Susana
Lamela –apoiada nas
ilustracións de
María Lires–
con Soños de
andel, son os
últimos autores
que Tambre presenta na súa
colección ‘Ala
delta’, antigamente editada en
galego directamente por Edelvives e agora completamente
renovada. 
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Un congreso lembra a figura do Marqués de Sargadelos.Entre o 13 e o
15 deste mes, dous concellos da Mariña luguesa (Cervo e Ribadeo) e un asturiano (Santalla de Oscos) acollen unhas xornadas arredor de Antonio Raymundo Ibáñez, Marqués de Sargadelos, unha figura clave da Ilustración en
Galiza. Barreiro Fernández, Ramón Villares, Pegerto Saavedra, Alfredo Conde,
Clodio González Pérez, Joaquín Ocampo, Fausto Dopico, Xan Carmona, Jesús
Ángel Sánchez García e Aingeru Zabala abordarán cuestións coma a economía e a empresa no ocaso do Antigo Réxime; a siderurxia como patrimonio; o
pensamento económico na Ilustración, ou a memoria dos afrancesados.

crítica
O CORDEL.

TEATRO.

Adra

A fin
da cerimonia

Nº 4. 2009.
Edita: Museo do Pobo Galego.

A revista dos socios do Museo
do Pobo Galego nesta ocasión
publica textos de diferente signo que asinan
José
Gonçalves
Afonso, Virginia de la Cruz,
Carlos Azcoytia, Mercedes
FernándezCouto, Mª Vitoria Martínez,
Francisco Manuel López, Anxo
Eiroa, Ana Baliñas e Mercedes
Rozas, enre outros..

Encrucillada
Nº 163. Maio-xuño do 2009.
Dirixe: Pedro Fernández Castelao.
Prezo: 5 euros

Dáse conta dunha homenaxe a
Vicente Cerdeiriña. Carme Soto fai un estudo sobre teoloxía
feminista. Engracia Vidal analiza o papel de María no
cristianismo
de hoxe. Vitorino Pérez
Prieto relaciona
ecoloxismo,
feminismo e
cristianismo.
Mª do Mar Graña explica a
mística feminina. Marisa Vidal
e Maite Cabanas compilan os
grupos de mulleres que participaron na Igrexa.

O Ollo Público
Nº 27. Xuño-setembro do 2009.
Dirixe: Fernando Vilaboa.
Prezo: 3,50 euros

Xosé Antonio Cidre fala de
arquitectura. Óscar Suárez, de
cinema.
Ramón
Casanova de
fotografía.
Inclúense fotografías, na capa
e nos interiores
do proxecto ‘A auga e a terra orixinais. A sustentabilidade da
imaxe’, do propio Casanova en
colaboración co escultor Jorge
Egea e a artista Mapi Rivera. 

Die Zofen
de Jean Genet
Compañía: Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz (Berlín).
Dirección: Luc Bondy.
Elenco: Edith Clever, Caroline Peters e
Sophie Rois.
L u g a r : XXVI Festival de Teatro de Almada (Portugal).

O Genet ‘santo, actor e mártir’
de que falaba Sartre debutou
na escena con esta furibunda e
desesperanzada obra sobre
dúas irmás –Solange e Claire–,
dúas criadas que proxectan
asasinar á súa señora. No seu
momento, insistiuse moito no
carácter de cerimonia que tiña
o ritual aniquilador protagonizado polas dúas domésticas,
na súa adscrición ao teatro da
crueldade de Artaud. A lendaria versión dirixida por Victor
García con Nuria Espert abundou nesta interpretación, destacando os aspectos simbólicos presentes no texto, a natureza de liturxia purificadora do
suicidio final. Luc Bondy crea
un espectáculo soberbio levando as cousas xusto ao extremo contrario, deixando que
sexan os personaxes quen falen da complexa rede de emocións que presiden as súas relacións. Acabar coa cerimonia
constitúe o grande acerto do
director suízo: a obra gaña en
franqueza.
E nesta naturalidade con
que Bondy mostra os personaxes é onde aparece toda a contraditoria dialéctica entre o
amo e o escravo: o director
–penso que con moita habelencia– non quere reducir As
criadas a unha función sobre a
loita de clases, aínda que todos
os seus fundamentos estean
encerrados neste texto visiona-

Un intre da representación de Die Zofen.

rio. Probabelmente Genet sen- ga o privilexio de ser elas quen
tía tanto desprezo pola señora remeden a actitude da gran
coma polas dúas serventes, dama. Aquí, a función adquire
mais soubo ver coma ninguén unha levidade, un ton de coa mórbida mestura de erotis- media que acentúa o grotesco
mo e odio que abrolla entre da actitude das dúas irmás e
elas. Nesta montaxe, todo con- que, non obstante, logra que
as entendamos metribúe a salientar a villor, que sintonicemos
ciada atmosfera xeracoa súa brincadeira
da polo delirante eschea de rancor. O inopectáculo de dúas Afunción
fensivo da parodia só
adultas comportán- adquire
se ve interrompido
dose coma cativas que un ton
ocasionalmente, en
proban os vestidos da de comedia
súa nai. Dúas vítimas que acentúa pequenos diálogos
nos que a sombra da
da súa condición que o grotesco
morte irrompe presaodian a riqueza, a cla- da actitude
xiando o final. Mais
se e a beleza da súa se- das dúas
ñora até o punto de irmás e logra non saímos nunca das
modulacións do huquerer posuílas, de
que as
mor negro, que domiquerer transformarse
entendamos nan ostentosamente a
en madame para, así,
poder odiarse mellor a mellor”
longa escena na que
si propias.
madame fai por fin a
A obvia inevitabilisúa aparición. As sidade desta actitude é
tuacións de comedia
a cerna da traxedia que Genet clásica –a cunca co veleno que
pon en pé. Bondy opta por si- a señora non dá tomado– sutuar a acción nun rico salón bliñan aínda máis o caricatuque opera coma metáfora do resco da situación, dando lu‘gran estilo’ da señora. Neste gar a unha fusión de sátira e
espazo, Solange e Claire imitan traxedia que lembra, por vea madame nun febril simula- ces, a burlesca crueldade de
cro que borra as fronteiras en- Dürrenmatt. Pero a partir dese
tre as identidades e lles outor- momento, a mascarada des-

’’

cende á categoría dun pesadelo alucinado que nos guía cara
ao dramático desenlace.
Bondy logra imprimirlle á escena final tal forza que os espectadores enmudecen e deben respirar fondo antes de
proceder ao aplauso.
Unha montaxe destas características non voaría tan alto sen a intervención dunhas
actrices de primeirísima clase.
Caroline Peters e Sophie Rois
están espléndidas como a parella de criadas, mantendo a
ambigüidade nos varios rexistros que lles esixen o texto e o
director, sen deixar que o ritmo
caia nin por un instante. Pero
Edith Clever –xa un mito da escena alemá– marca a diferencia cunha madame que non
perde a dignidade aínda mantendo un comportamento extremadamente ridículo. Grazas a Clever entendemos que
tamén a señora está condenada a representar o seu papel
malia comprender perfectamente a diferencia que existe
entre a opulencia e o servilismo: a trama na que está presa
excede a vontade dos individuos que se axitan nela.
Manuel Xestoso
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Xa á venda as entradas para Descarga ao Vivo.Hai algo máis dun ano, con
motivo da Feira Internacional do Libro da Habana, músicos galegos e cubanos unían as súas voces no Teatro Mella da capital cubana. Agora poderemos
ver esta xuntanza de culturas desta banda do Atlántico, o 23 de xullo, no Teatro Rosalía de Castro, ás 22.30; o 25 do mesmo mes no FestiGal, en Compostela, ás 22.00; e no Teatro Caixanova, de Vigo, o 30 de xullo ás 20.30. A mais, sortéanse 10 entradas mediante un "Concurso indiano" de fotografías da época,
que se poden enviar a descarga@folque.com. O proxecto nace da colaboración entre aCentral Folque e o Instituto Superior de Arte cubano, e conta coa
dirección artística de Ramom Pinheiro.G

TELEVISIÓN.

Primeiro
aniversario
dunha pequena
grande idea

’’

Ben falado
Conduce: Xesús Ferro Ruibal.
Produce e Emite: TVG, de luns a venres, ás 15h30..

A televisión é, con diferenza, o
medio de comunicación máis
caro. Producir imaxes ten un
enorme custo e iso explica, en
parte, a ditadura das audiencias que impera nas pantallas.
Aquilo que non rende en publicidade simplemente é inasumíbel economicamente.
Aínda así, a xeneralización
da tecnoloxía dixital e os novos formatos de difusión incuban nestes tempos novos produtos que superan con imaxinación as limitacións de gasto.
A idea volve ser o fermento
ideal para o éxito.

O 21 de xullo do ano pasa- dialectoloxía a historia, desde
do, “Ben falado” nacía como entrevistas a relatos de camparte do programa da secreta- pos semánticos. Son peciñas
ria de Política Lingüísdidácticas, editadas
tica naquela altura,
con cirúrxico sentido
Marisol López, para
televisivo. Tan ben
Sonpeciñas
facer visíbel o galego
feitas están que se
dun xeito divertido e didácticas,
usan no ensino para
desacomplexado. A editadas
reforzar as clases de
idea funcionou e se- con cirúrxico galego e descobren
sentido
gue fresca.
para moita xente que
Outro grande acer- televisivo,
foi á escola antes de
to é o horario. Nese te- tan ben feitas que existise a materia
rritorio das expectati- que se usan
de Galego que no lesvas do espectador ga- no ensino”
te se di pantalois ou
lego, nos arrabaldos
que na Arousa din
da información sobre
cantín en vez de cano tempo, o final do tetei.
lexornal e o comezo
Tan traballada coma
do “Cifras e letras”.
esta parte está a breDous son os blove intervención do
cos principais do espresentador do propazo. Primeiro, unha repor- grama, o académico Xesús
taxe sobre algún tema rela- Ferro Ruibal. Con ton a mecionado coa lingua, desde dias de mestre a medias de
compadre, vai debullando
ditados populares, lendas,
refráns, todo tan ben enrestrado que deixa no ouvinte o
seu pouso durante tempo.
Aínda así, o grande achado
televisivo de Ferro Ruibal é o
seu “Abur!” abaneando os
dedos da man suavemente
cara ao peito. Poucas veces
un saúdo transmite tanta
tenrura.G

Xesús Ferro Ruibal.

O programa da TVG “Ben
falado” comparte con estes novos produtos dous ingredientes: a contención de medios
empregados e a flexibilidade

do formato. Cinco minutos
ben estruturados, co equilibrio
xusto entre a rutina que se lle
fai familiar ao espectador e a
variedade de temas tratados.

C. Lorenzo
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Coanhadeira presenta o seu primeiro disco, Haique.O sábado 4 de xullo,
cunha festa-concerto no Café Grândola de Ourense celebrouse a presentación do disco Haique,primeiro traballo de Coanhadeira. A agrupación está
formada por Patricia López, en voz e pandeireta; Xerardo Quintela, no acordeón; Xesus Pérez "Chechu", coas gaitas, o whistle e a zanfona; Marco Pérez, á batería e percusións; Óscar Freire, coas gaitas e saxos; e Fran X. Gómez, clarinete
e guitarra. Neste traballo contan coas colaboracións de Guadi Galego e Fonso
"Skarnio", e andan xa a preparar o segundo, para presentáreno no 2010. Polo
de agora, teñen xa 18 concertos fechados para este verán, nos que poderemos escoitar un adianto de Haiqueao vivo.G

CINEMA.

Unha familia
en branco
e negro
Tetro
D i r e c t o r e G u i o n i s t a : Francis Ford
Coppola.
Fotografía: Mihai Malaimare Jr.
Música: Osvaldo Golijov.
Elenco: Vincent Gallo, Maribel Verdú,
Klaus Maria Brandauer, Carmen Maura,
Alden Ehrenreich, Rodrigo De la Serna.

Que Francis Ford Coppola é un
dos grandes do cine universal
de todos os tempos, non ten
dúbida (gustos á parte) e, como
un dos grandes, ten o deber, reservado aos grandes, de buscar, dar unha volta polos eidos
máis persoais, experimentar,
facer obras “de autor”, sexa iso
o que queira ser. Desta vez, a
reviravolta experimental é forte, demasiado, se non fose por
ser quen é.
Para facer esta película,
Coppola parece que seguiu a
mensaxe do Inferno de Dante:
“Abandone calquera pensamento o que aquí entre”. E en-

Fotograma de Tetro.

tra cambiando o estilo de cabo
a rabo: o alambicado estilo de
cores que Gordon Willis ou Vittorio Storaro lle ofrecían na súa
paleta dá paso a un branco e
negro anacrónico (realmente
un pecado para as produtoras)
que ás veces reflicte o estilo italiano dos 50, e ás veces, o francés dos 60. E presenta a película
en Cannes, sen alfombra vermella nin esmóquin. É, ade-

mais, unha película integramente escrita por el, que a produce con baixo orzamento. Por
riba, racha con todo o que poida supoñer Hollywood e o que
iso garda pechado: deslocalízaa, levando os escenarios a
Bos Aires e Alicante e resolve
un rol de artistas diferentes, nada que ver co sistema: Brandauer (en dobre papel), Maribel Verdú (coma sempre, non

hai máis que dicir), un descoñecido rapaz, Alden Ehrenreich (un Di Caprio diferente) e
o máis raro: Vincent Gallo, ese
tipo difícil, pintor, escritor, director, músico variado, modelo de Kalvin Klein, pornógrafo
en diferentes estilos, escandaloso a calquera nivel e antisistema en xeral.
Coppola decídese pola independencia total, coma se fo-

se un Orson Welles (o seu gran
paradigma) máis entregado á
obra que aos resultados económicos, coa diferenza de que
el non está en constante ruína.
Ten ademais a ousadía de
romper co estilo de plano-contra-plano habitual, para entrar
nun xogo de espellos e sombras que recollen a parte dos
diálogos, como unha homenaxe a Welles.
>>>
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Once poetas musicados por 15 grupos.Edicións do Cumio acaba de publicar un libro-CD en que quince grupos galegos achegan as súas cancións
inspiradas en poesía de todos os tempos, dende o Rexurdimento até hoxe:
Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Luís Pimentel, Álvaro Cunqueiro, Celso
Emilio Ferreiro, Manuel María, Darío Xohán Cabana, Alfonso Pexegueiro,
Rompente, Antón Lopo e Daniel Salgado sérvenlles a Zimmer103, Miguel
Alonso, Ataque Escampe, Miguel A. Suárez, Xurxo Mares, Fanny e Alexander,
Anxo Rei, Roberto Sobrado e banda, Snail, Meiga do Norte, Julian Ross, David
Taboada, Elanor, Fucoxabier e Nao para as súas cancións, dende a electrónica
até diversas vertentes de rock.G

>>> Porque tamén hai gran- milia un chisco previsíbel, con
des homenaxes: ópera, ballet, constantes referencias á proteatro, música sinfónica, que pia familia (italianos, músifragmentan e comcos…) pero contado
plementan a narracomo hai que contar
ción; “As Zapatillas
estas cousas, polos
Vermellas” de Powell
camiños onde circue os Contos de Hoff- Coppola
lan mellor outros exman, aparecen para decídese pola pertos como Almodóexplicar os ocos que indepenvar, ou surrealistas do
se van enchendo no
dencia total, Cono Sur, tipo Subiepuzzle total. E Bos Aila. Con todas estas
coma se fose cangas, todos estes
res, que o realizador
enfronta procurando un Orson
problemas, todos esnon entrar no tipis- Welles
tes condicionantes,
mo, mostrando a fa- (o seu gran
facer esta película e
mosa Radio Colifata e paradigma)” que, ademais, supere
o Barrio de Boca, cocon nota alta a calidamo dous pes de motide media do que é
vos argumentais.
normal esta temporaE logo, a música de Golijov, da, realmente hai que botarlle
un tipo dificilmente clasificá- moitos “güevos” ou ser Franbel, de mérito minoritario e de cis Ford Coppola.
PROPOSTA: Revisar a filmoculto, soltando trallazos de
tango mesturado con toques grafía de don Francis, descartar
de jazz e aínda pop arxentino as grandes obras e revisitar as
(o “Carito” de Gieco, que baila pequenas experimentacións,
a Verdú). E todo é, por riba, un incluídas as fracasadas. Semmelodrama, case na fronteira pre hai algo que aprender.G
J.A. Xesteira
do culebrón, un asunto de fa-

SUMMERTIME
Xabier López López

R

’’

Fotograma de Tetro.

ecoñezo que xa non recibo a chegada destas datas co desmedido e desatado
entusiasmo doutros tempos.
O verán, coma tantas e tantas
outras cousas, resultou ser un
engano, unha fraude, unha
miraxe. Coma as cancións
dos Beach Boys, dos Who, ou
a convicción do Tom Wolfe
de The pump house gang: “a
xente nun pode mudar todo
isto só porque o cronómetro
do bo Deus corra e a envoltura persoal comece a deteriorarse”. O tempo fixo o que
mellor sabe facer. Temperarnos, aquietarnos, virarnos
máis cerebrais e máis descridos (non direi máis sabios). E
non é que me adscriba aos
que fan gala de vivir no lado
amargo. Non é iso. Só que o
panorama, coas súas praias,
piscinas, verbenas, romarías,
churrascadas, festas, feiras e
demais opiáceos eventos, de
tan promisorio, remata cansando. Hai quen só vive por e
para o verán, quen cre que o
resto do ano só é un camiño,
un pretexto, unha máis ou
menos dura penitencia para
eses meses nos que os corpos
reciben a beizón do sol, a
troula, o exceso e a (estou por
dicir que orxiástica) festa dos
sentidos todos. E non me parece nin ben nin mal. Sempre
foi así e alá cada quen consigo
mesmo. (O tempo tamén
aprende a non dar demasiados consellos). Queiramos
que non estamos en verán, e
mesmo a quen substituíu os
acelerados acordes de Brighton 64 polos pausados compases de Porgy and Bess, algunha que outra nos acaba
pillando. Porque é verán, a fin
de contas! Tempo de foguetes
e de noites en branco. De viaxes, concertos e liberacións
rituais. De catarse. E falta nos
fai. Aínda que só sexa para sacudírmonos o mal soño, seguro que si, só un mal soño,
desta última primavera.G

’’

Tempodefoguetes
e de noites en branco”
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ECOS LUSÓFONOS

O TEATRO
EN GUINÉ-BISSAU:
CARLOS VAZ

Napoleon Murphy Brock
‘Sigo a tocar a Zappa para demostrar que
hai outras formas de música’
M.X.

Xosé Lois García

D

e todos é sabido que das colonias africanas baixo o
dominio portugués, na que se deu o maior índice de
analfabetismo foi en Guiné-Bissau. Este feito repercutiu
na anulación de varias expresións culturais e artísticas que
os nativos practicaban. No que toca ao teatro, os rexistros
africanos estaban reducidos a unha actividade case clandestina, pola intolerancia das elites do poder. O teatro en
Guiné-Bissau era de entretemento e cunha aspiración a
desacreditar calquera evocación dos naturais. Mais na década de 1930 e da mao de António José Flamengo créase
unha escenografía, virada, timidamente, cara ao cotián e
alimentando certa crítica social que para moitos era visto
como denuncia.
Con todo isto, o teatro orixinal dos guineanos era practicado nas tabancas (aldeas); era aquel que procedía dunha escenografía compulsada na danza e no son dos tambores. Esas danzas frenéticas que parecen que non teñen
fin, revelan ese espírito activo que os africanos expresan a
través da danza. En
toda esa mascarada
formúlase a acción
teatral da que xorden voces que son as
que harmonizan esa
comunicación que
se manifesta na xesticulación rítmica da
danza, parece que
son matices pre-teatrais, mais é teatro
na súa pureza orixinal.
A partir de 1960, en
Bolama e nas illas Bisagos o teatro guineano toma corpo
con persoas como Porfírio Costa e João Forbes cuxas actividades estaban vixiadas pola PIDE. Mais o teatro da Guiné-Bissau, comprometido e de vangarda, nace despois da
independencia do país en 1974, con grupos moi diversificados e sempre en posición de crear conciencia popular a
través dun estilo revolucionario. Neste proxecto teórico,
atopamos a Carlos Vaz (1954), que estaba ansioso por argumentar un novo teatro baseado nas raíces étnicas da
Guiné.
Carlos Vaz, no seu libro: Para um conhecimento do teatro africano, afirmaba: “Devemos pois, saber utilizar a arte
como uma arma revolucionaria. Só assim podemos levar
o teatro a aprender a conducir as diversas artes de que necessita para uma expanção livre”. Cando este dramaturgo
e director de teatro se refire á acción revolucionaria, está
pensando no colectivo dos que participan nesa simbiose,
actores e público. Esta interdependencia, proposta por
Vaz, mostra a outra cara do teatro guineano dentro dun
contexto democrático, onde as suxestións deben ser tomadas en función das necesidades populares e desde un
horizonte revolucionario. Isto o dicía Vaz en 1978, un lustro despois da independencia.
Esta proposta do propio Vaz atinxe unha elevada formulación inspirada nunha educación formal que entrañaba volver ás orixes da cultura, onde a linguaxe teatral tivese o seu apousento propio e nunca restrinxido a intereses de clase, e menos da dominante.G

Frank Zappa descubriuno en
1972, cantando nun bar cun
grupo de versións. Fíxolle unha
desas proposicións que non se
poden rexeitar, mais el rexeitouna: empeñara a súa palabra
co propietario do club. Mais
uns meses despois, Napoleon
Murphy Brock comezou a tocar
coa banda de Zappa, converténdose nun dos protagonistas
fundamentais de toda unha
etapa da carreira do músico californiano. Cantante, saxofonista e frautista, a súa contribución
non se reducía a exhibir as súas
fértiles aptitudes musicais senón que se transformaba nun
entertainer de primeira categoría para o hilarante espectáculo
dadaísta que Zappa creaba para
as súas xiras.
O pasado xoves, Brock,
acompañado dos portugueses
Low Budget Research Kitchen,
recreou aquela música en Vigo,
nun concerto do Festival Imaxinasons, aínda que é consciente
da dificultade de repetir o éxito
obtido entón. “Nos anos 60 e 70
a música popular tiña un potencial enorme, pero as cousas foron evolucionando cara á mercadotecnia. Zappa era un compositor que incorporaba elementos do jazz, do rock, do
blues, do reaggae, da música
disco… Os seus recursos eran
inesgotábeis e sempre soaba diferente a calquera outra cousa
que puideses ouvir. O sorprendente é que, con aquela música,
enchésemos estadios. Na actualidade, iso resultaría imposíbel
porque a industria xa non ten
nada a ver coa música nin coa
arte. Limítanse a apoiar produtos incribelmente simples e banais cos que obter un éxito rápido e efémero. Tanto as discográficas coma os músicos que as
sosteñen prefiren que todo se
manteña nun nivel básico e manexábel.”
Daquela, queda algunha esperanza para as bandas de música que pretendan ir máis alá
das estruturas simples que dominan o mercado? “As composicións de Zappa estaban moi
por diante da súa época e por
iso seguimos tocándoas, para
mostrarlles ás novas xeracións
que existen outras formas de facer música. El tivo que lidar

Napoleon Murphy Brock na actuación de Vigo.

’’

Oproblemaécomochegar
a millóns de compradores
de discos que só se guían
pola radio comercial”

moito coa industria e, probabelmente, a xente que se achegaba á súa obra facíao a través
de canles que non tiñan que ver
co mercado. Agora é máis doado escoitalo nas emisoras de
música clásica que nas comerciais, pero non perdo a confianza en que as novas tecnoloxías
permitan outros modos de promoción e de distribución que
posibiliten a aparición de públicos máis esixentes.”
Entre os espectadores máis
novos do concerto detéctase,
efectivamente, unha certa sor-

ÁLVARO VAQUERO

presa causada por unha música
ateigada de cambios rítmicos,
de extravagancias tímbricas, de
revirados arranxos. Mais semella que gozan co que escoitan.
“Por suposto, os amantes da
música –e isto nótase especialmente nun festival de jazz coma
este– desexan ampliar horizontes, que alguén lles ofreza algo
diferente. O gran problema é
como chegar a millóns de compradores de discos que só se
guían pola radio comercial e
polas grandes campañas de publicidade.”
Napoleon Murphy Brock
segue comportándose coa humildade dun músico de repertorio e sabe o moito que lle debe a aquel encontro fortuíto de
1972: o seu proxecto máis inmediato é a participación en
Duty Treats, o próximo disco
de George Duke, antigo compañeiro na banda de Zappa.G
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Excelencia escénica en Almada
O Festival de Teatro
converte a vila
portuguesa
nunha pequena
capital cultural

Manuel Xestoso

Non cabe dúbida de que a febre
do teatro se apropiou do verán.
Hai unha década, mesmo aos
máis veteranos dos festivais que
se desenvolvían nesta época
custáballes conformar unha
programación que contentase
un público amplo; agora, pola
contra, hai que andar espelido
para atopar entradas en calquera das innumerábeis representacións que teñen lugar nestes
eventos estivais. Aparecen novas citas na axenda e as máis antigas adquiren un carácter de ritual que ninguén quere omitir.
Nalgúns casos, o festival acepta
a responsabilidade de marcar
as tendencias estéticas que se
propagarán no inverno; noutros, resúmese o que sorprendeu e emocionou durante o
ano anterior. O Festival de Almada –que alcanza este ano a
súa vixésimo sexta edición– está
a medio camiño entre ambas as
dúas orientacións.
Que unha pequena localidade como Almada se convertese
en escenario do maior acontecemento teatral de Portugal
non pode estrañar cando se observa o coidado con que os organizadores tratan ao seu público habitual. Coma en todos
os festivais de longa traxectoria,
neste tamén existe un escollido
número de seareiros que integran o núcleo duro da audiencia, persoas que talvez desenvolveron a súa aprendizaxe teatral no seo do festival. Son aqueles que, un ano e outro, viaxan
dun espazo escénico ao seguinte para non faltar a ningún dos
espectáculos programados, para examinar minuciosamente
os pros e os contras de cada función, para comparar o menú do
ano en curso co das edicións
pasadas. E, por suposto, para
gozar do teatro.
Tratando a este grupo como
ao seu principal interlocutor é
como o Festival de Almada logrou situarse na vangarda do
teatro europeo. Escoitando ao
seu director, Joaquim Benite,
dirixirse a eles durante o acto

Dieu comme patient, dirixida por Matthias Langhoff.

’’

Undosgrandesacertos
do Festival é o exemplar
equilibrio que consegue
soster entre producións
portuguesas e
internacionais”

’’

As criadas na versión de Luc Bondy e a Volksbühne.

de inauguración, percíbese a
complicidade desenvolvida ao
longo do tempo. E, claro, o espectador novel decátase do
ambiente de intimidade e franqueza que preside as relacións
entre o público máis avezado e,
xa que logo, séntese inmediatamente integrado.
Mais a isto hai que sumar o
apoio das institucións e unha
experiencia na organización
que logra congregar o mellor da
escena mundial cun orzamento
de medio millón de euros. Este
ano, o Festival abriu cunha soberbia versión de As criadas de
Genet a cargo da mítica Volks-

? UERE SABER MÁIS?
www.ctalmada.pt

bühne de Berlín, dirixida por
Luc Bondy e con Edith Clever –a
actriz fetiche de Syberberg–
dando vida a unha das protagonistas. Sen dúbida ningunha, un
dos pratos fortes desta edición.
O outro chegará os próximos días 13 e 14, cando Matthias Langhoff presente Dieu comme patient, unha montaxe sobre textos de Os cantos de Maldoror de
Lautremont.
Só por estes dous espectáculos xa pagaría a pena a viaxe até a
Almada, pero os organizadores
pretenden que non haxa tregua
para os amantes do teatro e
mostrarán tamén, entre outros
moitos espectáculos, a Zerline
de Hermann Broch en versión
de Robert Cantarella –o gran
protagonista do Festival de Avig-

Ofestivalpropiciouque
Almada se convertese na
cidade con maior número
de salas de Portugal, só
por atrás de Lisboa e Porto”

’’

Sonmoitososqueafirman
que Almada posúe
o público teatral máis
entendido de todo o país”

non do ano pasado–, o Teatro
da Sátira de San Petersburgo
con Compota rusa –unha obra
da moi de moda Liudmila Ulitskaia– e oito novas producións
portuguesas entre as que hai
que destacar a dos sempre espectaculares Circolando.
De facto, un dos grandes

acertos do Festival é o exemplar
equilibrio que consegue soster
entre producións portuguesas e
internacionais, entre compañías consagradas e emerxentes,
entre estreas e e montaxes xa rodadas, entre estéticas tradicionais e innovadoras… facendo
da diversidade o piar básico sobre o que se constrúe un proxecto que vai moito máis alá dun
puntual episodio de verán: hoxe, Almada é a cidade con maior
número de salas de Portugal, só
por atrás de Lisboa e Porto; creouse a Casa da Cerca, un centro
de arte contemporánea que adquiriu unha gran relevancia no
devir das artes portuguesas;
multiplicouse o número de bibliotecas… E, por suposto, son
moitos os que afirman que posúe o público teatral máis entendido de todo o país.
Cando se fala de que un festival debe xerar riqueza adóitase
incidir nos valores económicos
do “turismo cultural”, un fenómeno, en demasiadas ocasións,
baleiro de contidos e puramente conxuntural. Esquécese insistir nestoutro aspecto: a creación dunha feraz rede social
que alimente a reflexión sobre
conflitos éticos e estéticos e no
que a cultura poida xogar o papel de detonante dos cambios
na sociedade. En Almada téñeno moi presente.G
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PATRIMONIO

Pedra do Labirinto (Marín); Outeiro do Cribo (Meis) e Pozo Ventura (Poio).

Páxinas escritas sobre pedra
O legado artístico máis visíbel dunha sociedade desaparecida
hai milenios vén de ser recollido en Petróglifos de Galicia
(Edicións A Nosa Terra), unha obra asinada polo fotógrafo Xulio Gil
e o estudoso Antonio de la Peña, que se presenta
con catro edicións independentes en galego, inglés, francés e castelán
M.B.

H

ai catro mil anos a
vella sociedade
campesiña, herdeira da cultura
megalítica do Neolítico, que
poboaba as terras que na actualidade conforman Galiza,
deixou a súa impronta en máis
de dous milleiros de penedos.
Puntos, combinacións de círculos concéntricos enguedellados, espirais, cervos, embarcacións e mesmo armas gravadas a través de sucos nas pedras asoman espalladas por
boa parte do territorio.
Trátase de representacións
cunhas características singulares que fan da arte rupestre galega un fenómeno excepcional,
unha das manifestación artísti-

cas que máis diferencian o país
no mundo, tanto pola súa localización, xa que se concentran
no territorio natural e histórico
galego, con epicentro nas Rías
Baixas, como polo repertorio de
figuras e signos, artellados todos
ao redor dun compendio de
normas iconográficas estritas.
O pasado 2 de xullo presentouse no Museo de Pontevedra
Petróglifos de Galicia, un proxecto ambicioso para o contexto editorial galego, que Edicións
A Nosa Terra materializou en
catro edicións independentes
en galego, francés, inglés e castelán, cun declarado destino no
mercado internacional e na
procura de lectores apaixonados por todo o mundo no fenómeno dos petróglifos galegos.
Pese a importancia da arte

rupestre galega faltaba unha
publicación de referencia que
plasmase con calidade e rigor
fotográfico e editorial a riqueza
deste patrimonio. Durante
moitos anos, os fotógrafos dos
petróglifos foron moitas veces
os propios arqueólogos, mais
desta vez Edicións A Nosa Terra
contou co traballo artístico de
Xulio Gil e o asesoramento de
Antonio de la Peña, figura de referencia sobre os gravados en
pedra. Xuntos, fotógrafo e arqueólogo, se responsabilizan
dun volume onde os debuxos
pétreos foron captados en condicións óptimas para ser posteriormente trasladado ao papel
dun libro único e excepcional.
A vexetación e a non sempre
adecuada luz natural obrigaron
ao fotógrafo a percorrer o país

Antonio de la Peña e Xulio Gil.

armado cun sofisticado sistema
de iluminación artificial e alimentación eléctrica portátil
que tivo ademais que desprazar
a zonas de difícil acceso, espalladas por curutos e montes,
que localizaba a través de coordenadas UTM e toda unha serie
de mapas elaborados a partir de
fotografías aéreas.
“A cada petróglifo cómpre
poñerlle a iluminación que
precisa, porque case sempre o
suco artístico non está definido. Non quería ser escravo do
sol, do día do ano e da vexeta-

PACO VILABARROS

ción”, comenta o fotografo. Xa
que, obviamente, non é posíbel levar a pedra ao estudio, Gil
ideou o sistema contrario: desprazar focos, flashes e alternadores ao monte.
As primeiras imaxes de arte
de Xulio Gil para esta obra plasmounas nos petróglifos de
Mondariz. Foi un traballo co
que xa contou coa colaboración de Antonio de la Peña e
que sería seguido posteriormente por outros moitos ao
longo de todo o país e mesmo o
norte de Portugal.

ra
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As Sombriñas (Ponte Caldelas).

UNIVERSO SIMBÓLICO GRAVADO NAS
ROCHAS. Malia o seu primitivismo, esta sociedade xa desaparecida hai miles de anos acadou
un nivel de desenvolvemento
intelectual moi significativo que
lles permitiu artellar un “entramado simbólico e ideolóxico
sumamente complexo” que fai
pensar a estudosos como Antonio de la Peña, un dos referentes galegos neste eido, en todo
un universo espiritual do que
hoxe o legado máis visíbel sería
a arte rupestre.
Con todo, e a pesar dos repetidos intentos de achegarse dun
xeito científico e rigoroso ao
fondo deste fenómeno, Antonio de la Peña asegura que “hoxe só estamos en condicións de
afirmar que as figuras gravadas
nos petróglifos galegos representan algo moito máis fondo e
complexo” do que pode parecer a primeira vista. “Tras de cada figura, tras de cada escena,
agóchase o complicado mundo
das crenzas. Un mundo no que
se mesturan o simbólico e o
ideolóxico, o sagrado e o profano; un universo intelectual no
que as imaxes máis recoñecíbeis é moi probábel que tiveran
ademais unha forte compoñente mitolóxica”.

’’

Aarterupestregalegaé
un fenómeno excepcional,
unha das manifestacións
artísticas que máis
diferencian o país
no mundo”

’’

Avexetaciónea,nonsempre,
adecuada luz natural
obrigaron o fotógrafo
a percorrer o país armado
cun sofisticado sistema
de iluminación con
alimentación eléctrica”

’’

Duranteanososfotógrafos
dos petroglifos foron,
moitas veces,
os propios arqueólogos”

Tanto pola diversidade, a espectacularidade das manifestacións como pola abundancia,
de la Peña considera a arte rupestre galaica como “a manifestación cultural máis orixinal, peculiar e representativa de entre
todas as que se teñen producido
nestas terras ao longo da historia”, “tan interesante e espectacular como a da Europa Atlántica” aínda que “inxustamente”
menos coñecida e valorada”.
Este tipo de gravados da arte
rupestre comezou a ser estudado polos investigadores hai
pouco máis dun século e medio.
Non foi até o século XIX cando
autores como Barros Sivelo e
Murguía abordaron nas súas
obra estes debuxos, que xunto
cos membros da Sociedad Arqueológica de Pontevedra falaron abertamente da existencia
dun grupo específico de arte rupestre ao aire libre nas terras do
noroeste peninsular. Pero non
será até uns anos máis tarde e
baixo a dirección de Casto Sampedro que o artista Enrique
Campo Sobrino debuxe con
gran precisión un gran número
de petróglifos e que Ramón Sobrino Buhigas compile e edite o
primeiro catálogo e unha síntese con rigor científico.G

Quen eran os gravadores?
Campesiño, cun nivel de desenvolvemento intelectual
respectábel, asentado na comarca das Rías Baixas e con
experiencia no intercambio
con outros pobos. Este sería o
perfil medio das persoas que
integraban as comunidades
que deixarían a súa pegada
nas pedras. Como explica
Antonio de la Peña no volume Petróglifos de Galicia
eran comunidades que seguían daquela a practicar un
ancestral ritual de enterramento de tipo colectivo no
interior de vellos monumentos megalíticos. Sinala ademais que mantiñan contactos “razoabelmente frecuen-

tes e intensos” co exterior, e
que esas relacións “chegaban
até puntos moi afastados”,
como poderían ser as Illas
Británicas e mesmo focos do
Mediterráneo oriental, como
parecen apuntar petroglifos
como o de Oia, no que se representa unha embarcación
de tipoloxía mediterránea,
ou os labirintos de modelo
cretense. Ao seu ver, eses
contactos “intensificaron a
produción agraria e desenvolveron unha actividade
tecnolóxica” que co tempo
desembocaría na metalurxia
do cobre, do ouro e da prata,
“transcendental para a súa
economía”.G

Boa acollida entre os especialistas
O volume Petróglifos de Galicia
estivo presente no congreso internacional de Minería Sostíbel
2009, organizado pola Cámara
Oficial Mineira de Galicia o pasado mes de abril, con moi boa
acollida entre os asistentes. Co-

mo explicou Francisco Aréchaga
Rodríguez, presidente da Cámara Oficial Mineira de Galicia, trátase dun volume “moi ben editado,
con imaxes moi coidadas, que
animará os investigadores a seguir traballando neste campo”.G
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O faro que aluma a terra

Vista da torre de Hércules.

XAN CARBALLA

A concesión do título de Patrimonio
da Humanidade á Torre de Hércules reabre
o debate sobre os monumentos galegos

Antonio Cendán

A

recente concesión
do título de Patrimonio da Humanidade por parte da
UNESCO á Torre de Hércules
da Coruña reabre o debate da
situación na que se encontran os principais monumentos, así como aqueles outros
lugares de interese turístico

que seguen case esquecidos.
O arqueólogo Felipe Senén
considera moi positivo o feito
de que cada vez máis monumentos galegos conten con este recoñecemento por parte de
organismos internacionais.
Non embargante, este experto
entende como fundamental
“fuxir do chiringuitismo e da
política de propaganda e do
adhesivo”. Para Senén, que foi

director do Museo Arqueolóxico da Coruña, o feito de que
houbese un titular galego á
fronte do Ministerio de Cultura, César Antonio de Molina,
foi fundamental para que a
UNESCO se dese conta de que
era un faro que levaba aí máis
de 2.000 anos. Entende tamén
que a cidade de Ferrol reúne
tamén todos os requisitos para
ser distinguida do mesmo xeito que a torre herculina. Con
todo, a carencia dun “peso pesado” que tirase da súa candidatura foi o motivo para que
non contase co mesmo recoñecemento.
Lembra que tiveron que pasar 20 anos dende a exposición
artellada sobre a Torre de Hér-

’’

Adiferenzadoutrospaíses,
en Galiza os turistas poucas
veces dispoñen de guía ou
de servizos axeitados”

cules na que se propuxera xa a
súa candidatura. Foi o antigo
titular do Ministerio de Cultura
quen rescatou a documentación necesaria para poñer en
valor o vello faro romano.

LONGA LISTA MONUMENTAL. Pero a
lista de monumentos ou lugares galegos que merecían a de-

claración de ben de interese
cultural é longa. Entre estes cabe salientar as famosas Dunas
de Corrubedo, o monte de
Santa Tegra, Fisterra ou San
Andrés de Teixido. A principal
dificultade á que se enfrontan
todos estes puntos de atracción é a carencia de servizos
axeitados e a falta de planificación. A diferenza do que sucede noutros países, en Galicia os
turistas non dispoñen de servizos tan elementais coma un
guía que axude aos visitantes a
comprender o monumento,
unha cafetería nas zonas próximas ou un aparcadoiro para
autobuses que cheguen ateigados de turistas. Este será un
dos problemas aos que >>>
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A Muralla de Lugo foi, durante anos,
considerada un obstáculo

A catedral de Lugo desde as murallas.

Arquivo A.N.T.

Dentro da ruta monumental
galega que foi elixida coma
patrimonio da Humanidade
salienta a Muralla romana de
Lugo. A distinción da que foi
obxecto o vello recinto lugués
redundou positivamente en
toda a cidade, xa que trouxo
consigo un incremento de visitantes, a máis de estar en todos os itinerarios culturais a
nivel mundial. Neste sentido,
Senén apunta que á clase política serviulle para darse conta de que “o patrimonio vende, dá votos e contribúe ao de-

’’

Nosanossesenta
recolléranse sinaturas
para derrubala ou trasladala
ao polígono do Ceao”

senvolvemento económico xa
que todos agardan a chegada
deses visitantes que veñen
gastar os seus aforros no seu
tempo de lecer”.
Neste sentido, Lugo está
moi mellorado, moi rehabili-

tado, afirma Senén. Lembra
tamén que a Muralla luguesa
fora obxecto das críticas dos
principais sectores das cidade
nas décadas dos anos sesenta
e setenta. Daquela recolléranse sinaturas para a súa demolición e traslado ao polígono
industrial do Ceao, xa que estaba considerada coma un
atranco para o desenvolvemento da cidade. Sinala que
tamén a cidade de Pontevedra é un exemplo a seguir en
materia de rehabilitación, así
como o núcleo de Allariz.G

O patrimonio
descoñecido

Pormenor do Pórtico da Gloria da catedral de Santiago.

>>> terá que facerlle fronte a
torre coruñesa.
Un exemplo de organización para Felipe Senén encóntrase na rexión francesa da
Provenza, na Costa Azul gala,
ou tamén na Bretaña onde se
encontra o Fisterra francés. A
tan só un quilómetro dos dis-

tintos lugares turísticos existen centros de recepción de
visitantes. Outro dos aspectos
que incide negativamente é a
actual estrutura urbanística
do país, no que abondan as cidades incómodas e nas que é
moi difícil desprazarse até un
aeroporto.G

XAN CARBALLA

? UERE SABER MÁIS?

Na actualidade hai en Galiza catro
lugares que contan coa declaración de Patrimonio da Humanidade
que concede a UNESCO, organización das Nacións Unidas, dedicada
á cultura. Son a cidade e o Camiño
de Santiago, a muralla de Lugo e,
agora, a Torre ou faro de Hércules.

Tres críticas pertinentes
Senén láiase do excesivo “burocratismo” existente na política cultural galega. Pon como exemplo o Pazo de Meirás, do que se está a reclamar
a súa apertura “cando non é
posíbel visitar o de Mariñán
que é noso”. Así mesmo, inci-

de tamén no chamado paraíso etnográfico, cando en ningunha universidade galega
existe aínda unha cátedra de
etnografía. Crítica que non se
saiba o que se quere facer coa
Cidade da Cultura, cando
precisamente o que non se

sabe é o que hai no país. Cita
como exemplos o amplo
descoñecemento que existe
sobre persoeiros galegos coma Prisciliano, Xelmírez ou
Salvador de Madariaga, o
precursor da moderna idea
de Europa.G

Aínda que Galicia conta cunha extensa cifra de monumentos, moitos deles sen ningún recoñecemento, en bastantes casos estanse a destruír. Mentres se asfaltan corredoiras, están a desaparecer
os balados que rodeaban as
leiras. Tamén se está a asolagar o país con tulla en detrimento do loureiro. O problema é a ausencia dunha política de protección da arte popular. Ao longo de toda a nosa
xeografía pódese observar a
destrución de sitios tan emblemáticos como son os cemiterios, moitos dos cales sofren as consecuencias das novas ampliacións. Tamén desaparecen outros, coma as
clásicas cruces de ferro emprazadas nunha chanta e que
servían como recordatorio
dalgún accidente no que perdera a vida algunha persoa.
Os Ribeiros son outros dos

grandes descoñecidos. Existen varios pero non están avaliados na súa xusta medida: os
ribeiros da Ribeira Sacra, os
do Sil o Miño e o Bibei, entre
outros. Senén achaca o descoñecemento dos mesmos ao
escaso interese que puxeron
as distintas administracións
en promocionalos.
Entre os itinerarios practicamente inéditos encóntrase,
no Incio, a parroquia de Ferrería, na que se empraza o famoso Balneario, que fora propiedade da familia Ortega y Gasset, así coma todo o peculiar
entorno, no que aínda queda a
lembranza das antigas pensións ás que acudían noutrora
as economías menos poderosas. Nesta mesma zona xeográfica están tamén os non
menos famosos Foxos dos Lobos, utilizados para a caza indiscriminada destas animalias, hai preto de tres séculos.G

Santiago de Compostela precisa
un plan de ordenación turística
É a cidade galega máis universal.
Aínda que a súa zona vella se encontra nun bon estado de conservación, de non evitarse algúns excesos corre o risco de ser devorada
polo turismo, na opinión de Felipe
Senén. O que se trata neste caso, a

máis de poñer o atrimonio en valor, é de ter un plan de ordenación
turística que satisfaga as necesidades dos miles de visitantes que cada ano se achegan até a capital galega, así coma dos centos de familias que viven do turismo.G
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Ourense, onde comeza a Ribeira Sacra
Das xoias do románico ás rochas graníticas
do canón do Sil, a nova entrega da colección
Comarcas de Galiza, Ourense, repasa a riqueza
natural e patrimonial desta comarca
marcada polas súas potencialidades termais,
vinícolas e turísticas

M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

V

én de publicarse a
nova entrega da colección Comarcas
de Galiza que concello a concello achégase ao patrimonio natural, histórico e
artístico destas demarcacións
nas que se divide o mapa galego. Titúlase Ourense, e nel o
equipo coordinado por Adela
Leiro percorre os recunchos da
comarca ourensá que concentra maior densidade de poboación, especialmente na capital,
integrada polos concellos de
Amoeiro, Barbadás, Coles, Esgos, Nogueira de Ramuín, Ourense, O Pereiro de Aguiar, A
Peroxa, San Cibrao das Viñas,
Taboadela, Toén e Vilamarín.

AMOEIRO. Eminentemente rural, este concello tamén é coñecido co nome de Chaos de
Amoeiro, en referencia ao seu
característico releve chan elevado sobre as bocarribeiras do
Miño e as estribacións da serra
da Martiñá. Entre os principais
valores naturais que acolle,
composto por carballeiras,
bosques de ribeira e fervenzas,
e o seu patrimonio histórico e
artístico, os autores destacan o
Pazo de Trasalba, que foi a casa de Otero Pedrayo e que na
actualidade acolle a casa museo dedicada ao ao autor de Os
camiños da vida. Nas súas instalacións poden verse tanto
fondos bibliográficos e documentais referidos a escritor
como traballos audiovisuais e
o seu legado.
Na parroquia de Trasalba
tópanse tamén os restos arqueolóxicos da Chan da Ferradura. Trátase dun petroglifo situado nun abrigo rochoso co-

ñecido como O Raposo que segundo a teoría sostida polos investigadores García Quintela e
Santos Estévez nun dos seus
traballos tería relación co movemento dos astros. Manteñen a hipótese de que unha rocha do refuxio foi movida ou
rachada para que no solsticio
de inverno coa saída do sol
quedase aliñado. O petroglifo
podería representar as paisaxes do Monte de San Trocado e
un tramo do Miño.

Territorios de Esgos desde a Biduíza.

BARBADÁS. Tamén deixaron pegada no concello os pobos prerromanos, en forma de asentamentos aos que o visitante se
pode achegar a través de diversas rutas sinalizadas. Barbadás
está situado entre as cuncas
fluviais do Miño e do Barbaña
e da época medieval conserva
a igrexa románica de San Martiño de Loiro, mandada construír a comezos do século XII
por Afonso VII.
Castelo da Peroxa.

COLES. Entre os pazos que continúan en pé en Coles ten especial interese o de Fontefiz. Nel
está en marcha o Centro de Recursos Zooxenéticos de Galiza,
que traballa pola conservación
e desenvolvemento das razas
autóctonas en perigo de extinción. O centro mantén a maior
explotación de gando vacún
da provincia de Ourense. As
actividades de recuperación
do gando bovino (raza cachena, caldelá, frieiresa, limiá e
vianesa) estendéronse a outras
especies como a galiña de
Mos, a ovella galega, o porco
celta, o cabalo de pura raza galega e razas caninas.
Os principais valores naturais están asociados ao río Miño e aos penedos graníticos
que abundan no concello e

As aceas do Miño son exemplo de adaptación ás forzas do río: sólidas e cunha
forma aguda enfrentada á corrente, para
resistir a súa forza, e cuberta cha de pedra, para soportar as enchentas.

forman parte dunha das rutas
a pé sinalizadas.

ESGOS. O relevo irregular de Esgos, con altitudes que varían

O encoro de santo Estevo permite a navegabilidade nun longo tramo que, en Nogueira de Ramuín, aproveitan como recurso turístico.

A Chavasqueira, unha das áreas lúdicas termais ao pé do Miño en Ourense.

dende case os mil metros nos
contrafortes do Monte Meda e
no Biduíza até as partes máis
baixas ocupadas polos afluentes do Loña, conforma unha

paisaxe con abundantes penedos verticais graníticos que
por veces describen curiosas
formas acasteladas. Neste lugar tópase o mosteiro de >>>
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Garza real.
O lidoiro ou virgondoiro (Celtis australis)
[á dereita] é unha árbore que só se atopa
silvestre ás beiras do Miño na comarca
de Ourense e no Ribeiro.
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Pormenor da igrexa románica de san Martiño de Loiro (s. XII).

de deixou as pegadas, para
axudar os cristiáns.
O cultivo das vides desta zona está acollido á Denominación de Orixe Ribeira Sacra,
dentro da subzona Val do Miño.

SAN CIBRAO DAS VIÑAS. Até hai uns

O canón do Sil desde o mirador das Gándaras, en Vilouxe, entre Nogueira de Ramuín e Parada de Sil.

O mosteiro de santo Estebo de Ribas de Sil foi fundado no s. X e ampliado e reformado
con posterioridade. Na actualidade utilízase como parador.

’’

Investigadoressosteñenque
o petróglifo do Chan
da Ferradura (Trasalba),
situado nun abrigo rochoso,
tería relación
co movemento dos astros”

Croa do castro de santa Águeda. Nel pódense apreciar os foxos e valados defensivos,
actualmente está cuberto por unha carballeira.

>>> San Pedro de Rocas, fundado no século VI. É o único
eremitorio da Alta Idade Media galego que tivo continuidade posterior como cenobio
e mosteiro. Chama a atención
por estar, en parte, escavado
na roca. O conxunto intégrano unha igrexa románica do
século XIII, o edificio do mosteiro (XVII) que actualmente
acolle o Centro de Interpretación da Ribeira Sacra e a fonte
de San Bieito, que segundo a
tradición ten propiedades curativas.

NOGUEIRA DE RAMUÍN. Un dos
centros monacais máis destacados do que se deu en chamar Ribeira Sacra, pola gran
número de edificios relixiosos
que nela se ergueron é o mos-

teiro de Santo Estevo de Ribas
de Sil. Foi fundado no século X
e ampliado e reformado posteriormente e na actualidade
acolle un parador.
Próximo ao mosteiro tópase o encoro de Santo Estevo,
navegábel durante un tramo
longo do Sil, que ao paso polo
concello aproveitase como recurso turístico.

OURENSE. A cidade, con aproximadamente 100.000 habitantes, é a terceira de Galiza. Ocupa unha zona natural de paso e
conserva un interesante casco
antigo, con importantes mostras histórico-artísticas. Os autores sitúan os principais valores naturais nas beiras do Miño, onde se conservan bosques de ribeira e onde se acon-

O pazo de Fontefiz acolle o Centro de Recursos Zooxenéticos de Galiza, onde traballan
pola conservación e desenvolvemento das razas autóctonas.

anos, tal como se sinala no volume que se vén de editar, o
concello tiña un carácter eminentemente rural, onde as
principais actividades eran a
agricultura e a gandería. A
construción do polígono determinou un cambio nas actividades e na estrutura dos asentamentos e a economía local.
Conta co primeiro espazo
Natural de Interese Local de
Galiza: A Boutureira, 184 hectáreas de bosque mixto (atlántico e mediterráneo) no que se
mesturan carballos e aciñeiras.
Varias rutas sinalizadas permiten percorrelo.

TABOADELA. Topáronse intere-

’’

Campanario exento, sobre os penedos,
de san Pedro de Rochas. Fundado no s. VI,
é o único eremitario galego da Alta Idade
Media. O conxunto está formado por unha igrexa románica do s. XIII, o mosteiro,
do s. XVII, e a fonte de san Bieito.

dicionou un paseo que permite facer rutas polo entorno e os
puntos máis destacados do
termalismo ourensán, entre os
que figuran as pozas de Outariz e a Chavasqueira.

O PEREIRO DE AGUIAR. Ademais de
restos arqueolóxicos castrexos,
existen teorías que sosteñen
que no concello houbo unha
estación romana no lugar dos
Baños, que se artella sobre os
restos de cerámica topados e
nas lápidas de carácter miliario
da parroquia de Pereiro.
Á beira do Miño, na parroquia de Vilariño, circula a lenda dun castelo sepultado polas augas, con pasadizos e inscricións en pedra que algúns
interpretan como conmemo-

Entreospazosque
continúan en pé en Coles
está o de Fontefiz, que acolle
o Centro de Recursos
Zooxenéticos de Galiza
para a conservación
e desenvolvemento
das razas autóctonas ˝

santes vestixios pertencentes á
romanización como son os restos de calzada romana na parroquia de Taboadela e Santiago de Rabeda, onde se descubriu a ara fundacional romana,
unha pedra granítica coa inscrición “Laribus vital”. Tamén
existen ruínas dunha fábrica
romana de ladrillo en A Petada,
lugar da parroquia da Touza.

TOÉN. No territorio municipal

rativas de vitorias romanas sobre o castro de Medulio. Noutra parroquia, a de Melias, pode visitarse o Pazo Casdemiro
(XVII), casa natal do Padre
Feixóo.

A PEROXA. Conserva importantes restos histórico artísticos no
que figuran castelos, pazos e
igrexas e no que os autores
destacan o castelo da Peroxa.
Posibelmente foi construído
no ano 793, durante o reinado
de Afonso II e experimentou
reformas posteriores. Sufriu tamén o asedio dos árabes e, segundo a lenda, o apóstolo Santiago voou co seu cabalo dende
o monte situado enfronte, on-

distínguense dunha banda o
val do Miño, con desniveis de
100 a 200 metros e unha superficie de aplanamento elevada
duns 500 metros. Conserva un
destacado patrimonio arquitectónico vinculado á igrexa,
no que sobresaen o templo románico de Santa María, datado no século XII, e o de San Pedro de Moreiras.

VILAMARÍN. Pola ponte Sobreira,
sobre o río Barbantiño, pasaron
durante séculos peregrinos na
súa viaxe a Compostela. Polo
concello transcorre parte do camiño de Santiago que comunica
Vilamarín e Faramontaos (Cea).
No concello pode visitarse o castelo-pazo de Vilamarín, un dos
máis importantes da provincia
de Ourense, actualmente propiedade da Deputación.G
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viaxar.comer.mercar
na elaboración –12 litros de leite por quilo de queixo– procedente das razas rubia galega,
pardo alpina e frisona e dos
cruzamentos entre si, e do agarimo que os responsábeis desta queixería vilalbesa poñen na
elaboración.
O San Simón da Costa prodúcese en dous formatos: o
grande, cun peso que abala entre os 800 gr. e o 1,5 Kg, cunha
maduración mínima de 45 días;
e o formato pequeno, denominado Bufón, que pesa entre 400
e 800 gr. e ten unha maduración
mínima de 30 días.
Este produto de calidade pode atoparse en grandes áreas comerciais como Carrefour, El
Corte Inglés e Mercadona, e en
estabelecementos especializados en produtos delicatessen.
Máis información en info@queixeriacatadoiro.com e na web
www.queixeriacatadoiro.comG
Eva Estévez

VIAXAR.

Embarcacións
tradicionais
en Muros
A localidade coruñesa de Muros acolle, entre o 9 e o 12 de
xullo, a novena edición dos
‘Encontros de Embarcacións
Tradicionais de Galiza’, unha
cita bianual na que participan os 43 colectivos que forman parte da Federación Galega pola Cultura Marítima e
Fluvial e entidades afíns de
Galiza, Portugal, Irlanda,
Francia e País Vasco, Cataluña, Andalucía, Levante ou as
Illas Baleares.
Como en anteriores ocasións, o encontro consistirá
nunha concentración de embarcacións tradicionais representativas do patrimonio marítimo galego e doutras zonas xeográficas acompañada de ac-

ROTEIROS.

CONSULTAR.

MERCAR.

Menús on line

Queixo afumado No corazón
do bosque
con agarimo
(de Silleda)

tos culturais e de lecer para todos os públicos.
As asociacións que promoven o evento, Mar de Muros e
Canle de Lira, xunto co Concello de Muros e o Museo do Mar
de Galicia, así como outras
asociacións e entidades culturais, etnográficas e empresariais, desenvolverán numerosas actividades en mar e terra
no porto e vila de Muros.
Entre as actividades marítimas destacan regatas, roteiros,
manobras e exhibición de embarcacións.
En terra haberá obradoiros
de navegación, de redes, afumado de sardiña, secado de
polbo, así como un de carpintaría de ribeira e distintas exposicións e actuacións musicais.
Para os larpeiros, os hostaleiros
da vila confeccionarán tapas e
pratos nos que os sabores do
mar serán protagonistas. Máis
información en www.culturamaritima.org G

Para moitas persoas cociñar é un
suplicio. Para outras menos, e o
que verdadeiramente supón unha dificultade é pensar que preparar para alimentarse sen caer
na rutina e a repetición. Para solucionar este problema Consumer Eroski a través da web
www.consumer.es ofrece varias
alternativas. Entre elas un menú
para as persoas que comen fóra
da casa por necesidade ou gusto
(nestes días de descanso estival).
Trátase dun plan de menús de
friameira confeccionado para
cinco días laborábeis durante todas as semanas do ano.
Na web inclúen menús
equilibrados coa receita e modo de facer cada prato e como
conservalos, co obxectivo de
ofrecerlle ao público pratos
saborosos, saudábeis e seguros. O apartado de menús de
tarteira tamén ten un apartado sobre os recipientes e útiles
aptos para esta modalidade
de alimentación que tan de
actualidade está. A oferta desta web complétase con propostas de menús para crianzas, vexetarianos, principiantes, embarazadas e lactantes,
e menús estándar para toda a
semana. Máis información en
www.consumer.es/alimentacion/menus/taperG

E. Estévez

E.E.

O queixo da Denominación de
Orixe Protexida San Simón Dacosta, elaborado na Queixería
Catadoiro de Vilalba, acaba de
ser distinguido como o mellor
queixo de España na convocatoria anual que promove o Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural e Mariño, Alimentos de España.
O produto, feito con leite de
vaca de pasta semidura afumada con madeira de bidueiro,
acadou a mellor distinción nun
concurso no que participaban
queixos de denominacións de
orixe de todo o Estado.
Parte do segredo deste afumado está no leite que se usa

No concello de Silleda podemos
atopar aínda marabillas naturais
e arquitectónicas que van resistindo o paso do tempo. Entre
elas, malia estar a paisaxe seriamente afectada polas obras do
AVE, unha das fervenzas máis altas do país, cunha caída de máis
de 30 metros: a Fervenza do Toxa é un salto de auga situado na
parroquia de Pazos, a carón do
Mosteiro de Carboeiro, nun espazo natural de enorme valor
paisaxístico. O bosque, fundamentalmente de carballo, pero
tamén de salgueiros, freixos,
abrairas e bidueiros, e algunhas
sobreiras e érbedos, garda este
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tor comercial e Breixo Reimóndez como xerente.
Con albariño da zona de
Cambados e seguindo a elaboración, xa común nun tanto
por cento moi alto dos brancos
galegos, que empeza por unha
maceración en frio dos bagos,
segue por unha fermentación a
baixa temperatura e remata
cunha estadía ou crianza sobre
as súas lías en depósitos de
aceiro inoxidábel, neste caso
de catro meses.
Mar de Envero 2007.
Adega Mar de Envero.
Albariño.
D.O. Rías Baixas.

A lúa que define esta marea do

segredo de auga e tempo. A menos cincocentos metros da confluencia do Toxa co Deza (que
desemboca no Ulla) atopamos
esta fervenza, en que a auga peta
con forza contra o granito, chegando a formar unha néboa
mesta. O espectáculo impresiona nun contexto en que só se escoitan a auga e os paxaros, e todo
o que nos arrodea é bosque.
Chega a ser hipnótico.
Para chegar, cómpre ir a Bandeira, na estrada de Santiago a
Ourense. Nesta vila atopamos
sinalizado o desvío, e nun cuarto
de hora teremos que deixar o
coche, xa que o acceso non é posíbel con el, e achegármonos
andando ao miradoiro, ou ben
baixar directamente o medio
quilómetro que hai por un camiño de terra até a fervenza. Nel
non é raro atoparmos xestas
anoadas: existe a tradición de
que cada persoa que pasa por
este camiño faga un nó con este
arbusto e pida un desexo. Unha
vez abaixo, podemos atravesar
unha ponte medieval e iniciar a
ruta, duns 6 km, cara a unha xoia
do románico: o Mosteiro de
Carboeiro, fundado a finais do
século X. No camiño, a mais da
vizosa vexetación, se cadra podemos atopar algunha lontra,
doniña, picapeixe ou falcón peregrino. Tamén podemos parar
na ermida de San Paio ou na
praia fluvial da Carixa, en Merza.
O mosteiro, que se alza impoñente sobre un cantil á beira do
Deza, agochado entre o bosque
mesto, foi, antes de mosteiro
bieito, unha ermida dedicada a
San Lourenzo, sobre a que os
condes do Deza, construíron no
936 a abadía. Mais 64 anos des-

pois sería arrasado por Almanzor, pero, ao pouco, o arcebispo
de Santiago, San Pedro de Mezonzo, conseguiu reconstruílo. A
influencia compostelá desta
época nótaselle ben nas portadas, que levan a pegada dos discípulos do Mestre Mateo. Na segunda arquivolta da porta occidental aparecen os vinte e catro
anciáns da Apocalipse cos instrumentos. Destacan tamén as
dependencias monacais, as cabaleirizas ou o pombal, e, dende
logo, a contorna: a ponte románica sobre o Deza e os propios
arredores do Mosteiro, onde se
celebran cada ano os Encontros
de Música Tradicional, convidan tamén a deixarse atrapar e
esquecer o paso do tempo.G
Lara Rozados

VIÑOTECA.

Mar de Envero
Baixo o nome que evoca un mar
verde ondulante, do verde das
parras na súa pinta (envero) vistas desde a cota superior até o
verdadeiro mar das rías, presentouse o ano pasado o Mar de Envero, primeiro viño da adega do
mesmo nome, que fora fundada un ano antes por tres amigos,
dos que Miguel Anxo Moreira, o
técnico elaborador da adega, foi
o verdadeiro impulsor do proxecto. Despois de ter traballado
en adegas do Bierzo e de León,
Moreira decide principiar este
proxecto, concibido coa intención de explorar o potencial vitivinícola das Rías Baixas, contando coa axuda de dous amigos,
Miguel Anxo Gómez como xes-

MAGAZINE.47.

Mar de Envero, albariño que
vén a nós nestas alturas do mes
de xullo, foi a marcada pola pegada das lias, da estadía no seu
contacto. Deste xeito son desde
os reflexos dourados da súa cor,
cabelo loiro ao sol, aos arrecendos aromáticos que nos achegan as sucesivas andanadas, ondas do Mar de Envero perfumadas de flores secas, de golosas
froitas confitadas, da dozura do
brioche con cabelo de anxo, do
fiúncho e das herbas aromáticas. Aos poucos unha capela
adornada de flores nunha catedral. Tamén modula o seu corpo de tacto sedoso, de paso denso e untuoso, de gusto saboroso
e final amargo.G
Antonio Portela
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1.367 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

O Festival Cultura Quente, que
se ven celebrando en Caldas, prosegue esta semana coa súa variada e alternativa oferta cultural.
Coordenado por Gonzalo Vilas
AMES
¬MÚSICA. Vía Stellae. Neste ciclo
de música clásica, actúa o grupo
Cordayre, coa obra “A gata Fran-

cesca e o mestre Antonio”, sobre
un conto de Xosé Antonio Neira
Cruz. Este xoves 9, ás 21:00,na
Casa da Cultura de Bertamiráns.
BAIONA
¬MÚSICA.Elodio y Los Seres
Queridos . O cantante galego vai
estar o vindeiro martes 14, ás 22:00,
na sala Marrucho.

IX Encontro de
Embarcacións
Tradicionais
de Galiza
Os encontros de embarcacións
Tradicionais de Galiza, a actividade
máis senlleira organizada pola Federación Galega pola Cultura
Marítima e Fluvial (FGCMF) e da
que xa se levan celebrado oito edicións, constitúen a gran festa marítima galega. Cada dous anos reúnense nunha vila mariñeira embarcacións tradicionais e
tripulacións chegadas de todo o
país e doutros portos peninsulares
e europeos, para celebraren unha
gran xuntanza festiva, de exhibición e reivindicación do patrimonio marítimo.
As actividades de lecer acompáñanse dunhas xornadas técnicas
sobre distintas facetas e posibilidades do patrimonio, así como
obradoiros, exposicións,e unhas
destacadas actuacións musicais
no aprtado de folk galego.
Muros será a sede do IX Encontro. Situada estratexicamente nas
Rías Baixas e preto da Costa da
Morte, na ría de Muros e Noia, esta
vila mariñeira de orixe medieval,
actualmente en proceso de rehabilitación dos seus edificios e espazos públicos, conserva toda a fasquía tradicional e está declarada
conxunto histórico. Este carácter
singular que a fai única en toda a
beiramar galega, xunto coa inmensa riqueza patrimonial e paisaxística do seu contorno, convértena nun escenario privilexiado
para a celebración da gran festa
marítima de Galiza.
IX Encontro..., do xoves 9 ao domingo 12, na vila de Muros.

A BOLA
¬MÚSICA. Mesturasons 09. Festival musical que trae, con entrada
gratuíta, aos grupos Mitocondrias,
Leite de Nai, Buogh!, O Leo e
Raiba. O sábado 11, ás 21:30, na
Área Recreativa da Veiga.
BUEU
¬MÚSICA. As Sesións de Bueu
2009. O concerto terá como protagonistas a varios músicos de envergadura: Josele Santiago, Nacho
Mastretta, Andy Chango e Albert
Plá, que estarán acompañados da
banda Blue Perro e outros artistas
convidados, como os guitarristas
Diego Cortes, Pablo Novóa, o cello
de Marina Sorín, e o trombón de
Norman Hogue. Unha inédita Jam
Session ao aire libre, gratis e onde a
banda e invitados abordarán vellos e
novos temas, ademais de tocar versións e algunhas sopresas. A cita é o
mércores 15, e comezará ás 22:00, na
pista deportiva A Banda do río.
CALDAS DE REIS
¬ACTOS/MÚSICA. Festival Cultura Quente. O festivalé unha
manifestación singular de expresión e compromiso, impulsada
polo Concello de Caldas de Reis
para implicar a todos os sectores
sociais nun proxecto de desenvolvemento local. As actividades culturais, que xa comezaron hai dúas
semanas, acompáñanse de actuacións de grupos como Jeff Automatic, Lagartija Nick MC5's
Wayne Kramer & Guest,Vive la
Fête Kap, Bambino, Arizona
Baby, The Wedding Present,
Igloo, Los Coronas, Atomic Garden, Zahara, Delahoja, Facto Delafé y las flores azules ou Pin y
pon DJ's. Até o venres 17 de xullo.
CANGAS DO MORRAZO
¬MÚSICA. Nacho Mastretta +
Dodó. Mastretta é nado en Barcelona pero cántabro de adopción, e
preséntase xunto aos cataláns
Dodó, este venres 10, ás 22:30, no
Sister Ray.
¬TEATRO. Mostra Internacional de Teatro Cómico. Conti-

¬ ARTE/FOTO
Ruth Matilda Anderson.
Unha mirada de antano
Archer Milton Huntington (18701955) descubriu España e comezou a coleccionar libros, obras de
arte e fotografías sobre ela. En
1892 pasou por Galiza, país sobre
o que máis tarde publicaría as súas
impresións no libro A Note-book
of Northern Spain (1898) adicánmdolle algúns admirativos
versos. A súa maior contribución
foi a fundación da Hispanic Society en Nova York en 1904, na
que investiu a inmensa fortuna
herdada do seu pai.
Archer Milton enviou ás súas
conservadoras e fotógrafas a España e América Latina. Sobresaíu
Ruth Matilda Anderson (18931983). Natural de Nebraska, esta
profesora estudou na Clarence
White School of Photography,
onde se graduou en 1919. Dous
anos máis tarde comezou a traballar na Hispanic Society of America,

núa este clásico festival, con esta
programación:
Oxoves 9, ás 20:30, no Eirado do Costal, Contacontos infantil, por Paula
Carballeira. Ás 21:00, Presentación
do nº 59 da Revista Galega de Teatro. Ás 22:30, no Auditorio Municipal,
Setembre Res de Res (Illas Balears).
E ás 24:30, Canis Lupus Contacontos(adultos), con Paula Carballeira .
O venres 10, ás 20:30, nos Xardíns
do Señal, Camping, polo Teatro
Meridional de Madrid. Ás 22:30,
Auditorio Municipal, KrosnyIreneuz Krosny, de Polonia.Ás 24:30,

Vacas levando saxos de laranxas en Lugo, anos 20.

onde pasou o resto da súa carreira
profesional, como fotógrafa e logo
como conservadora de traxes. Entre 1924 e 1926 percorreu Galicia
na procura das tradicións máis enxebres e realizou máis de cinco mil
imaxes que anotou con sumo detalle. Anos máis tarde este material
resultoulle fundamental para a realización do seu libro Gallegan Pro-

na Salasón, On-Off polo grupo Lucas Trapaza de Madrid.
O sábado 11, ás 22:30 , no Auditorio
Municipal, Ceremonia de clausura,
coa entrega do premio Labor teatral
e cartel gañador, e a obra Divinas
palabras polo grupo Atalaya de
Andalucía.
CERVO
¬EXPO. Incisións. Mostra de 26
gravados doutros tantos artistas lucenses, con motivo do 75 aniversario
do Museo Provincial de Lugo. Até
este domingo 12, no Centro Cultural e
de Servizos á Cidadanía.
CORCUBIÓN
¬ EXPO . Galicia, camiño celeste. Mostra fotográfica de
Xurxo Lobato, que se expón até o
30 de setembro no Museo Marítimo
Seno de Corcubión.

O Circo Acuático actúa na Coruña.

A CORUÑA
¬ CINE. Forum Metropolitano.
Esta semana proxecta os filmes I
Joe Strummer: The future is unwritten, de Julien Temple, Reino
Unido, 2006 . Do xoves 2 ao sábado
4, en dúas sesións diarias. Entradas a
3 euros, no Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 9
Fóra de serie. 20.30 h. 24 City, Jia
Zhang-ke, 2008. 112´. Vídeo. Subtítulos en galego.

vinces of Spain: Pontevedra and La
Coruña, editado en 1939 pola Hispanic Society.
Este arquivo fotográfico é un
dos máis amplos e completos sobre Galiza, de gran calidade e
con unha vasta información visual e textual.
Até o 13 de setembro, no Centro Socio cultural Caixa Galicia, Lugo.

Venres 10
Fóra de serie. 20.30 h. Made in USA,
Claudia Llosa, 2006. 104´. Subtítulos
en castelán.
After Hours / Fóra de serie23.00 h. La
teta asustada, Claudia Llosa, 2009.
99´. Subtítulos en castelán.
Luns 13
Souleymane Cissé. 20.30 h. Yeelen
(A luz) (1987) 101´. Subtítulos en
galego.
Martes 14
Fóra de serie. 20.30 h. La teta asustada, Claudia Llosa, 2009. 99´. Subtítulos en castelán.
Mércores 15
Souleymane Cissé. 20.30. O tempo,
(1995) 140´. 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 obxectos iconas do deseño
moderno de mobles e interiores
como o reloxo Ball Clock (1947), as
lámpadas Bubble Lamps (1952), a
Coconut Chair (1956), o sofá
Marshmallow (1956)... Até o 27 de
setembro, na Fundación Barrié.
¬CIRCO. Cirkid. O Circo Cirkid aterriza na Coruña despois de manter o
seu espectáculo máis de tres meses
na Monumental de Barcelona. Ambientado nun gran acuario estará
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O parisino Jean Jacques Milteau pasa por ser un dos meirandes virtuosos da harmónica.
Actúa na Coruña co seu grupo
Soul Conversation 6tet.

¬ MÚSICA

Unha imaxe recente de Lou Reed.

Concerto de Lou Reed e
Laurie Anderson
Con motivo do trasplante número 5000 realizado na comunidade galega, a Federación de
Asociaciones de Enfermos de Galicia (Feaga), a productora da xira
de reed e o propio artista montaron esta sorprendente e solidaria
actuación do novaiorquino.
O concerto, con estes fins benéficos , unirá a Lou Reed (Nova
York, 1942), considerado o "pai
do rock independente" tanto
como líder da banda The Velvet
Underground como na súa carreira en solitario, e cunha
enorme influencia no pop art
desde os anos 60, con Laurie Anderson, unha polifacética artista
de vangarda que pasou por diferentes campos das artes -música,
revistas de arte, escultura- e que
xa celebrou un concerto en Santiago de Compostela o ano pasado, no que mostrou ao público

¬ FESTIVAL
XXV Festival de Ortigueira
Chegando a un número de edición moi simbólico (aínda que a
antigüidade do festival é maior,
mais a suspensión durante anos
restoulle algunha edición) , chégase este ano ás vodas de prata do
veterano certame de música celta.
Respaldado pola Xunta, o concello
e outras entidades patrocinadoras
como Estrella Galicia, o cartel deste
ano inclúe preto de vinte concertos gratuítos e reforza o carácter intercéltico do evento.
Aínda que moitos/as dos siareiros do evento de Ortigueira non
miran moito para as actuacións

o seu espectáculo "tecnolóxicomusical".
A parella artística e sentimental
aterra en Compostela dentro
dunha xira mundial de estrea de
The yellow pony and other songs
and stories, do que só dará seis
concertos no continente europeo, e no que farán un repaso ao
seu amplo e variado repertorio,
abarcando temas clásicos do
rock de Lou Reed, pezas instrumentais con doses de improvisación, obras dos seus traballos
para teatro e duetos sobre o
amor e as súas variantes.
As entradas están xa á venda,
cuns prezos de 40 (anticipada) e
45 euros xa na Praza do Obradoiro, onde a billetaxe marca
4.000 espectadores. Existe tamén
unha “fila 0” que comeza coa
aportación duns 100 euros.
Domingo 12, ás 21:00, na Praza
do obradoiro de Santiago de
Compostela.

concretas, e sí para o espíritu festeiro e multitudinario que desde
sempre, cos lóxicos cambios dos
tempos, arrodea ao festival.
As principais actuacións deste
ano, a desenrolar no principal escenario chamadoEstrella Galicia,
serán estas:
O xoves 9, Proxecto Runas'09,
cos grupos gañadores deste concurso musical por votación popular,Qui Hi Ha? ,Tiruleque e Pablo
Seoane Grupo.
Venres 10, Michael McGoldrick
Band, Escola de gaitas de Ortigueira e Susana Seivane, con colaboracións de Rodrigo Romaní,
Anxo Pintos, Harry Price, Pedro
Lamase o seu trio de metales.
O sábado 11, Xosé Manuel Bu-

até o 19 de xullo, en Expocoruña.
¬EXPO. Autorretratos. Esculturas de Iván Prieto que se poderán
ver até o 14 de agosto, na Galería
Sargadelos.
¬EXPO. Sabor e arte: colección
de arte contemporánea. Unha
colección que reúne 74 obras de 50
artistas galegos e portugueses da
arte contemporánea dos últimos dezaseis anos. Até o 2 de agosto, repartida entre o Kiosko Alfonso e o Palexco.
¬EXPO. Antonte e pasadomañá: o que pode ser pintura
hoxe. Exposición pictórica dunha
serie de destacados artistas contemporáneos, que inciden na inovación
e cambios sobre o concepto clásico
de pintura. Até o 15 de setembro, no
MACUF.
¬EXPO. Max: hipnotopías. Max é
o nome polo que tanto os afeccionados ao cómic en xeral e á ilustración
en particular coñecen a Francesc
Capdevila(Barcelona, 1956), un dos
autores máis importantes do noso
país. Até o 6 de setembro, na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. Atmósferas. Exposición
de imaxes tomadas polos fotógrafos
Vari Caramés, Chema Alvargonzález, Heidi C. Morstang, Ana Solere
José María Mellado, que poderemos contemplar até o 30 de xullo, na
Galería Ana Vilaseco.
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, actuación de Farran James,Marju Vat-

sele Santi Mirón, “As sonatas para
clave, violín e viola da gamba de
Bach”. O venres10, ás 20:30, no Museo de Belas Artes.
¬MÚSICA. Pants Off. Concerto que
terá lugar este venres 10, ás 22:00, na
Sala Inox.
¬MÚSICA. Soul Conversation
6tet. Jean Jacques Milteau é o indiscutíbel rei da harmónica. O pari-

diño, La Bottine Souriante(Quebec) e Wolfstone(Escocia).
E o domingo 12, Battlefield
Band eSog(León).
Ademais destas principais actuacións, haberá todos os días os tradicionais desfiles de diversas ban-

siense penetra en mundos musicais
dispares coa axuda da súa técnica especialmente depurada e unha creatividade total. A sensibilidade define a
súa música, allea a estridencias ou
efectos especiais. Este xoves 9, ás
20:30, no Teatro Colón.
¬MÚSICA. Vía Stellae. Nociclo de
música clásica actúan Guillemette
Laurens e Manuel Vilas, coa obra

“Tolemias de amor: cancións amorosas na Italia e na España do XVII”.
O sábado 11, ás 20:30, no Museo de
Belas Artes.
¬MÚSICA. XXX Concurso de

Concurso de baile de Xacarandaina.

Baile Tradicional Xacarandaina . Concurso de baile da asociación coruñesa, terá lugar este domingo 12, no Pazo da Ópera.
¬MÚSICA. Orquestra Gaos. A
nova formación preséntase ao público cun concerto dirixido polo seu
director, Fernando L. Briones. Este
proxecto nace coa fin de reunir o talento das novas xeracións de músicos
galegos nunha mesma agrupación,
nomeada en honra ao compositor
coruñés Andrés Gaos. O martes 14,
ás 20:30 noTeatro Colón.
¬MÚSICA. Vía Stellae. Actuación de

Florian Vlashi coa obra “O espello:
o violín entre Xapón e Europa”. O
vindeiro mércores 15, ás 20:30, na
Fundación Luís Seoane.
CULLEREDO
¬MÚSICA. Zuma. Actuación deste
grupo este xoves 9, ás 22:00, no Forum Celticum.
FERROL
¬EXPO. Teleprompter. Esta
mostra combina pintura, video, literatura e outros medios de expresión, novas camuflaxes do pictórico.
Estará até o 22 de agosto no Centro
Cultural Torrente Ballester.
¬EXPO. Arte en Galicia desde
1975. Co título completo de
“Realidades, expresións, tramas”,
a mostra recolle fondos de pintura contemporánea galega da
colección de Caixa Galicia. Até o
27 de setembro, na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. II Ciclo de músicas
portuarias. No marco deste ciclo
musical, actuación da cantante galega Uxía, presentando o seu recente disco “Eterno Navegar”. O sábado 11, ás 21:030, entradas a 10 euros, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, actuación do grupo italiano La Magnífica
Comunitá, con Enrico Casazza(Director e violín), Isabella Longo(Violín), con "Concertos para violín de Vivaldi". O venres 10, ás 20:00, gratuíto, no Teatro Jofre.
FOZ
¬MÚSICA. Vía Stellae. No ciclo de
música clásica vai actuar o grupo
Capela Compostelana, coa obra
“Ano Purcell: consort de violas”. O
domingo 12,ás 20:30, en San Martiño de Mondoñedo.

das de gaitas de Galiza, Escocia,
Catalunya ou Asturies, así como
actuacións doutros grupos de folk.
Tamén teremos actividades paralelas, como obradoiros de baile e
música, como un impartido por
Mercedes Peón. A emisión do veterano programa sobre música galega da Radio Galega Lume na
Palleira, desde o Teatro da Beneficencia, o sábado e o domingo.
A exposición de fotografía “30
anos de Festival”, do fotógrafoÁlvaro Fernández Poloestará instalada no Claustro Baixo do Concello, e haberá unha proxección dos
curtas gañadores do IV Festival Internacional.
Do xoves 9 ao domingo 12, na vila
de Ortigueira.
Exposición de Iván Prieto en Ferrol

guieiro 1367.qxd

7/7/09

23:34

Página 4

GUIEIRO.50. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

ANOSATERRA
9 -15 DE XULLO DE 2009

O privilexiado escenario do
porto de Muros será a sede
este ano do IX encontro de
embarcacións tradicionais de
Galiza, unha cita co mundo do
mar, adubiada doutras manifestacións culturais, como varios
concertos de folk.

GONDOMAR
¬ACTOS. Xeiras.Organizadas polo
Instituto de Estudos Miñoranos,
estas saídas terán lugar deste xeito,
nesta semana: este xoves 9, ás17:30,
Polas ribeiras do río Muíños, co
guía Fernando Lahuerta. O mércores 15, ás17:30, Ruta de sendeirismo
circular por Peitieros e Morgadáns,
coa dirección de Antonio Lago e
Xosé Ramón García. Saídas desde o
Local do IEM.
¬EXPO. Víctor Lorenzo. Exposición de pintura deste artista, tamén
músico da formación Doctor Harapos. Até o 28 de xullo, na Aula de Cultura Ponte de Rosas.
GONDOMAR
¬ MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, o

Grupo de música antiga Meendinho e a polaca afincada en
Galiza Paulina Ceremuzynska
interpretan “Cantigas do rei
portugués Don Denis”. Este venres 10, ás 20:30, na Igrexa de S.
Martiño do Grove.
GUITIRIZ
¬MÚSICA. Trio Vaamonde Lamas & Romero. Dentro do Ciclo
Músicas de Traxe organizado polo
Xacobeo, este xoves 9 ás 21:30, no
Auditorio Municipal.
LUGO
¬ACTO. Nonétrivial. Novamente
nas rúas de Lugo esta experiencia
lúdica , a instalación de Luz Darriba

realizada conxuntamente coa Casa
da Muller do Concello de Lugo. O
xoves 9, desde as 12:00, na Praza de
Santa María.
¬ACTO. Visitas teatralizadas:
Lugo de Alma Romana. Percorrido polas rúas de Lugo para sorprendernos coas súas historias e
personaxes. Duración: 60 minutos.
O venres 10 e sábado 11, ás 19:00 e
21:00, na Praza do Campo.
¬ACTO. Demostración en vivo
dos oficios tradicionais. Os
asistentes poderán ver en acción
aos artesáns, ferreiros, oleiros, tecedeiras ou fiadeiras. O sábado 11, entre as 11:00 e as 14:00, e das 17:00 e
as 20:00 , na Praza Maior.
¬ ACTO . IX Certame de Pintura Rápida ao Aire Libre.
Concurso que se desenvolve durante o domingo 12, con importantes premios. As obras serán
mostradas despois co Centro Social Uxío Novoneyra. A inscripción
farase o mesmo día, con técnica libre e tema relacionado coa cidade. Este domingo 12, de 9:00 a
17:00, no Recinto amurallado e
adarve da Muralla.
¬EXPO. Ruth Matilda Anderson, unha mirada de antano.
Exposición de fotos realizadas por
esta norteamericana en Galiza, nos
anos 20, para a Hispanic Society. Até
o 13 de setembro, no Centro Socioculturaal Caixa Galicia.
¬EXPO. Galicia 25. Unha cultura para un novo século.
Consello da Cultura Galega

no Curro da Praza, este xoves 9, ás
23:00, Som do Galpom, Trapous
Sucios e Doomsday Clock. O venres 10, á mesma hora e lugar, o regueifeiro Suso de Siornes, Treixadura Gaiteiros e Quempallou. E o
sábado 11, Vaamonde, Lamas e
Romero e Susana Seivane.
PALAS DE REI
¬MÚSICA. Vía Stellae. No ciclo de
música clásica, presencia de Carlos
García Amigo, Carolin Alandriscini
e Diego Rojo, con “Sonatas á italiana para violoncello e laúde”. O sábado11, ás 20:00 , no Santuario da
Nosa Señora da Barca..

O trío Vaamonde, Lamas e Romero.

1983-2008. Exposición que comemora os 25 anosda institución cultural e o devir da cultura en Galiza, en
diversos campos Até o 19 de xullo,
no Museo provincial.
¬MÚSICA. Concerto de Vía Stellae. Dentro deste ciclo de música
clásica relacionado cos camiños de
Santiago, actuación de La Magnífica Communitá e Enrico
Casazza, con”Vivaldi: concertos
para un e dous violíns” . O xoves 9,
ás 20.30, no Círculo das Artes. E o
mércores 15,ás 20:30 e no mesmo
local, concerto de Xoán Elías Castiñeira, con “Entre danza e melodía: pianismos románticos”.
MELIDE
¬MÚSICA. Voodoo Children . O
grupo metal madrileño actúa este
venres 10, ás 01:00, entrada gratuíta,
no Pub Gatos.

MOAÑA
¬MÚSICA. O Son Benitiño . O festival Son Benitiño traerá este ano ao
grupo ourensán O Sonoro Maxín
xunto a outros grupos. O xoves 9, a
partir das 22:00, en Domaio.
MUGARDOS
¬MÚSICA. Mamá Cabra. Teatro
infantil e música co grupo Mama
Cabra. O domingo 12, ás 20:00, no
Peirao de Mugardos.
MUROS
¬ACTOS/MÚSICA. IX Encontro
de Embarcacións Tradicionais de Galicia. No encontro terán lugar unha serie de actividades
culturais, como conferencias, saídas a navegar, exhibición de embarcacións, cine ou teatro de rúa,
desde este xoves 9 até o domingo
12. No apartado musical, actuarán

NIGRÁN
¬MÚSICA. Festicamos. Festival de
música rock, con acampada gratuita, que se celebra o venres 10 e sábado 11, ás 23:00, coa participación
dos grupos Cró!,Buogh,Carcomedhi,Blue Jeans, Los Neoprenos, Rivermind,Sem Resposta e
Saldos Arias. NoPavillón dos Bolos
de Camos.
ORTIGUEIRA
¬MÚSICA. XXV Festival de Ortigueira. Un festival que non precisa
publicidade e donde o de menos é a
programación. Esta será, a grandes
rasgos:
O xoves 9, no Escenario Estrella Galicia, Proxecto Runas'09.
Venres 10, Michael McGoldrick, Escola de gaitas de Ortigueira e Susana Seivane.
O sábado 11, Xosé Manuel Budiño,
La Bottine Souriante (Quebec) e
Wolfstone(Escocia).
E o domingo 12,Battlefield Band e
Sog(León).
OURENSE
¬ EXPO. Dalí. A Divina Comedia. Exposición dos gravados feitos polo pintor de Cadaqués para
ilustrar esta clásica obra. Até este domingo 12 de xullo, no Centro Social
Caixanova.
¬ EXPO. Os Nosos Fondos II .
Exposición de fondos pictóricos e e
scultóricos do museo ourensán.
Até o 20 de setembro, no Museo
Municipal.
¬ EXPO. Virxilio, Vicente e Antón Risco, retallos dunha
amizade. Mostra de obras do
pintor Virxilio Martínez (Ourense,
1925) acreditando as vivencias que
o uniron a Antón Risco.No Museo
provincial.
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, actuación de Gli Incogniti e Amandine

Susana Seivane será un dos platos fortes do XXV Festival de Ortigueira., en donde actuará este venres pola noite.

Beyer, con “Ano Purcell: falsas
consonancias de melancolía. O
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O grande e lembrado gaiteiro
pontevedrés Ricardo Portela
dá nome ao X Memorial de
gaita que se vai celebrar durante
a fin de semana en Pontevedra.

luns 13, ás 21:00, no Auditorio Municipal (Sala Azul).
¬MÚSICA. Magritte. Concerto
deste grupo galego programado
para este xoves 9, ás 20:00, no Café
Ollo Ledo.
PADRÓN
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, o

Grupo de música antiga Meendinho e a polaca afincada en Galiza Paulina Ceremuzynskainterpretan “Cantigas do rei portugués
Don Denis”, este xoves 9, ás 21:00,
naIgrexa parroquial Santiago.
PONTEAREAS
¬TEATRO. Titiricircus. Teatro para
cativos polo clásico grupo Tanxarina Títeres, este venres 10, ás 21:00,
na Praza Maior de Ponteareas.
PONTEVEDRA
¬ EXPO. Os pintores de Artal. A
Fundación Caixa Galicia mostra
unha selección de pintura española
procedente do Museo de La Habana, con artistas como Sorolla,
Fortuny, Anglada Camarasa, Rusiñol ou Madrazo, entre outros. Até o
19 de setembro, na Sede da Fundación Caixa Galicia.
¬ EXPO. Parellas. A mostra, comisariada por Mónica Iglesias, conta
con pezas de Leiro, Manolo Paz,
Carmen Calvo, Brotoe Plensa, entre outros. Estará aberta até o 19 de
xullo, no Centro Social Caixanova.
¬ EXPO. Arte do libro. O ilustra-

A cantante Paulina Ceremuzynska.

dor Kiko da Silva repasa dez anos
de ilustracións para libros infantís.
No Centro Cultural de Monte Porreiro.
¬ EXPO . Please Wait. Exposición do Colectivo LIBA, estará exposta até esta fin de semana, na
Casa das Campás.
¬MÚSICA. Bandas de música.
Actuación da Banda de Música
Unión Musical de Cabral,este venres 10, ás 21:00, na Praza do Teucro.
¬MÚSICA. Sons no arco. O ciclo
de concertos ao aire libre do Museo
de Pontevedra presenta esta semana a Perkuka, grupo de percusión da Banda de Música de Pontevedra. Este venres 10, ás 22:00, na
Praza da Leña.
¬MÚSICA. Projecto [‘trepia]. Gañadores do GZ Crea 2008, son un

grupo pontevedrés de música tradicional revisada a través da música
experimental e electrónica. O venres
10, ás 23:45, no Sugar&Salt.
¬MÚSICA. X Memorial Ricardo
Portela. O sábado 11 celébrase o
concurso, consistente en dúas fases:
un pasarrúas eliminatorio no que
participen todos os inscritos –ás
12:00 horas- e, xa ás 20:00 horas na
praza da Peregrina, a actuación dos
grupos finalistas –un máximo de
oito-, resolución dos premios e actuación especial de Verdegaio.Xa o
domingo, ás 20:00, Festival de música tradicional coa actuación de
Os Carunchos e Quempallou, na
praza da Peregrina.
¬MÚSICA. Via Stellae . O ciclo de
música clásica ligado ao camiño xacobeo traenos a Gli Incogniti con
Amandine Beyer, co repertorio
“Ano Purcell: falsas consonancias

de melancolía. O martes 14, ás
20:30, na Igrexa de San Francisco.
¬TEATRO.Estás ahí?. Comedia sobre unha parella, un apartamento e
unha presenza invisible. Dirixida por
Javier Daulte, con Paco León e
Mari Paz Sayago, este xoves 9, ás
21:00, no Centro Social Caixanova.
PORRIÑO
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, actuación de Alfredo Varela, Darío

González, con “Cores escandinavas e a cultura nativa americana”.
Este xoves, 9 , ás21:00 , no Centro
Cultural Municipal.

Lou Reed, que actuará en Santiago o domingo 12, anticipa a chegada doutras vacas sagradas da música como John Mayall,
Bruce Springsteen ou Leonard Cohen, que estarán por Galiza en vindeiras datas do verán.

GUIEIRO.51.
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A Orchestra of the Age of the
Enlightenment, unha formación inglesa que actúa no festival Via Stellae, amosa unha
imaxe desenfadada, en contraste coa seriedade que se supón á música de cámara.

REDONDELA
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, Came-

rata Quiodi e Plamen Velev, “A
pantasma da ópera: música de
cine e zarzuela”. O venres 10, ás
21:00 , no Auditorio do Multiusos da
Xunqueira.
SILLEDA
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, actuación de Alfredo Varela, Darío

González, con “Cores escandinavas e a cultura nativa americana”.
Este venres 10, ás 21:30, na Casada
Cultura.
SANTIAGO
¬ACTIVIDADES. Vive o verán!.
Conxunto de actividades lúdicaspara os máis novos e relacionadas
coa natureza e o medio ambiente,
organizadas durante todo o verán
pola concellaría de Medio Ambiente. No Parque da Alameda e outras zonas verdes da cidade.
¬CINE. Xornalismo en 35 mm.
As sesións terán lugar todos os mércores deste verán, ás 22:30 horas, e
proxectaranse filmes de Billy Wilder, Elia Kazan, Sydney Pollack,
Sidney Lumet ou Costa-Gavras
que teñen a ver coa profesión xornalística. No CGAC.
¬ CINE. Crónicas de Narnia.

Proxección dirixida ao público infantil, terá lugar este venres 10, ás 22:30,
no Parque Eugenio Granell (Paxonal).
¬EXPO.Exposicións de pintura.
Reseña de varias exposicións abertas na cidade:
Domus Omnia, de Antón Lamazares , até o 22 de xullo, na Galería SCQ.
Camiño da Arte de Nova York a
Santiago, pinturas de varios autores
norteamericanos contemporáneos,
até o 30 de setembro, na Galería
Sol&Bartolomé.
Oberrare, de Juan Lomarti, até o 30
de xullo, na Galería Metro Arte Contemporánea.
¬EXPO. As Torres da Alhambra. Un conxunto de 16 grandes esculturas, obra do artista murciano
Cristóbal Gabarrón, enchen as
principais prazas da cidade, recreando o monumento granadino.
¬EXPO. Mulleres en plural. As
mulleres a través do obxectivo dos
grandes fotógrafos do século XX, é
unha mostra que estará aberta até o
2 de agosto, no Auditorio de Galicia.
¬EXPO. A vontade das cousas.
un despregamento, un panorama
do traballo que Sebastián Romo
(México D. F., 1973) produciu durante quince anos de traxectoria
profesional. Até o 31 de agosto, no
Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) .
¬EXPO. En todas as partes. Un

O trío Sumrrágrava un disco na NASA.

proxecto vertebrado mediante a
aparición de distintas representacións do desexo e das diversas subxectividades que se enfrontan á
norma e ao poder patriarcal. Até o
20 de setembro, no CGAC.
¬EXPO. Derradeira Sesión.
Mostra formada polas fotografías
de Manuel Sendón e o documental Os Fabulosos irmáns da luz, de
Olaia Sendón, sobre varias salas
de cine abandonadas de cidades e
vilas galegas. Até este venres 10,
na Casa da Parra.
¬EXPO. Tarsila do Amaral.
Mostra da pintura vangardista e fondamente brasileira desta pintora, referencia da arte sudamericana do

¬ CONVOCATORIAS
XXX Concurso de baile
tradicional Xacarandaina
Con motivo do XXX Concurso de baile tradicional Xacarandaina que todos os anos ven organizando a Asociación Xuvenil Xacarandaina
que, no marco do Pazo da Ópera, se celebrará
na Coruña o domingo día 12 de xullo, en horario de mañá, convócase o XXX concurso de
baile tradicional.
O acto realizarase en horario de mañá e poderán participar no mesmo grupos de Asociacións folclóricas, Centros Parroquiais, Asociacións Culturais e Recreativas e Asociacións Xuvenís etc. Todos os grupos participantes
deberán cumprir as bases do concurso, onde se
indica que os grupos poden ser mixtos, femininos ou masculinos, e estarán formados como
mínimo por oito persoas (agás cando as características do baile o precisen).
O uso de traxe tradicional é obrigatorio, excepto na Categoría A. No caso de que o baile
presentado fora recollido polo Grupo de Bailes
Tradicionais Xacarandaina, deberá contar coa
súa autorización. A categoría determinarase
pola media das idades dos compoñentes do
grupo e ningún deles superará a media da categoría en máis de dous anos:
CategoríaA A: até 8 anos inclusive. B: de 9 a 12
anos inclusive. C: de 13 a 16 anos inclusive. D:
de 17 anos en adiante.

Cada grupo terá un tempo límite de 5 minutos. O grupo que sobrepase dito tempo, quedará descalificado e terá que levar o seu acompañamento musical (gaiteiros, pandereteiras...)
que deberá estar presente no escenario vestindo o traxe tradicional. O xurado no momento da calificación terá en conta: autenticidade da peza, dificultade técnica e calidade na
execución.
En cada unha das categorías serán concedidos tres premios:
1º Premio: trofeo e 350 €,2º Premio: trofeo e
200 €,3º Premio: trofeo.
Finalízase o acto coa actuación do Grupo de
Música e Bailes Tradicionais Xacarandaina que
actuará de exhibición despois da actuación dos
participantes e mentres o xurado delibera
para a entrega de premios.

século XX. Até o 31 de xullo, na Sede
da Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Via Stellae . O ciclo
de música clásica ligado a Santiago e ao camiño prosegue con
estas actuacións:
Xoves 9:
Il complesso barroco, Alan
Curtis.Ezio, ópera de Jommelli en
concerto. No Teatro Principal, 20:00.
Venres 10:
Guillemette Laurens, Manuel Vilas.O serán das mezzos (1): Tolemias
de amor.Paraninfo da Universidade,
20:00 .
Off Stellae. O serán das mezzos (2):
Little (ever) green(s). No Salón Teatro, ás 22:00 .
Sábado 11:
Via stellae 20/21. Juan Vicente
Faus, Alejandro Sanz. Dúo de marimbas: músicas entre láminas de
pao santo. No CGAC, ás 12:30 .

Gli Incogniti e Amandine Beyer,
con O serán do violín barroco (1):
Matteis e Purcell. Hostal dos
Reis,18:00 .
La Magnífica Comunitá, con Enrico Casazza. O serán do violín
barroco (2): Vivaldi. Teatro Principal, 20:30.
Domingo 12 :
Via stellae 20/21. José Manuel Dapena, A guitarra galega. No CGAC,
ás12:00.
Luís Soto, Diego García, A frauta e o

III torneo Algalia de xadrez activo
O Clube de Xadrez Algalia, de Santiago de
Compostela organiza como noutros anos este
torneo, coas seguintes bases:
1.- O III torneo Algalia de xadrez activo disputarase en Santiago de Compostela o día 1 de
agosto de 2009.
2.- Xogarase por Sistema Suizo a 8 rondas a
ritmo de 15 minutos, máis dous segundos de
incremento por xogada, a finish.
3.- O torneo comenzará ás 10,30 da mañan e rematará coa entrega de premios sobre as 9 e
media da noite.
4.- O emparellamento realizarase por sistema
informático contra o que non haberá reclamacións.
5.- O pago da inscripción é imprescindible e
obrigatorio para todos os xogadores excepto
para Grandes Mestres e para todos aqueles ós
que a organización invite como agradecemento pola súa contribución á realización
deste evento e á promoción do xadrez en
Compostela.
O prezo de inscripción é de 12 euros para
maiores de 16 anos, e de 6 eurospara menores
desta edade.
Os premios van dende o primeiro de 600
euros, segundo de 300 e terceiro de 150, até os
30 euros que recibe o 12º clasificado. Ademáis
haberá premios especiais aos mellores galegos,
composteláns, etc..., dende os 100 euros até os
30 en múltiples categorías.
6.- Haberá tres byes a disposición dos xogado-

piano galegos. CGAC,13:00 .
Luns 13 :
Off stellae, Os berros de París: a canción parisina no século XVI. Praza de
Abastos, 21:00 .
Martes 14:
Orchestra of the Age of the Enlightment, Haendel e a ópera
(2): Giulio Cesare. Auditorio de
Galicia, 20:00 h.
Mércores 15:
Philippe Jaurowsky, Ensemble Artaserse, Os castrati: Carestini e Farinelli. Teatro Principal, ás 20:30 .
¬MÚSICA. Lou Reed & Laurie
Anderson . Concerto desta icona
do rock, nunha cita benéfica, na que
as entradas a 40/45 euros serán destinadas a unha asociación polos
transplantes. O domingo 12, ás
21:00, na Praza do Obradoiro.
¬MÚSICA. Sumrrá. Oito anos máis
tarde da edición do seu primeiro
disco, o trío galego de jazz afronta
con ilusióna gravación do seu cuarto
traballo, de novo en directo. Do martes 14 ao xoves 16, ás 22:30, entradas
de 9 a 7 euros, na Sala Nasa.
SANXENXO
¬EXPO. Nómades. Até o 26 de xullo permanece aberta na Sede Náutica Caixa Galicia esta mostra que recolle o último traballo fotográfico de
Manuel Valcárcel, xunto a últimas
comunidades nómadas do planeta.

res que en ningún caso se poderán empregar
despois da quinta ronda.
8.- O sistema de desempate e a súa orde de
aplicación sortearase trala última ronda entre
os seguintes: Buchholz Total, Buchholz Mediano e Progresivo.
9.- Os premios non serán acumulables e sempre se optará polo de maior contía
10.- Todo o non especificado nestas bases rexirase polas normas e regulamento da Federación Internacional de Xadrez (FIDE).
11.- A participación neste torneo supón a aceptación das bases.
Certame de Pintura Rápida de Lugo
Celébrase este domingo 12, e os participantes
optarán aos seguintes premios:
Categoría adultos:
1º Premio de 1.700 euros e diploma. 2º
,1.200 euros ,3º ,900 euros. Sete accésits de
600 euros. Todos con diploma.Premio especial de 500 euros para un artista local, nado ou
residente en Lugo.
Categoría xuvenil:
1º, bono de 400 euros e material de pintura e
diploma, o 2º e 3º teñen 300 e 200 euros.
As inscricións realizaranse o mesmo día do concurso no Departamento de Cultura do Concello. O certame comezará ás nove da mañá e deberán entregarse as obras ás cinco da tarde,
ante o xurado.
A temática das obras ten que estar relacionada
con Lugo, con un estilo e técnica libres.
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Anuncios de balde.

A comedia Estas ahí?, dirixida
polo arxentino Javier Daulte
e protagonizada polo televisivo Paco León, é unha das
escasas ofertas teatrais neste
tempo estival caracterizado
pola escaseza de espectáculos neste eido.

TUI
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, actuación de Farran James,Marju Vat-

sele Santi Mirón, “As sonatas para
clave, violín e viola da gamba de
Bach”. O sábado 11, ás 21:00, na
Igrexa de Santo Domingo.
VIGO
¬CINE. O pequeno é fermoso.
Ciclo de curtametraxes en colaboración coa Axencia Audiovisual Galega, que se van proxectar no Verbum todos os martes e xoves de xullo e agosto, ás 21:00.
¬EXPO. Santiago Sierra. Sierra
(Madrid, 1966) é un dos artistas máis
interesantes da escena artística internacional. O seu traballo, vinculado a estruturas sociais ou políticas,
pretende cuestionar as relacións de
poder establecidas no ámbito artístico e no social. Até o 27 de setem-

bro, no Marco, Museo de Arte contemporánea.
¬EXPO. Do neoclasicismo...
Co título Do Neoclasicismo ao Naturalismo na arte galega. Colección do
Museo de Pontevedra, a mostra,
achegará a Vigo case medio cento
de obras dos artistas máis senlleiros do século XIX, até o 12 de setembro, na Sala de Exposicións do
Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Naturnova. A pretensión
deste espazo para a educación medioambiental é tratar de axudar a
concienciar á sociedade da importancia do mantemento do entorno, enfocando esta actividade
principalmente aos sectores de poboación máis novos. No Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Tempo imaxinario.
Unha mostra de Haya Blanco, Carolina Caluori, María Castellanos e
Olalla Cortizas, todas elas licencia-

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Castelao. Compro libro "Sempre en Galiza" (Akal Editor), edicións entre 1981-1993, galego ou
español. Tamén agradezo información sobre as edicións mencionadas. Desprázome.
Apartado de Correos 660 (Vigo) ou
moxado@gmail.com

 Aluga casa en Ribadeo. Meses
de Xullo e Agosto. Tfno. 676 727518
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 Historia imparte clases particulares a domicilio en Santiago e cercanías.Todas as materias de letras. Telf: 687
5811 37
 Aluguer de apartamento en
Lira(Carnota), Portocubelo. A carón

da praia. Para catro persoas. Terraza,
vistas ao mar e ao cabo Fisterra. De
xuño a setembro, de 500 a 600 euros/quincena, segundo época.
981 76 11 44 / 666 84 39 97
 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 apartamento2 cuartos, garaxe e rocho. 54
m2. Con calefacción eléctrica, mobles de madeira maciza e roupeiros
encaixados. Zona Parque de San
Francisco. Impecábel. Prezo 97.500
euros. Teléfono 672434757.
 Rapaz de 26 anos gustaríalle coñecer a rapaza de esquerda e nacionalista de entre 18 a 30 anos para
amizade ou algo máis. 666730096.
 Vendo Guitarra Electrica Fernandes, 24 trastes, 2 pastillas Humbuckers, mastro palorosa, cor azul
"Oceanburst", impecable estado.
525 €. David , Tel: 610 63 38 82.
 Casa para aluguer de fin de semana ou vacacions, situada á beira
do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63

Poden facelos chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com .
Poden adxuntar unha foto.
Prégase avisar da desactualización dos anuncios.

Un membro da banda Soulfly.

das en Belas Artes pola Universidade de Vigo. Até o 31 de xullo, na
Casa da Xuventude.
¬EXPO. Living Together. Mostra
colectiva sobre a noción de convi-

rior. Amoblado, moi bó estado. Santiago de Comp. Tel: 679236 477
 Alúgase casa en Ribadeo, amoblada, meses de xullo, agosto e setembro. Tel. 676 727 518.
 Véndese trompeta “Júpiter SI b
410” lacada. Por 240 €.
Teléfono: 656 26 23 85
 Regálase can de 20 meses, por
non poder atendelo (agarimoso.xugeton), a persoa con tempo para estar con el, ou con finca na que poida
xogar. Tlf :653160903. Soko( Baiona)
 Vendo saxofón alto Yamaha
YAS275, perfecto estado.Maletín
con interior acolchado. Estado perfecto. O prezo son 700 € (negociables). Tel: 675.223.59. Mail: rubentroitinho@hotmail.com
 Vendo Seat 600. Tel: 610 205 247
 Vendo moble cama de 90, con
armarios, estantes, mesa extraíble
debaixo. Tel: 986417582, 669903948
 Busco relación con nais separadas ou divorciadas con fillos para
posible amizade e actividades conxuntas, preferentemente de Lugo
ou Ourense.
Correo : luadeveran@gmail.com

vencia no mundo contemporáneo,
e os seus valores sociais e políticos .
Até o 20 de setembro, no MARCO.
¬EXPO. X Bienal de Gravado.
Mostra organizada por Caixanova,
coa riqueza do gravado de máis de
26 países representados. Até o 10
de agosto, na Sala de exposicións
do Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. Soulfly + Dismal .
Os metaleiros de Arizona Soulfly
estarán acompañados polo
grupo galego Dismal. Será este
venres 10, ás 22:00, entradas a
18/22 euros, na Sala A!.
¬MÚSICA. Dreams of Dolly
Sheep + Travelers + Cuaderno de Bitácora . Concerto
benéfico a favor da Protectora de
Animais & Plantas de Marín. O sábado 11, ás 22:00, entradas a 4 euros, na Sala A!.
¬MÚSICA. Losthopes + Together + This Heart . Concerto

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 calquera tipo polas mañás ou por horas e festivos. En Santiago e comarca. 686924339.
 Vendo casa de 90 m2, finca cercada de 1000 m2, a tres quilómetros
de Betanzos. 130.000 euros. Teléfono 617 135836.
 Véndese Peugeot 106vermello
con 38.000 Km. , cinco portas e gasolina. 2.500 euros. Tel.: 655 546 479.
 Quero traballaren artes gráficas.
Experiencia en informática e fotografía e fotocomposición.
Tel.: 620 88 19 35.
 Véndese piso en Xove en moi bó
estado, calefacción, catro cuartos,
dous baños, salón comedor e trasteiro, ten 90 m2. , tamén podería ser
amoblado. Telf. 651528712.

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

 Vendo sillón e dúas butacas
(tresillo), coa armazón de madeira. En moi bó estado e económico. Tel: 986 290219, preguntade por Conchi.

 Home das Rias Baixas en Compostela, busca muller 30/40 anos,
sensible, con inquedanzas culturais,
galeguista, boa persoa, con ganas
de amizade ou o que poida xurdir.
Correo: riasbaixas2007@yahoo.es

 Alugo piso 3 hab. 2 baños, exte-

Ofrécese rapaza para coidar an-

 Vendo dúplex de 130m2 na Ave-

previsto para o domingo 12, ás
22:00, entradas a 6 euros, na sala
Havana 20.
¬MÚSICA. Pants Off. Actuación
deste grupo o sábado 11, ás 22:00,
na sala Havana 20.
¬MÚSICA.Elodio y Los Seres
Queridos . O cantante galego vai
estar o vindeiro mércores 15, ás
22:00, en La Casa de Arriba.
¬TEATRO.Estás ahí?. Comedia sobre unha parella, un apartamento e
unha presencia invisible.Dirixida por
Javier Daulte, con Paco León e
Mari Paz Sayago, o venres 10, ás
22:30, no Centro Social Caixanova.
VILAGARCÍA DE AROUSA
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, Came-

rata Quiodi e Plamen Velev, “A
pantasma da ópera: música de
cine e zarzuela”. O xoves 9, ás 21:00,
no Auditorio Municipal.

nida de Ferrol en Santiago.
656262385.
 Licenciada en Filosofíadá aulas
de letras (lingua, filosofía, francés) a
tódolos niveis en Compostela. Ampla experiencia e flexibilidade horaria, seriedade. Tel: 600 370886.
 Clases de Xadrez. O Club Xadrez
Algalia imparte clases de xadrez (iniciación e avanzado) nos C. Socioculturais Cidade Vella e Aurelio Aguirre
en Santiago.Tel: 664 387 133 /981 93
82 63
 Vendo Audi A3 TFSI Attraction
novo, gañado en concurso. Ten 3
portas, gasolina, cambio manual,
cor vermella, 1.400 centímetros cúbicos, 125 CV. 636403156
 Véndese Vespa azul, modelo
ET2 do 99, 50cc, bo estado (durme
en garaxe, cubertas novas e ITV),
con papeis. 600 €. Entrégase en Vigo
a mediados de agosto. Contactar
con Iago/Julia: 636404719.
 Aula de música moderna. Pop Rock -Jazz. Canto, Flauta traveseira,
Guitarra eléctrica, Baixo, Piano, Batería, Composición de cancións.
Tel 658 824 262 • 986 298 530 • Vigo

 Poña aquí GRATIS o seu
anuncio, facendoo chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com
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Xosé Valiñas

Morgan Spurlock en Where in the world is Osama Bin Laden.

Equipo de Paintball ao completo.

Where in the world
is Osama Bin laden

diando o póster orixinal de Indiana Jones na busca da arca
perdida amosa ben ás claras o
saudábel ton irónico que impregna todo o filme.

Dirixe: Morgan Spurlock.
Documental. EE UU, 2009

Brüno

EN CARTEL.

O reponsábel da recomendabilísima Super size me emula a Michael Moore no seu novo documental. Spurlock acomete un
novo exercicio de verismo documental en primeira persoa no
que peregrina por Oriente Próximo e Asia Central na procura
do buscado líder de Al Qaeda ao
tempo que agarda o nacemento
do seu fillo. Unha peregrinaxe
que o leva, acompañado por
marines norteamericanos, até o
famoso complexo de covas de
Tora Bora, presunto acubillo do
saudita. O cartel da fita, paro-

Dirixe: Larry Charles.
Intérpretes: Sacha Baron Cohen,
Alice Evans.
Comedia. EE UU, 2009

O ex comediante televisivo Sacha Baron Cohen repite co realizador Larry Charles, tras o éxito
de Borat, para acometer unha
nova odisea de incorrección política e humor de groso calibre.
Se no caso anterior a comicidade proviña da explotación dos
tópicos sobre un peculiar inmigrante kazakho sen prexuízos facendo as Américas, neste caso
Cohen recupera outra das súas

Sacha Baron Cohen
enBrüno.

creacións televisivas, un reporteiro austriaco ultragai especializado no mundo da alta costura.

Paintball
Dirixe: Daniel Benmayor.
Intérpretes: Jennifer Matter,
Patrick Regis.
Terror. España, 2009

A nova proposta da factoría Filmax trae aroma a serie B concibida con discurso referencial e
acabado lustroso. Ecos do superclásico O malvado Zaroff, atmosferas de Depredador e
mesmo toques de Pitch black recorrendo a un dos trucos argumentais máis socorridos no cinema de xénero dos últimos
anos. Isto é, coller un feixe de
personaxes dispares que, en
principio, non se coñecen entre
si e confrontalos nunha situación extrema na que a súa vida
corre perigo. Nesta ocasión, un
variopinto catálogo de arquetipos coincide nun, aparentemente inocuo, xogo de paintball
e supervivencia que acaba en situacións de caza e acoso máis
propias do pesadelo agreste do
Deliverance de John Boorman.

VOS. Versión
Orixinal Subtitulada
Dirixe: Cesc Gay.
Intérpretes: Ágata Roca,
Vicenta N'Dongo.
Drama. España 2009

A nova proposta do director de
Krámpack e Na cidade é a adaptación cinematográfica da obra
teatral homónima de Carol López, un drama cómico sobre
conflitos de parella a catro bandas que se move a medio camiño entre Woody Allen e Eric
Rohmer con acenos á comedia
romántica independente norteamericana. Gay recorre ao
mesmo reparto que a converteu
nun modesto éxito sobre as táboas do Teatre Lliure hai uns
anos: Ágata Roca, Paul Berrondo, Andrés Herrera e Vi-

Escena de VOS.

Fotograma de Máis alá da dúbida.

centa N'Dongo, á que vimos tamén hai usn anos no Ilegal de Ignacio Vilar.

Máis alá da dúbida
Dirixe: Peter Hyams.
Intérpretes: Michael Douglas,
Amber Tamblyn.
Intriga. EE UU, 2009

Filmes como Capricornio Un, A
rúa do adeus ou Atmosfera cero
cimentaron o pedigrí de Hyams
como epígono comercial da
irrepetíbel xeración de cineastas
norteamericanos que revitalizaron Hollywood nos últimos 60 e
primeiros 70. Nos 80 dirixiu algún que outro thriller de bo
pulso e nos 90 dilapidou toda
credibildiade converténdose en
director de películas de acción ás
ordes de Jean-Claude Van

RICO TORRES

Damme e Arnold Schwarzeneger. O seu último filme foi O son
do trono, un retorno á ciencia
ficción da man de Ray Bradbury
que non contentou a ninguén.
Agora regresa reelaborando o
clásico homónimo de Fritz Lang
sobre o tópico hitchcockiano do
falso culpábel. Sintomático da
implicacion de Hyams neste
novo proxceto é o feito de que el
mesmo asuma a reescritura do
guión orixinal. O cineasta neoiorquino, que durante moitos
anos fora director-guionista, levaba sen escribir dende Testemuña accidental, aquel thriller
ferroviario do 1990 con Gene
Hackman e Anne Archer, curiosamente outro remake, naquel
caso dun mítico serie B de Richard Fleischer, The narrow
margin. G
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por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Sanxenxo.
Do 20 ao 28 de xuño disputouse en Sanxenxo o I Aberto Internacional Carlos I, pertencenteaoó XXII circuíto galego de xadrez. O vencedor foi o serbio Dragan Paunovic
seguido do cubano Roberto Gómez e do tamén serbio Aleksa Strikovic. A participación foi duns 60 xogadores de distintas nacionalidades que xogaron as partidas nun
dos elegantes salóns do Hotel Carlos I, que a cen metros da praia de Silgar ofreceu as
súas modernas instalacións para a celebración do evento. O sólido e temperado xogo
de Dragan Paunovic que acadou sete puntos entre cinco victorias e catro empates foi
tamén imbatible para o actual campión galego Rafael Rodríguez que acadou o sexto
posto na clasificación final. Tamén destacábeis foron as actuacións dos galegos Xulio
González e Xacobo Paredes, que quedaron nos postos sétimo e noveno.
Paunovic, Dragan 2537
Rodriguez Lopez, Rafael 2299
Sanxenxo. Aberto Internacional Carlos I (5.1) 14.06.2009. D30: Gambito de
dama refusado.
Fóra do luxoso entorno hosteleiro no que
se celebrou o torneo unha fermoso paisaxe natural de praias de augas cristalinas
se pode entrever trala marbellización urbanística que asolou este concello nas úl-

timas décadas e que despois do boato
festivo dos meses estivais dará paso a un
triste Sanxenxo invernal afogado en cemento. 1.Cf3 d5 2.d4 Cf6 3.c4 c6 4.e3 e6
5.Ad3 Cbd7 6.Cbd2 Ae7 7.0-0 0-0 8.b3
b6 9.Ab2 Ab7 10.Dc2 Tc8 11.Ce5 g6
12.f4 c5 13.Cdf3 cxd4 14.exd4 Ch5
15.Cxd7 Dxd7 16.Ce5 Dc7 17.De2 dxc4
18.bxc4 Tfe8 [18…f6! daría ás negras lixeira vantaxe, 19.Cxg6 hxg6 20.Axg6
Cxf4=+] Diagrama 19.f5! exf5 20.Axf5

Tcd8 21.Cxf7 Cg7? [moito mellor era
21…Ad6 22.Ce5 Axe5 23.dxe5 Dc5+
24.Rh1 Db4=] 22.Ae6+- Cxe6 [se
22...Aa3 23.d5 Axb2 24.Dxb2 Txe6
25.dxe6 Dc5+ 26.Rh1 Te8 27.Ch6+ Rh8+] 23.Dxe6 Aa3 24.Df6 e as negras abandonan pois o mate é inevitábel1-0.

SUDOKU
difícil

Horizontais:
1- Eloxio, panexírico. Andar no nariz,escaravellar. 2- Meteu
présa en facer algo, apurou. 3- Símbolo do Tritio. Parte dun
porto ou baía, natural ou artificialmente moi protexida do
mar, onde se aparellan e/ou reparan embarcacións. Símbolo
do fósforo. 4- Taxa do valor engadido das cousas. Amarra.
Regalar, conceder. 5- Habilidade para actuar con coidado,
prudencia e xuízo. Existe. Do país africano de donde é o
xogador Yayá Touré. 6- Cadea montañosa rusa. Localidade
norteamericana famosa pola súa “caza de meigas”, pero das
de verdade (decían eles). 7- Señora. 500 romano. Barco de
recreo. 8- Antigo Instituto Nacional de Industria. Contracción
de “a” e un artigo. Nome propio de varón. 9- Nitróxeno. Conxunto de negros escravos que constituía a dotación dunha
finca. Outros 500 romanos. 10- Que impón a súa autoridade
contra a vontade dos demáis, ou de xeito esaxerado. 11Natural de certo reino fronteirizo co galego. Proxenitoras.
Verticais:
1- Que está estendido ao ancho. 2- Obras Públicas. Dan volta, ou
mudan de apariencia. Unión Europea. 3- Conxunto de normas
ou regras para regular o funcionamento de algo. 4- Fila. Escoite,
atenda!. Período de tempo indefinido e incomputable. 5- Abrev.
de “señora”. Símbolo do Xofre. De sabor acedo, semellante ó do
limón ou do vinagre. 6- Parte da columna que media entre o
chapitel e a base. Nome de muller, unha famosa apelidábase
“Day”. 7- Composto orgánico presente no sangue, que se elimina principalmente polos ouriños. Símbolo do Xofre, outra vez.
Siglas de “Sindicato Andaluz de Trabajadores”. 8- Bebida espirituosa orixinal do Caribe. Nalgunhas zonas din así “nai”. Ofrecen,
regalan. 9- Esta cidade mexicana está nunha chaira, México
nunha lagoa....10- Campión do deporte. Extremidade do peixe.
Dous en romanos. 11- Actos de reprender, reprensións.

SOLUCIONS
autodefinido

doado

crucigrama

difícil

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

AUTODEFINIDO

doado
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César Lorenzo Gil

O

teléfono de Stefan Szymanski non deixa de
soar des que o Madrid
fichou a Cristiano Ronaldo. Este
profesor de Economía en Londres leva anos analizando as relacións entre deporte e negocio,

PROFESORES
especialmente nos casos do fútbol e dos Xogos Olímpicos. A súa
tese é ben simple: as fichaxes
non dan títulos. Os altos salarios,
si. Este axioma apareceu publi-

cado en centos de xornais de
todo o mundo, en especial nos
de Manchester. Os poucos xornais españois que falaron del dixeron que era xornalista e rescataron só aquelas frases laudatorias a Florentino Pérez. Non é un
problema da prensa estatal. Se

defendese o contrario, destacaríano en Madrid e silenciaríano
en Liverpool. Os profesores universitarios acaban convertidos
en bandeiras que se abanean ou
se agochan segundo interesen
ou non os seus estudos. E todo
iso antes do Plan Boloña!G

Santoral e climatoloxía marcan a axenda de traballo e produción de todo bo rosquilleiro. Para Amado Sobral,
San Bieito –o 11 de xullo– e Santa María e San Roque –o 15 e 16 de agosto– son datas clave.
Xunto ao seu socio goberna a Confitería Ancla de Ponteareas, coñecida en toda Galiza polos seus doces.

‘Máis que redondo,
o das rosquillas é un negocio sacrificado’

PACO VILABARROS

Cómense moitas roscas neste
negocio?
Os que traballamos aquí sempre nos vai máis outra cousa,
pero cando saen do forno imos
picando. Cómense sen fame.
Eu referíame ás conquistas
amorosas...
Non, non se liga moito.
Cómense moitos marróns?
Coméronse, pero agora os nosos clientes están ben posicionados.
Que especialidades teñen?
Rosquillas de follado e de anís.
Cales se venden máis?
As de follado.
E a máis antiga?
Sempre foi máis típica a branca.
Quizais os maiores prefiran
esta versión...
Non crea. Aínda que sempre
hai a típica persoa de idade que
lle gusta levar a branca para
mollar no viño ou no leite.
Unha romería sen rosquillas
non sería unha romería...
Faltaríalle algo. De feito,
cando hai algunha festa que
se acorda facer a última hora,
as comisións contactan con
nós para que lle enviemos algún rosquilleiro.
Á xente que é de fóra chámalles
a atención a figura dos vendedores de rosquillas?
Ao principio.
O seu produto funciona como
souvenir?

PACO VILABARROS

Os turistas cando marchan lévano para os familiares.
Para cando as rosquillas light?
A de anís sería imposíbel porque
leva un baño de azucre por fóra.
A rosquilla sempre engorda
pero se se baila xa se queima.
Que foi antes, a rosquilla ou o

donuts?
A rosquilla, por suposto.
A cantos vendedores fornece?
Entre 150 e 200.
Que fan coas rosquillas defectuosas?
Regalámolas a colexios, entidades culturais, grupos de
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pandereiteiras...
Hai moita competencia?
Como en todos os negocios.
Que teñen as súas rosquillas
que non teñan as demais?
Iso teñen que dicilo os nosos
consumidores.
Pensou algunha vez en facer
unha marca branca?
Meu socio máis eu fixémolo
pero non resultou. Esixe os
cobros moi longos e non o vimos viábel.
Por que se chama Ancla?
Por nada en especial.
É un negocio redondo?
Máis que redondo é sacrificado. Porque cando todo o
mundo está de festa é cando
máis choio temos.
Canto producen?
No verán é cando máis traballamos. Facemos unha media de
200 caixas á semana, con cincuenta paquetes de ducia cada
caixa. No inverno servimos pedidos máis pequenos.
Como distribúen o produto?
Coñécenos polo boca a boca.
Non temos nin internet nin comerciais. Dúas veces á semana
facemos reparto dende Ponteareas a Padrón.
Non distribúen fóra de Galiza?
O noso é un produto delicado e
perecedoiro. Só servimos pedidos a particulares e fornecemos a persoas que participan
con postos de polbo á feira en
distintas feiras fóra de Galiza. G

loria Lago, presidenta
de Galicia Bilingüe,
acudiu ao parlamento galego pra armarlle ao merlo.
Con gaiola de vimbio ou
visgo pegañento quere cazar
paxaros do Partido Socialista. Chaman a atención
dous aspectos da crónica
xornalística do evento: por
un lado admírame que a
Dama Lacustre, campioa da
modernidade e inimiga da
cousa poubana, vestise prá
ocasión un traxe máis pasado que Antonio Machín;
outramente asómbrame
que pretendese encalatrar
socialistas coa política lingüística finlandesa, no canto
de propor o modelo da République Française, a máis
eficaz trituradora de idiomas subestatais.
Finlandia pertenceu a
Suecia ata 1809 e a Rusia endeica 1917. A súa lingua foi
normalizada grazas ao
triunfo dos nacionalistas e a
identidade do país creárona
escritores románticos (a
obra clave titúlase Kalevala e
publicouna Elias Lönnrot no
ano 1849). Certo que tratan
con enorme respecto a minoría sueco-falante, pero
pra aplicar entre nós esa
harmonía idiomática, plácida como unha sauna, primeiro debemos independizarnos de España e despois
darlle ao galego o estatuto
do que goza o finés en tanto
idioma maioritario da Suomen Tasavalta/Republiken
Findland. Se este é o programa de Galicia Bilingüe,
aquí me teñen pró que sexa
de servizo.G

’’

Praaplicarentrenósesa
harmonía idiomática,
primeiro debemos
independizarnos
de España”

