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lán é altamente prexudicial pa-
ra Galicia, porque converte en
propio o que debe ser común”.

?O problema non é que faga
Cataluña por defender o seu, o
problema é o que a Xunta de
Galicia non fixo”, sinala Ayme-
rich respondendo ás continúas
críticas do PP ao suposto trato
de favor de Zapatero a Generali-
tat. O PSdeG galego tampouco
critica que haxa máis cartos para
a Generalitat, onde gobernan os
seus compañeiros do PSC, pois
“hai que ter en conta que teñen
1,2 millóns de cidadáns máis
que na última negociación”.

A visión contraria é o estan-
darte que enarbora Núñez Fei-
xóo para xustificar o que até
agora parecen malas novas pa-
ra os galegos. “España non se
pode dividir en accionistas nin
en sociedades anónimas”, ar-
gumenta o presidente da Xun-
ta, quen reclama a Zapatero
“pactos con maiorías” no lugar

de “pactos con minorías”.
Un tipo de discurso máis

propio do líder da oposición
estatal que dun presidente da
Xunta. De feito, Feixóo –que
está a gañar peso como candi-
dato na hipotética sucesión de
Mariano Raxoi– gastou gran
parte das súas comparecencias
sobre o financiamento para
arremeter contra os supostos
beneficios da proposta de Za-
patero para as autonomías on-
de goberna o PSOE. Así, mes-
mo acusou o Goberno do Esta-
do de deseñar “un sistema de
financiamento para manter os
seus caladoiros de votos en Ca-
taluña e Andalucía”.

Feixóo láiase de que “diri-
xentes políticos con centos de
miles de votos menos que o
PPdeG” conseguiron máis
avances que a Xunta, nunha
clara referencia ao papel de ne-
gociación de Esquerra Repu-
blicana de Catalunya.

Manuel Vilas
“En Galicia tiñamos un acordo
do Parlamento pero Feixóo
preocupouse máis por facer
unha fronte común con outras
autonomías do PP, para facer-
se un oco na política estatal,
que en defender o pactado na
Cámara”. Xaquín Fernández
Leiceaga, voceiro parlamentar
do PSdeG, avalía así para A No-
sa Terra o labor do presidente
da Xunta nas negociacións co
Estado sobre o polémico finan-
ciamento autonómico, que se-
rán fechadas esta semana.

O BNG, pola súa parte, acusa
a Feixóo de presentarse como
vítima dos pactos de Zapatero
con Cataluña, no lugar de de-
fender activamente o acordo do
Hórreo, que reclamaba un 7,1%
do total do pastel estatal para
Galicia. Os nacionalistas asina-
ron ese pacto de mínimos malia
que a fronte reclama o 7,8% do
total, explica o voceiro parla-
mentar Carlos Aymerich.

Canto está ofrecer en reali-
dade o Estado? Depende de
quen faga as contas, Feixóo fa-
la dun escaso 5,4% mentres
Leiceaga calcula un 7%. Só un-
ha décima por debaixo da re-
clamación do Parlamento, po-
lo que Leceiaga cualifica a
oferta da Moncloa de “satis-
factoria”. Dende o BNG, dan-
do por certas as cifras filtradas
polo PSOE estatal, faise o cál-
culo e asegúrase que “nin se-
quera chega ao 6%”.

Con todo, todas estas por-

centaxes son provisionais até
que se feche o acordo esta se-
mana. Por iso a oposición cen-
tra polo de agora os seus ata-
ques na estratexia de negocia-
ción de Feixóo. “Partimos cun
hándicap de inicio, non conta-
mos cun novo Estatuto que
condicione o punto de partida
da negociación, como si ten
Cataluña”, argumentan os na-
cionalistas. Aymerich lembra
que “Feixóo encargouse perso-
almente” do veto a última hora
do pacto para o novo Estatuto
de Galicia, alcanzado na pasa-
da lexislatura.

O BNG é o único partido no
Parlamento de Galicia que non
nega o evidente, carecer dun
Estatuto de máximo nivel como
o catalán prexudica a posición
da Xunta nas negociacións co
Estado. “Castela e León ten un
novo Estatuto e tivo unha nego-
ciación peor que a de Galicia”,
argumenta polo contrario o vo-
ceiro socialista. O que non indi-
ca Leiceaga é que o estatuto
castelán diferenciase do cata-
lán, entre outros puntos, no es-
tablecemento dun límite míni-
mo para negociar o financia-
mento co Estado.

O voceiro do PPdeG, Ma-
nuel Ruíz Rivas, case calca o ar-
gumento de Leiceaga: “só hai
catro autonomías que aproba-
ran un novo Estatuto, e moitas
das que non teñen novo Esta-
tuto tamén saen beneficiadas”.
O conservador vai máis alá e
denuncia que “o Estatuto cata-

O presidente da Xunta apura
as negociacións do financiamento
autonómico sen un Estatuto de máximo
nivel e con Castela e León como único socio

A oposición acusa a Feixóo de substi
no lugar de defender o país
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Núñez Feixóoreuníuse co secretario xeral do PSdeG, Pachi Vázquez,e co portavoz nacional do BNG, Guillerme V
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concreta por escrito, algo do
que si dispuxeron antes outras
autonomías. O líder conserva-
dor culpa o Estado da parada e
de menosprezar os galegos.
Aymerich tira da hemeroteca
destes meses para lembrar que
“a estratexia negociadora de
Feixóo apostaba por manter o

sistema vixente”. O certo é que
Feixóo chegou a dirixirse ao
Goberno apostando por unha
prórroga no caso de non haber
acordo, opción desbotada de-
seguido dende a Moncloa.
Ademais Aymerich asegura
que “o actual sistema xa é ne-
gativo para Galicia hoxe e que
tería unha evolución aínda
máis negativa no futuro”.

É evidente que, pase o que
pase na reunión do venres,
non haberá prórroga do siste-
ma. Feixóo chegará a esa mesa
cunha proposta estatal que, en
palabras do seu propio voceiro
parlamentar, “dista moito do
que o Parlamento de Galicia
reclamou”. Manuel Ruíz Rivas
explica a A Nosa Terraque “fal-
tan 200 millóns para que Gali-
cia chegue ao 7,1% e perdemos
posicións relativas”.

O voceiro conservador de-
nuncia que “hai un abuso do
factor de poboación, tanto pa-
ra repartir os fondos básicos
como os fondos adicionais”.
Ruíz Rivas asegura que o Esta-
do “non ten máis en conta os
factores de espallamento de
poboación nin de emigra-
ción”, como reclamara o Parla-
mento Galego.

Con estes datos sobre a me-
sa, e ante improbábel éxito da
alianza con Castela e León, Ga-
licia debería firmar a oferta esta-
tal? Ao igual que Feixóo, Ruíz Ri-
vas invita a esperar ás últimas
reunións. “A verdadeira nego-
ciación do Estatuto para Galicia
comeza agora”, conclúe.�

Aymerich, en declara-
cións a ANT, respóndelle que
“a súa obriga era poñer a liña
vermella da que Galicia non se
movería, iso foi que fixo Cata-
luña e el non fixo”. O naciona-
lista ataca a falta de actividade
negociadora de Feixóo até a se-
mana final. Unha crítica que

comparten os socialistas, que
acusan a Feixóo de “intentar
xogar cando xa está rematada a
partida”.

Negociou ou non Feixóo
antes das carreiras desta últi-
ma semana? O propio Feixóo
recoñeceu que até o último do-
mingo non recibiu unha oferta

e substituír a Raxoi

PACTOS
EN GALIZA?

OPNV vén de demostrar
a súa capacidade para

resituarse, despois de ter per-
dido a Lehendakaritza. Urku-
llu propúxolle a Patxi López
un acordo nos temas de
maior interese para Euskadi.

O caso galego é distinto.
Con todo, hai que dicir que a
oposición está mostrándose
lenta de reflexos. Tan lenta
como o propio goberno. Pero
mentres que PP e PSdeG
contan con poderosos bu-
ques remolcadores (Raxoi e
Zapatero), o BNG non foi ca-
paz aínda de articular un dis-
curso de oposición que
anuncie, de paso, o seu inte-
rese por reconstruír a alter-
nativa e volver ao poder. Só a
lingua constitúe unha excep-
ción a esta pasividade. A pos-
tura do PP é inaceptábel, de
feito non busca ningún con-
senso, e nesas condicións
non queda máis camiño que
o do conflito e o do traballo
de atraer novos sectores á
causa. Pero existen outros
campos de interese.

Por exemplo, faría moi
ben o BNG en defender a
súa proposta eólica e en tra-
tar de que o PP a manteña na
medida do posíbel, o que
quizais non está lonxe das
intencións de Feixóo. Hai
moitos sectores sociais e
económicos afectados que
deben poder seguir contan-
do co BNG. Un pacto neste
ámbito sería necesario e
xustificado desde unha pos-
tura de país.

O pacto parlamentario
sobre financiamento pode
marcar outra das liñas para
seguir. O primordial non es-
tá nas siglas, senón nos inte-
reses da sociedade e iso de-
termina cando hai que pac-
tar e cando non. 

É responsabilidade da
oposición tratar de que non
se desmonten todos os lo-
gros dos últimos catro anos.
E Feixóo deberá optar entre
aceptar acordos ou mostrar-
se destrutivo a respecto do
pasado. A escolla da primei-
ra opción sería positiva para
Galiza, mentres que a elec-
ción da segunda podería ter,
para o PP, un importante
custo social.�

anosaterra

’’editorial

rtavoz nacional do BNG, Guillerme Vázquez,para consultarlles  a súa postura sobre o financiamento autonómico.

O líder conservador presen-
toulle a Zapatero unha contra-
oferta pactada con Castela e
León, tamén gobernada polo
PP. A principal queixa de Fei-
xóo á “inaceptábel” proposta
do Estado é que non se prima
dabondo a dispersión territo-
rial. Segundo os seus datos,
Galicia recibe hoxe 314 millóns
por este concepto e co novo
sistema ficaría en só 216. O
presidente deu a entender que

non asinaría nunca un pacto
que lle restase recursos a Gali-
cia neste concepto.

O seu único apoio é Caste-
la León, pois Asturias non
participa malia que Feixóo ar-
gumenta que as alegacións fa-
vorecen a todo o noroeste. A
alianza galego-castelá recla-
ma aumentar o fondo por dis-
persión do Estado en 250 mi-
llóns. Así Galicia seguiría in-
gresando unha cantidade si-

milar por este concepto. As
alegacións enviadas o luns ta-
mén demandan 250 millóns
extra en función da concen-
tración da poboación.

O outro gran problema da
oferta da Moncloa para a
Xunta é que o Estado non da-
rá cartos ás autonomías en
función do seu número de
emigrantes. No país son
400.000 persoas que, segundo
Feixóo, Zapatero ignora malia

que retornan habitualmente
a Galicia e consumen servizos
públicos.

Feixóo nunca dixo explici-
tamente que non asinaría a ac-
tual proposta e si fixo continú-
as referencias á necesidade de
ser “leal a España”. Con todo,
cualificou a oferta de “insoli-
daria”, pois di que non garante
que o ensino, a sanidade e as
axudas á dependencia sexan
iguais en todo o Estado.�

Feixóo fica con Castela e León como único socio

’’Faltan 200 millóns para que
Galicia chegue ao 7,1%,
acordado no parlamento,
e perdemos posicións
relativas”

[Ruíz Rivas]
Portavoz parlamentario do PPdeG.

’’Feixóo láiase de que forzas
con moitos votos menos
que o PPdeG conseguiron
máis avances que a Xunta,
en clara referencia a ERC”

’’O propio Feixóo recoñeceu
que até o último domingo
non recibiu unha oferta
concreta por escrito”

>>>
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gua propia dos concellos e das
deputacións”. Carlos Fernán-
dez, presidente da Fegamp,
que pediu que os avogados
que representan os concellos
nos xuízos usen o galego, que
se escriban os rexistros nesta
lingua e que as policías locais
asuman este idioma como lin-
gua de traballo habitual. Máis
reivindicativo foi Xaquín

pais sobre a lingua, admitiu
que se desenvolve con máis
atraso do agardado. Alegou
que os sobres teñen que abrir-
se con “moitísimo coidado”
para permitir o reconto cun
lector óptico e asegurou que
hai algúns problemas para
abrir certos sobres que veñen
pegados con celo.�

LEI DO SOLO

OS CONCELLOS PODERÁN
AUTORIZAR OBRAS NO RURAL

O Goberno do PP vai incre-
mentar o poder dos concellos
ao concederlle novas compe-
tencias urbanísticas. A Xunta
modificará a Lei do Solo para
que as corporacións locais te-
ñan máis marxe de manobra
na súa planificación do terri-
torio. Así, Feixóo dálles vía li-
bre aos gobernos municipais
para que poidan outorgar li-
cenzas para a construción de
obras “directamente vencella-
das” cunha explotación de re-
cursos naturais, como naves
ou cortes, sen ter que agardar
á preceptiva autorización au-
tonómica. A Xunta xustifica a
medida asegurando que o
Executivo “facilita” a edifica-
ción no rural e, ao tempo,
“frea” a dispersión. Outra das
novidades que achegará esta
reforma é a redución da tra-
mitación autonómica nos
plans de ordenación munici-
pal. Ademais, o anteproxecto
fixa catro tipos de núcleos ru-
rais. Mantén o núcleo rural
histórico tradicional e o nú-
cleo rural consolidado e como
novidade, incorpora o núcleo
rural non consolidado –cunha

POLA LINGUA E POLO EMPREGO

O BNG AGARDA UNHA
MOBILIZACIÓN MASIVA
O DÍA DA PATRIA

“Movámonos! Polo noso idio-
ma, polo emprego” é o lema
baixo o que o BNG desenvolve
a campaña para o Día da Pa-
tria, no que se prevé unha par-
ticipación masiva. A secretaria
de Imaxe e Propaganda, Ana
Pontón, salientou que o cartaz
do 25 de xullo “quere simboli-
zar un BNG con ilusión, que
saíu fortalecido da Asemblea
Nacional e tamén un BNG
plural que é capaz de camiñar
unido na mesma dirección”.
Os máis de cen actos progra-
mados de cara ao Día da Pa-
tria céntranse “en dúas preo-
cupacións de grande impor-
tancia para a sociedade gale-
ga, e tamén para o BNG, como
son a defensa do idioma e a
defensa do emprego neste
momento de crise”. A lingua
tamén será un dos eixos do
Festigal '09, organizado por
Galiza Nova e a Fundación
Galiza Sempre. Mediante con-
certos, presentación de libros
ou exposicións invitarán os
asistentes “á reflexión e a ac-
ción” contra os “ataques e a
ofensiva” que sofre o galego.�

ANIVERSARIO

DA 'DECLARACIÓN DO HOSTAL'

OS CONCELLOS VOLVEN
COMPROMETERSE COA LINGUA

O pasado 10 de xullo conme-
morábase en Compostela o
XXV aniversario da “Declara-
ción do Hostal”, acordo que
ratificaba “o galego como lin-

Monteagudo, da Asociación
de Funcionarios pola Norma-
lización, que argumentou que
a promoción do galego nunca
provocou un “conflito social
significativo” á marxe de “afir-
macións demagóxicas”. No
acto tamén participou o con-
selleiro de Educación, Xesús
Vázquez, que, preguntado po-
lo reconto da consulta aos

edificación de entre un 33 e un
50%– así como o núcleo rural
complexo, que combinaría as
características propias do nú-
cleo tradicional e algún dos
outros dous.�

SEN O APOIO DO PP

A CORUÑA RETIRARÁ
53 SÍMBOLOS FRANQUISTAS

O Concello da Coruña iniciou
os trámites para a retirada de
53 símbolos franquistas en
cumprimento coa Lei de Me-
moria Histórica. O Grupo Mu-
nicipal do PP non participou a
reunión por “discrepancias”
co proceso. A decisión inclúe a
retirada das distincións con-
cedidas polo Concello a Fran-
cisco Franco e a outras 18 per-
soas, a eliminación de diver-
sas placas e símbolos e a subs-
titución do nome de 22 rúas
da cidade. O goberno munici-
pal cualificou de “hipócrita” a
actitude do PP na Comisión e
atribuíu a súa decisión de
abandonar a reunión a unha
“falta de valentía política”.
Nun comunicado, o PP asegu-
rou que o bipartito “nun acto
de covardía modifica o regula-
mento de honras e distincións
para non ter que darlles nin-
gunha explicación aos afecta-
dos ou aos seus sucesores so-
bre as decisións tomadas na
aplicación desta lei”.�

EX PRESIDENTE

DA DEPUTACIÓN DE LUGO

A FISCALÍA INVESTIGARÁ
AS IRREGULARIDADES
DE CACHARRO

A Deputación de Lugo trasla-
doulle á Fiscalía os resultados
da auditoría sobre a Funda-
ción do Centro Superior Cine-
xético e Piscícola de Galiza,
que foi promovida polo ante-
rior Goberno provincial do PP
presidido por Francisco Ca-
charro, e na que se detectaron
supostas irregularidades. Ato-
páronse débedas a traballado-
res e provedores, sancións de
tráfico sen pagar, alugueres de
vehículos –a pesar de dispor
de dous en propiedade– e gas-
tos na reparación dun vehícu-
lo alleo ao parque móbil da
fundación. A investigación co-
mezou en marzo deste ano,
cando a deputación tivo coñe-
cemento do inicio de embar-
go por unha falta de paga-
mento á Axencia Tributaria,
malia ter recibido máis de
dous millóns de euros desde a
súa creación no 2003.�

GALIZA.4. ANOSATERRA
16-22 DE XULLO DE 2009

>>>

ASEMANA María Obelleiro

TRAS SAÍR DO PARTIDO

NIDIA ARÉVALO
NUNHA FESTA DO PP

Nidia Arévalo, nova alcal-
desa de Mos, na festa do
Partido Popular de Mos ce-
lebrada o 12 de xullo. Aré-
valo foi elixida tras unha
moción de censura apoia-
da por un tránsfuga do
PSOE e marchou do PP
xunto co resto do seu grupo
para evitar a expulsión. Po-
rén, continúa a empregar o
nome e a simboloxía do PP
sen que esta forza faga na-
da por impedilo. Nas vin-
deiras municipais, está pre-
visto que encabece a candi-
datura popular.� Nidia Arévalo. H.V. 

A secretaria de Imaxe e Propaganda do BNG, Ana Pontón, e mais a secretaria de

Organización, Montse Prado, na presentación do Día da Patria. PEPE FERRÍN / AGN

Xesús Vázquez,conselleiro de Educación, Carlos Fernández, presidente da Fegamp e

Xaquín Monteagudo,presidente da Asociación de Funcionarios pola Normalización.
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PPdeG chegan supostamente a
construtora leonesa Teconsa.
Un dos seus directivos é Juan
Ramón Blanco Balín, tamén
presidente de Gallega de Mo-
lienda de Clinker. Esta firma fixo
as obras da polémica cementei-
ra de Coirós. A obra foi autoriza-
da mediante “un proceso escu-
rantista”, segundo Aymerich,
na fin da última lexislatura de
Manuel Fraga, pero paralizada
despois varias veces.

Blanco Balín foi socio de
Crespo en cinco empresas nas
que a rede supostamente lava-
ban as comisións. Este empre-
sario tamén participou en Te-
consa, unha das empresas que,
segundo un dos autos do xuíz
Baltasar Garzón, pagou comi-
sións a varios alcaldes de Ma-
drid, xa dimitidos por presións
de Génova.

De probarse a culpabilidade
de Teconsa, o PPdeG tería que
dar explicacións sobre numero-
sas adxudicacións na era Fraga.
O presidente de Teconsa é José
Martínez Núñez investigado
pola Xustiza en 2000 por pre-
suntamente contratar un sicario
para matar a Xosé Cuíña, conse-
lleiro de Política Territorial e
principal valedor de Crespo no
PPdeG, en vinganza por adxudi-
cacións a construtoras rivais.�

xóo. A xestión de Negreira está a
ser investigada polo Tribunal de
Contas pola adxudicación dun
contrato a outra firma, Segurisa
Grupo Sagital. Negreira sempre
ten negado relación con Cres-
po, malia que o PSOE asegurou
que foi o seu “amigo”.

Aymerich reclama explica-

Manuel Vilas
Na documentación incautada
figura o epígrafe 'cobro elec-
cións galegas'. O Bloque consi-
dera que as campañas electorais
do PPdeG dende 1998, cando
Crespo chegou a número tres do
partido, foron “financiadas en
parte con esta trama”. Son pala-
bras de Carlos Aymerich, vocei-
ro parlamentar, quen destaca as
“evidencias abafantes” da su-
posta implicación do PP galego
neste caso de corrupción.

O DOG proba que Construc-
tora Hispánica obtivo catro ad-
xudicacións por máis de trece
millóns na etapa de Crespo co-
mo vogal. O presidente de Cons-
tructora Hispánica, Alfonso Gar-
cía-Pozuelo Asins, está imputa-
do polo pago de comisións.

Outro imputado é o constru-
tor leonés José Luis Ulibarri, ac-
cionista de Ferroser e dono do
grupo Begar SA e o Diario de Le-
ón. Ferroser logrou un contrato
de case un millón de euros en
febreiro de 2005 polo mante-
mento de varios peiraos.

Carlos Negreira –actual líder
do PP da Coruña e deputado do
Parlamento– asinou todas estas
adxudicacións a Ferroser e His-
pánica, pois era o presidente de
Portos por nomeamento do da-
quela conselleiro Núñez Fei-

cións sobre as empresas dos
imputados “que obtiveron con-
tratos da Xunta cando Feixóo
era conselleiro de Política Terri-
torial”. “O fedor xa non se pode
esconder, pero como Feixóo
presume de transparencia, que
o demostre e dea explicacións”,
insistiu nunha rolda de prensa.

FEIXÓO ÁBRELLE AS PORTAS A BÁRCENA.

O presidente limítase a abrirlle a
porta a Luís Bárcenas, tesourei-
ro do PP estatal. O Tribunal Su-
premo investígao polo suposto
cobro de comisións por facer de
intermediario para que empre-
sas de Crespo e Francisco Co-
rrea, pero tamén outras firmas
como as citadas, gañasen con-
cursos públicos amañados.

Feixóo apoiou entre liñas a
oferta de Bárcenas de dimitir se
o imputa o Supremo. “Polo me-
nos é claro” e “con data concre-
ta”, dixo. Máis claro é o presi-
dente da Deputación de Ouren-
se. Xosé Luís Baltar que respon-
deu “eu estou porque si” á pre-
gunta se Bárcenas debera dimi-
tir xa. Cómpre lembrar que His-
pánica, malia estar baseada en
Madrid, liderou as adxudica-
cións das deputacións en 1999,
cando Crespo era o secretario
de organización do PPdeG.

Os vínculos entre a trama e o

Dúas construtoras
imputadas polo
caso Gürtel gañaron
contratos de Portos
de Galicia cando
Pablo Crespo
–en prisión
como número
dous da trama–
era vogal deste ente.
Baseándose nestes
datos desvelados
por A Nosa Terra,
o BNG esíxelle
aos conservadores
galegos explicacións
sobre o suposto
financiamento ilegal
das súas campañas

>>>

GALEGO E 
“MALA HOSTIA”
’’

Damián Villalaín

V exo no facebook que se
acaba de poñer en marcha

un grupo chamado “Máis gale-
go, pero menos mala hostia”.
Non sei se a iniciativa terá éxito,
pero paréceme que a frase resu-
me con bastante precisión as
arelas sociolingüísticas dunha
boa parte da poboación. Eu sei
que a gran maioría dos galego-
falantes urbanos son persoas
tolerantes, amables e de trato
cordial. En cambio, os señores
que saen habitualmente nos
medios de comunicación, pa-
trimonializando a defensa do
galego, conseguiron labrarse
unha imaxe socialmente moi
antipática: son os lobos feroces
da lingua, dispostos a trabar sen
piedade nas pernas dos tibios,
dos bilingües, dos diglósicos e
de todos aqueles que non pen-
sen exactamente coma eles.

É moi difícil facer simpática
e querida unha causa se os de-
dicados a transmitila ofrecen a
imaxe dun pequeno grupo de
integristas enfurruñados, con
discursos oscilantes entre o viti-
mismo e a intimidación. Claro
que non hai imposición do ga-
lego, pero cando un escoita fa-
lar determinados deputados ou
certos líderes de plataformas
lingüísticas, a sensación inme-
diata é que nada lles gustaría
máis que ter poder suficiente
para impoñer os seus criterios e
as súas verdades reveladas.

A batalla social e mediática
do galego precisa novas voces,
novas caras, novos discursos. É
duro e lamentable comprobar
que Feixóo ten certo éxito ao
formular esa perversa ecuación
que une lingua galega e imposi-
ción, lingua galega e xenreira á
liberdade, lingua galega e “ma-
la hostia”. E aínda máis duro e
máis lamentable é decatármo-
nos de que ese discurso falsario
e culpabilizador se nutre dende
as nosas propias filas.�

É difícil facer simpática
unha causa se os dedicados
a transmitila ofrecen
a imaxe dun pequeno
grupo de  integristas 
enfurruñados”

’’

Xa non se pode esconder,
pero como Feixóo
presume de transparencia,
que o demostre
e dea explicacións”

[Carlos Aymerich]
Portavoz parlamentario do BNG.

’’

Bárcenas 
debe dimitir xa”

[Xosé L. Baltar]
presidente da Deputación
de Ourense.

’’

Carlos Negreira [a esquerda] con Mariano Raxoi durante a pasada campaña electoral. AGN

Portos adxudicou 14 millóns
a firmas imputadas no caso ‘Gürtel’
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GALIZA.6. ANOSATERRA
16-22 DE XULLO DE 2009

Carlos Aymerich

P arécelle a vostede xusto
que os fillos de Amancio

Ortega non teñan que pagar po-
los libros escolares? Con este e
con outros exemplos semellan-
tes tentou o PP xustificar a elimi-
nación da gratuidade dos libros
de texto no ensino obrigatorio e,
ao cabo, algo máis ca iso: o cues-
tionamento do rol que os servi-
zos públicos deben xogar non só
satisfacendo as necesidades ci-
dadás mais tamén como instru-
mento de igualación social. Pó-
dese admitir que o sistema esco-
llido para implantar a tal gratui-
dade era imperfecto, tal e como
viña denunciando a asociación
de libreiros ou até, como recla-
maba Manuela López Besteiro,
que era insuficiente ao non in-
cluír o material escolar. Mais o
que non é admisíbel é o argu-
mento, falsario, dos portavoces
do PP. Pola mesma, porque non
habería Ortega de pagar na sani-
dade pública? Pois si. É bon que
Ortega utilice os servizos públi-
cos nas mesmas condicións que
o resto dos galegos sempre e
cando contribúa cos seus im-
postos a os soster de acordo co
seu patrimonio e os seus rende-
mentos. E aquí radica a raíz do
problema. O PP elimina a gra-
tuidade universal dos libros de
texto porque seica lle faltan tres
millóns de euros. Alberte Núñez
Feixoo vén de lles rebaixar os
impostos aos adquirentes de vi-
vendas menores de 35 anos e ás
familias numerosas sexa cal for
o prezo da vivenda e sexa cal for
o seu nivel de rendementos, re-
galo fiscal que lle custará á fa-
cenda galega 7 millóns de euros.
Así as cousas, ¿parécelles xusto
que unha parella con tres fillos e
cuns rendementos anuais duns
100.000 euros que adquire unha
vivenda de un millón de euros
se beneficie dunha rebaixa fiscal
que non alcanza unha muller de
36 anos con dous fillos e que ga-
ñe apenas 18.000? Eis a xustiza
social do PP.�

OS LIBROS
DO SR. ORTEGA
’’

’’A Feixóo fáltanlle
tres millóns
de euros”

VIVAMOS E FALEMOS
COMO GALEGOS

Cando un pobo renuncia á súa
lingua, cultura e tradicións, so-
métese á humillación e vonta-
de do imperio dominante. E
cando os seus gobernantes,
por activa e por pasiva, se pres-
tan a poñerse ao servizo da cul-
tura dominante, crean as con-
dicións esenciais para que este
pobo deixe de existir coma tal.

Cando un gobernante asu-
me que hai que desprezar a
cultura o país que pretende go-
bernar, relegándoa a un plano
de inferioridade fronte a ou-
tras, mostra un claro perfil de
identificación cos personaxes
“listos e cobizosos”, prestos a
“mandar”, non a gobernar nun
país sen conciencia de pobo.

Nós nacemos e vivimos nun
dos 38.000 núcleos de poboa-
ción que foron fundamentais
para manter en pé a cultura do
país, resistindo o franquismo.
Eu son daqueles aos que se nos

prohibiu falar no noso idioma
so pena dun vimbiazo. Onde
estaban os que hoxe falan de
imposición? Daquela non tiña-
mos nin idea de que se puidese
escribir en galego nin de que
existisen libros nese idioma.

Nós sabemos de imposi-
ción máis que Alberte Núñez
Feixóo porque as vivimos en
carne propia. Non entende-
mos os motivos polos que Fei-
xóo odia con tanta crueldade a
cultura propia do país que go-
berna. Nin Manuel Fraga o fi-
xo, que xa é dicir.

Pode ser que Feixóo conside-
re o galego unha lingua de po-
bres. Nese caso aconsellámoslle
que profunde nos coñecemen-
tos sobre a influencia da cultura
nas persoas e nos pobos, tanto
cando se desenvolven natural-
mente dentro da súa propia cul-
tura como cando se lles priva
deste contorno, obrigándoos a
educarse noutra distinta. Tiraría
conclusións moi proveitosas.

Nós seguiremos vivindo, fa-

lando, escribindo e lendo na no-
sa lingua porque somos cons-
cientes de que todas as linguas
do mundo, sexan maioritarias
ou minoritarias, son igual de im-
portantes para os pobos. O noso
perfil psicolóxico é un produto
do contorno cultural no que vi-
vimos, sen que isto signifique

ser mellor nin peor. Somos dis-
tintos. É esta concepción, ade-
mais, a que nos capacita para
respectar, defender e amar to-
das as culturas do mundo por-
que todas elas son patrimonio
da humanidade.�
Anxo González - Manuel Guerra

(Vigo)

CARTAS

XO
SÉ

 L
O

IS

Son estas terras de Vilardevós,
pé da serra das Penas Libres,
fructíferas en personaxes e xen-
tes de todo tipo, curtidas nos
traballos montesíos e no trafe-
go clandestino da raia. Aquí,
neste apartado territorio do
medieval Souto Vermui que
engaiolou a Otero Pedraio,
agromaron contrabandistas,
comunistas, libertarios de sona
e mesmo curas obreiros que
nos pasados anos setenta revo-
lucionaron a comarca coa súa
solidariedade. Foi tamén terra
fértil en grandes músicos como
Ánxel Barxa, en sicofilósofos e
pensadores como o Eloi Luís
André, que quixo traer o ferro-
carril á comarca e, como non,
tamén en notorios e recalci-
trantes caciques como Mauro
Núñez, cuxa memoria aínda
paira en temor pola penichaira
e aldeas dun concello de Vilar-
devós que, quizais por isto, leva
anos apostando polo progresis-
mo e o socialismo. 

Houbo outro Núñez, de
nome Rodolfo, que foi depu-
tado provincial en Ourense, e
co mesmo nome destaca o en-
xeñeiro e cartógrafo Núñez de
las Cuevas, que foi director do
Instituto Xeográfico Nacional,
asesor-consultor do parque

do Invernadeiro na anterior
Xunta e donante de 3.500 li-
bros, mapas e cartografía anti-
ga para a Biblioteca Nacional
de Galicia baixo o mandado
da conselleira Ánxela Bugallo.

O clan dos Núñez de Vilar-
devós, apelido moi estendido
en toda a comarca, é bastante
amplo hoxendía e a el pertence
tamén o actual presidente da
Xunta que, ao que se vé, amosa
mais preferencia polo apelido
Feixóo, tamén moi presente na
onomástica rexiomontana.

Sabemos ademais dalgún
destes Núñez que profesou o
reintegracionismo con afervo-
ada militancia, pero sobreto-
do, entre os deste apelido so-
brancea a figura de Manuel
Núñez  González (1865-1917)
poeta romántico e apaixoado
seguidor de Rosalía: 

E preguntas quen foi? Foi
o verbo da musa gallega.

...fixo trebos de mel virxiliana
No meigo cortizo da fala da terra.

A súa obra poética foi basi-
camente en castelán, partici-
pando en numerosos xogos
frorais da época. Os poemas
en galego están espallados en
numerosas revistas e xornais e

a maioría están condensados
nun volume titulado Salayos.

Este Núñez, avogado e poe-

ta, tamén era seguidor do libe-
ral Montero Ríos e atacou con
escritos mordentes e agresivos
os caciques do seu tempo.
Exercía no rexistro da propie-
dade de Vilalba cando decidiu
ingresar nos xesuítas, mais
despois de dous anos non
conseguiu profesar. Estando
de notario en Verín foi nomea-
do académico de número da
Real Academia Galega, mais
non pudo pronunciar o seu
discurso de ingreso ao sor-
prendelo a morte.�

OS NÚÑEZ DE VILARDEVÓS
TRIBUNA �Xerardo Dasairas.

’’A el pertence o actual
presidente da Xunta que ao
que se vé amosa mais
preferencia polo apelido
Feixóo”

Alberte Núñez Feixóo. PEPE FERRÍN
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O nacionalismo, como proxec-
to político e entorno ideolóxico,
ten algúns inimigos. Un deles é
o localismo. O peor favor é pen-
sar que o nacionalismo pode
transcender á nación e facer na-
cionalismo local. E outro inimi-
go que ten o nacionalismo en
xeral, e o galego en particular
que é de vocación popular, é o
elitismo. Non só elitismo social,
tamén o cultural e o político. Es-
tou convencido de que o nacio-

nalismo pode e ten que ser un
proxecto hexemónico na Gali-
za, pero só vai conseguilo cando
sexa capaz de presentar alterna-
tivas no conxunto da sociedade,
e cando as súas filas militantes
tamén estean nutridas de presi-
dentes de equipos de fútbol
afeccionados, por membros de
comisións de festas do seu ba-
rrio e por xente que sexa capaz
de asistir a todas as manifesta-
cións populares que ten o

GALIZA.7.

Xan Carballa
O próximo venres o ex vicepre-
sidente galego Anxo Quintana
(Allariz, 1959) comeza a súa an-
daina como novo presidente do
Instituto Galego de Estudos Eu-
ropeos e Autonómicos (IGEA),
onde lle dá o relevo a Paulo
González Mariñas. O anterior
portavoz do BNG debulla nesta
conversa a súa visión do nacio-
nalismo, un balance da etapa
de goberno e a perspectiva de
futuro co PP outra volta no go-
berno da Xunta de Galicia.
CCoommeezzaa  uunnhhaa  aannddaaiinnaa  ccoommoo
pprreessiiddeennttee  ddoo  IIGGEEAA,,  éé  uunnhhaa  mmaa--
nneeiirraa  ddee  rreettoorrnnaarr  aa  uunnhhaa  ppoossii--
cciióónn  ppoollííttiiccaa  ddee  pprriimmeeiirroo  ppllaannoo??
QQuuee  sseennttiiddoo  llllee  vvaaii  ddaarr  aa  eessttaa  nnoo--
vvaa  eettaappaa  ddaa  ffuunnddaacciióónn??
Persoalmente supón que se po-
de ser útil ao país en moi dife-
rentes lugares e espero que sexa
un instrumento útil ao servizo
de Galiza. Gustaríame que fose
unha factoría de ideas para
pensar a Galiza do século XXI,
desde unha perspectiva global
pero sempre en clave galega. 
DDeessppooiiss  ddaass  eelleecccciióónnss  ddoo  11  ddee
mmaarrzzoo  ee  ddaass  eeuurrooppeeaass,,  eenn  qquuee
ssiittuuaacciióónn  vvee  oo  nnaacciioonnaalliissmmoo??
Como proxecto político está
máis vixente que nunca, pero
precisa ser repensado e non só
no caso galego. Historicamente
o proxecto nucléase na defensa
da nosa identidade e así debe
seguir sendo, pero no inmedia-
to ou os proxectos nacionalistas
serven para asegurar o benestar
dos cidadáns ou terán unha di-
fícil penetración social. Ese é o
gran reto e o nacionalismo gale-
go leva andado moito nesa di-
rección, tanto pola extracción
popular como polo compromi-
so coa maioría social. Aínda ten
moito camiño por percorrer.
HHaaii  vvaarriiooss  mmoommeennttooss  ddee  ccrreeccee--
mmeennttoo  ddoo  nnaacciioonnaalliissmmoo  ggaalleeggoo
qquuee  ssoonn  ffuunnddaacciioonnaaiiss  nnaa  ssoocciiee--
ddaaddee,,  sseexxaa  ccaannddoo  oo  EEssttaattuuttoo  ddoo
11993366  oouu  nnaa  TTrraannssiicciióónn..  ¿¿NNoonn  vvii--
vvee  uunnhhaa  ppaarrttee  ddooss  sseeuuss  mmiilliittaann--
tteess  ppeennssaannddoo  sseemmpprree  qquuee  ttooddoo
mmoommeennttoo  tteenn  qquuee  sseerr  ddee  ggrraann--
ddeess  mmuuddaannzzaass  ee  nnoonn  ssee  aaddaappttaa
aaooss  tteemmppooss  mmááiiss  lleennttooss  ddoo  ggoo--
bbeerrnnoo  ddoo  ddííaa  aa  ddííaa??
Non é malo que sexamos ambi-
ciosos e quizais está no código
xenético nacionalista non con-

formarse con calquera transfor-
mación. Iso é moi positivo. Pero
ao lado diso sería bo que empe-
zásemos a dármonos conta de
que o éxito do proxecto nacio-
nalista non pasa necesariamen-
te porque a maioría dos cida-
dáns galegos sexan nacionalis-
tas, senón porque unha maioría
social de galegos acrediten nas
solucións que propoñan os na-
cionalistas para resolver os seus
problemas, os da súa familia e

tamén os do país. Por este orde
de importancia ou á inversa, pe-
ro sempre con solucións reais.
NNuunn  mmoommeennttoo  vvoosstteeddee  eexxpprree--
ssoouu  eessttaa  iiddeeaa  ccoommoo  ““nnaacciioonnaalliiss--
mmoo  ddee  pprrooxxiimmiiddaaddee””,,  ee  nnoonn  ffooii
mmooii  bbeenn  rreecciibbiiddaa  eenn  ddeetteerrmmiinnaa--
ddooss  áámmbbiittooss  ddoo  BBNNGG,,  ccoommoo  qquuee
iissoo  rreebbaaiixxaabbaa  oo  hhoorriizzoonnttee  dduunn
nnaacciioonnaalliissmmoo  qquuee  ssee  aauuttooddeeffii--
nnee  ddee  eessqquueerrddaass..
Se a alguén lle pareceu mal po-
de ser que non o explicase ben.

ANOSATERRA
16-22 DE XULLO DE 2009

Anxo Quintana, presidente do IGEA

‘O nacionalismo precisa un baño
de multitudes e as multitudes son plurais’

>>>

XAN CARBALLA

’’Os proxectos nacionalistas
ou serven para asegurar o
benestar dos cidadáns ou
terán unha difícil
penetración social”

’’O elitismo é un inimigo que
ten o nacionalismo en xeral,
e o galego en particular
que é de vocación popular”

’’¿Cando nos daremos conta
de que a xente nos ve
bastante máis de esquerda
e nacionalistas do que nós
mesmos nos consideramos?”

’’Gobernar é consubstancial
a toda forza política. É un
erro pensar que se poden
conseguir transformacións
sen exercitar o goberno”

’’Non coñezo ningunha forza
política en toda Europa que
persista no tempo
conformándose con ter un
10% do electorado”
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GALIZA.8. ANOSATERRA
16-22 DE XULLO DE 2009

Eses son os retos inmediatos do
BNG e a asemblea nacional foi
un paso para andar ese camiño.
FFaallaa  ddee  mmeeddrraarr  mmááiiss,,  ddee  tteerr
mmááiiss  mmiilliittaanncciiaa??
É difícil acertar coa fórmula or-
ganizativa que satisfaga todas as
demandas. Non creo nas vari-
ñas máxicas e o modelo non se
vai sustanciar coa vella discu-
sión de se fronte ou partido. Pe-
ro resulta evidente que os mo-
dos de participar en política
mudaron radicalmente nestes
vinte e cinco anos. Pode haber
persoas dispostas a aportar a
unha organización política o
seu coñecemento profesional
ou as súas experiencias, pero
non a que esa participación se

faga a través de reunións men-
suais de moitas horas. Se queres
beneficiarte como organiza-
ción desas experiencias terás
que buscar fórmulas máis flexí-
beis e eficaces. E o BNG estou
seguro que o vai conseguir.
VVoosstteeddee  iinnssiissttee  eenn  qquuee  aa  ccuullttuurraa
ddaa  ccooaalliicciióónn  ccooss  ssoocciiaalliissttaass  ddeebbee
ccoonnssoolliiddaarrssee  ssee  ssee  qquueerr  rreettoorrnnaarr
áá  XXuunnttaa..  CCaall  éé  oo  bbaallaannccee  ddeessaa  rree--
llaacciióónn  nnoo  ggoobbeerrnnoo??
Positivo porque nese tempo co-
metemos todos os erros que se
poden cometer nunha coalición
e deberían servirnos para o futu-
ro. O que non estou disposto é a
ofrecerlle ao señor Feixóo a súa
segunda vitoria. Conseguiu ga-
ñar as eleccións, coido que

país. Énos necesario un
baño de multitudes e as multi-
tudes sempre son plurais.
FFaallaa  ddee  eelliittiissmmoo  ppeerroo  oo  nnaacciioonnaa--
lliissmmoo,,  mmeessmmoo  ccaannddoo  ssee  eexxpprreessaa
ccoonn  ttooddaa  aa  mmooddeerraacciióónn,,  éé  pprree--
sseennttaaddoo  ccoommoo  uunnhhaa  eexxpprreessiióónn
ddee  rraaddiiccaalliissmmoo..
O nacionalismo galego ten un
código básico baseado na trans-
formación da realidade social e
económica do país, e así ten que
seguir sendo. Se perde esa iden-
tidade estaremos diante doutro
nacionalismo que non sei se nos
gustará aos que hoxe militamos
no BNG. Para a nosa tranquilida-
de deberíamonos dar conta de
que para ser transformadores, e
mesmo revolucionarios, en Gali-
cia non hai que esmerarse de-
masiado. Temos a experiencia
de catro anos de goberno nos
que, cun ámbito competencial
mermado, un financiamento es-
caso, sendo a terceira parte do
goberno e con só trece deputa-
dos, fomos capaces de xestionar
medidas transformadoras para
pór en marcha servizos públicos
universais, medidas para un no-
vo aproveitamento dos nosos re-
cursos enerxéticos, para unha
nova utilización das superficies
agrarias, para a concepción da
vivenda como un ben social ou
para a posta en marcha de selec-
cións deportivas nacionais... E
ben caro que o pagamos. Debe-
ríamos darnos conta de que so-
mos bastante máis transforma-
dores do que nós mesmos nos
vemos. E que non fai falta facer
ningún alegato estrambótico
para ser transformadores, basta
con aplicar o programa do BNG.
¿Que máis ten que pasar para
que nos deamos conta de que a
xente nos ve bastante máis de es-
querda e nacionalistas do que
nós mesmos nos consideramos?
PPooññeennddoo  aa  rreeffeerreenncciiaa  ddee  11999999,,
ccaannddoo  oo  BBNNGG  cchheeggaa  ccoonn  ffoorrzzaa  aa
áámmbbiittooss  ddee  ppooddeerr  nnaass  ggrraannddeess
cciiddaaddeess,,  éé  ccaannddoo  ssee  aagguuddiizzaa  aa
ddiissccuussiióónn  ddee  sseerr  uunnhhaa  ““ffoorrzzaa
ppuurraa””  oouu  uunnhhaa  oorrggaanniizzaacciióónn
ppoollííttiiccaa  ttaamméénn  ccoonnvveenncciioonnaall,,
qquuee  ddeebbee  xxeessttiioonnaarr  aa  vviiddaa  ppúúbbllii--
ccaa  iimmeeddiiaattaa..  EEssaa  ccoonnttrraaddiicciióónn
sseegguuee  vviivvaa  ddeennttrroo  ddoo  BBNNGG??
Non hai cousa máis destrutiva
nesta vida que pelexar todos os
días por conseguir algo e destruí-
lo ao día seguinte de logralo, sen
tan sequera agardar a ver as van-
taxes do seu disfrute. É como
aquela vaca leiteira que cando
enchía o caldeiro dáballe unha
pancada e derramaba todo. O
nacionalismo xa derramou moi-
to leite. Gobernar é consubstan-
cial a toda forza política que par-
ticipe nunha democracia avan-
zada. É un tremendo erro pensar
que se poden conseguir trans-

formacións do país sen exercitar
o goberno. Non coñezo ningun-
ha forza política en toda Europa
que persista no tempo confor-
mándose con ter un 10% do
electorado. Todo proxecto polí-
tico ten que avanzar para gober-
nar e sabe que o exercicio do go-
berno supón ter un poder limita-
do. Nunha democracia avanza-
da, por sorte ou por desgraza, o
poder está repartido entre as ins-
titucións democráticas e outros
entes sociais dos que se dota a ci-
dadanía. Con esa tranquilidade
debía actuar o nacionalismo. Ese
estrés contínuo por acadar a re-
volución permanente en tres dí-
as só pode levar ao máis alto grao
de insatisfacción. Son unha per-
soa feliz e non teño esas tribula-
cións, paréceme normal que
non consigamos todo. Pero déi-
tome sempre coa esperanza de
conseguir máis ao día seguinte.
OO  ppeerrííooddoo  ddee  ggoobbeerrnnoo  sseerrvviiuullllee
ppaarraa  ppuullssaarr  nnoovvooss  áámmbbiittooss  aaooss
qquuee  nnoonn  cchheeggaabbaa  oo  nnaacciioonnaalliiss--
mmoo..  QQuuee  bbaallaannccee  ffaaii  ddeessaa  eexxppee--
rriieenncciiaa??
Chegamos a onde nunca che-
gáramos. Cando digo isto pén-
sase sempre nos empresarios, e
é certo que por primeira vez
moitos miraron para o naciona-
lismo en positivo e con espe-
ranza. Pero estoume a referir a
miles de cidadáns profesionais
de toda índole, labregos, obrei-
ros , mariñeiros que do nacio-
nalismo o único que coñecían
era a imaxe distorsionada que
proxectaban os nosos inimigos.
Que ofreciamos solucións, un-
has acertadas outras erradas,
pero en todo caso un proxecto
político actuante. Foi un gran
paso porque eramos vistos ta-
mén como unha élite de políti-
cos que só falaban de política.
Esa era unha imaxe a romper e
conseguímolo. Xa só por iso é
abondo para valorar a nosa ac-
ción de goberno, alén de que
creo que o fixemos aceptabel-
mente ben e a actuación do go-
berno de Feixóo está servindo
para demostrar o importantes
que foron as nosas medidas.
EE  ssee  ccoonnsseegguuiirroonn  cchheeggaarr  aa  mmááiiss
xxeennttee,,  ppoorr  qquuee  oo  ddeevvaalloo  eelleeccttoorraall??
Porque tivemos erros conside-
rábeis que en política se pagan
caros. O fundamental foi non
valorar na súa medida que o PP
é algo máis que unha forza con
moitos votos, que é unha au-
téntica maquinaria de poder e
conta con resortes mediáticos,
financeiros, sociais e empresa-
riais que o nacionalismo non
ten nin de lonxe. Mentres nós
andabamos co virtuosismo de
saber se eran churras ou meri-
nas outros se dedicaban a facer
concentración parcelaria dos

seus campos. A maiores de que
o nacionalismo político ten aín-
da unha feble introdución so-
cial, e cando ten que enfrontar
unha campaña da dureza das
autonómicas, mostra as súas
debilidades. É curioso que nas
mesmas eleccións conseguíse-
mos un importante continxen-
te de novos votantes e que xente
que nos votara catro anos atrás
deixou de facelo, non por ser
pouco nacionalistas e pouco de
esquerdas, senón porque su-
cumbiron ás campañas que se
fixeron contra o nacionalismo.
EE  iissoo  ccoommoo  oo  ccoonnttrraarrrreessttaann??
Con paciencia, con cohesión
ideolóxica e con melloras no
noso entramado organizativo.

PEPE FERRÍN / A.G.N.

>>>

>>>
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der a que mecanismo mental
pode responder que algunha
militancia nacionalista, tan pre-
clara e comprometida coas ide-
as avanzadas, non sexa quen de
ver as causas dese ataque feroz.
MMááiiss  rrááppiiddoo  ddoo  qquuee  ssee  ppooddííaa
ppeennssaarr  ddeetteerrmmiinnaaddaass  ddeecciissiióónnss
ddooss  cceenn  pprriimmeeiirrooss  ddííaass  ddoo  nnoovvoo
ggoobbeerrnnoo  ppooññeenn  eenn  vvaalloorr  mmeeddii--
ddaass  ddoo  eexxeeccuuttiivvoo  aanntteerriioorr  qquuee
aanntteess  eerraann  mmiinnuussvvaalloorraaddaass..  CCoo--
mmoo  vvee  eessttee  pprriimmeeiirroo  tteemmppoo  ddoo
pprreessiiddeennttee  FFeeiixxóóoo..
Como era previsíbel en Galicia
non temos goberno nin se lle es-
pera. O PP non cree na autono-
mía e non considera necesario
levar adiante unha acción de go-
berno. Pretenden mirar para ou-
tro lado e para tapar a inacción
montan circos mediáticos. É pa-
tético ver a un goberno que ten
como grande medida de austeri-

dade subhastar uns coches que
eles mesmos mercaron. Un go-
berno apoiado no mesmo parti-
do que asalta concellos para co-
locar nas alcaldías persoas iden-
tificadas coa corrupción urba-
nística. Alarma que a esa aristo-
cracia mediática que se rasgaba
as vestiduras porque un respon-
sábel político puidera falar cun
empresario a bordo dun barco,
non lle mereza ningún comen-
tario que se coloque á fronte de
gobernos e institucións xente
movida só polo interés persoal.
Iso é o que nos deparan os pri-
meiros pasos do goberno e espe-
ro que sexa ilustrativo para darlle
a magnitude histórica que supu-
xo a acción de goberno que o
BNG protagonizou.
PPaauulloo  GGoonnzzáálleezz  MMaarriiññaass  aasseegguu--
rraa  qquuee  aa  ffaallttaa  ddee  nnoovvoo  EEssttaattuuttoo
ppeessaarraallllee  ccoommoo  uunnhhaa  lloouussaa  aa
NNúúññeezz  FFeeiixxóóoo..  AA  rreeffoorrmmaa  sseegguuee
aa  sseerr  uunn  aassuunnttoo  aa  rreettoommaarr??
É que Galicia necesítaa. A única
alternativa que exhibiu Feixóo
na negociación do financia-
mento autonómico é o dema-
góxico anticatalanismo. Se Ca-
taluña ten unha relación bilate-
ral co Estado é porque aprobou
un estatuto de nación que, co-
mo lei orgánica, outórgalle á
Generalitat esa relación directa.
Se envexa tanto a Cataluña, que
aprobe un estatuto de nación.
Un financiamento digno ten
que estar baseado nas propias
forzas e no dereito e negociar
directamente con Madrid. A
imaxe de galego pedichón de
Feixóo é letal e ineficaz para Ga-
licia, porque ademais traslada a
idea de que o noso futuro de-
pende das dádivas doutros,
cando é un reto exclusivo de
nós mesmos.�

GALIZA.9.

usando subterfuxios pouco
recomendábeis, pero foi unha
vitoria democrática e hai que
acatala. Agora o PP tamén quere
destruír a alternativa e trasladar a
idea de que un goberno BNG-
PSOE é maligno para o país. Fa-
ríamos mal ambas forzas en ali-
mentar esa idea. Canto antes in-
terioricemos politicamente que
a alternativa é a dous moito me-
llor nos irá a todos. Cada un debe
manter a súa proposta progra-
mática independente pero a rea-
lizar a cotío tácticas e estratexias
comúns para que a poboación
vexa que a alternativa é sólida e
non algo coxuntural.
AA  qquuee  eerrrrooss  ddoo  ggoobbeerrnnoo  ssee  rreeffiirree??
Para min o fácil sería endosar-
llos ao PSdeG-PSOE, porque ti-
ña a presidencia da Xunta, o do-
ble de conselleiros e máis capa-
cidade de decisión. Pero fun vi-
cepresidente e asumo todas as
miñas responsabilidades. Eses
liderados que nunca aparecen,
que mandan en todo pero non
son responsábeis de nada non
me gustan. Asumo todas as res-
ponsabilidades, mesmo as que
penso que non me son atribuí-
beis. Para iso estiven. Foi un tre-
mendo erro do goberno o deba-
te sobre o adianto electoral de
agosto do ano pasado. Deuse
unha sensación de inestabilida-
de que non había até daquela.
Nin eu nin o BNG tivemos nada
que ver con esa operación, pero
estabamos no goberno e somos
responsábeis. Desde ese mo-
mento os desencontros no go-
berno foron tan fortes e públi-
cos que só serviron para conse-
guir que a estratexia do PP, ende
falar de bigoberno se fixese cer-
ta a ollos da xente. 
NNoo  ttrriiuunnffoo  ddoo  PPPP  ccaannttoo  iinnfflluuiiuu  aa
ccrriissee  eeccoonnóómmiiccaa??
Foi a clave principal. Non lle bo-
to a culpa a crise, senón a nós
mesmos, pero serviu para cam-
biar a escala de valores da xente
sobre determinados feitos políti-
cos. O que antes era intranscen-
dente e pailán, pasou a ser argu-
mento de peso. Se a mediados
de 2008 se di que é un despilfarro
que o presidente da Xunta teña
un coche blindado, todo o mun-
do se bota as mans á cabeza. Á
altura de 2009, unha actitude de-
magóxica que poña sobre a me-
sa o que custa un coche blinda-
do, transmútase en argumento
de peso. Como goberno non nos
demos conta dese cambio de
apreciación da xente. Pensamos
que etiquetando de demagóxi-
cas esas afirmacións abondaba.
Equivocámonos.
VVoosstteeddee  ffaallaa  ddee  aarriissttooccrraacciiaa  mmee--
ddiiááttiiccaa,,  ee  uunnhhaa  ppaarrttee  ddeellaa  aaccaa--
bboouu  rreeiivviinnddiiccaannddoo  ccoommoo  pprroo--
ppiioo  oo  ttrriiuunnffoo  ddoo  PPPP..

A veces non entendo como
compañeiros do BNG que gus-
tan coma min de agarimar a
utopía non se decatan de que os
ataques que recibimos de de-
terminados grupos mediáticos
só se entenden polos pasos de-
cididos que dabamos cara ese
horizonte utópico.¿Que xustifi-
ca, senón, que o PP teña ese
apoio mediático non só para
mentir sobre o goberno, tamén
para destruír persoalmente ás
persoas que o sustentabamos?
Sucedeu só porque co BNG no
goberno, a pesar da cativeza das
nosas forzas, puxemos en mar-
cha medidas autenticamente
transformadoras e fixémolo
desde a nosa única vontade, sen
darlle vela a poderes extrade-
mocráticos que sempre en Gali-
cia tiveron a tixola na man. E
aínda non son capaz de enten-
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’’Eramos vistos tamén como
unha élite de políticos
que só falaban de política.
Gobernando rompimos
esa imaxe”

’’O goberno de Feixóo está
servindo para demostrar
o importantes que foron
as nosas medidas”

’’É difícil acertar coa fórmula
organizativa que satisfaga
todas as demandas.
Pero os modos de participar
en política mudaron
radicalmente
nestes vinte e cinco anos”

’’Non estou disposto
a ofrecerlle ao señor Feixóo
a súa segunda vitoria,
trasladando a idea de que
un goberno BNG-PSOE é
maligno para o país”

’’Os liderados que nunca
aparecen e que mandan en
todo pero non son
responsábeis de nada non
me gustan. Asumo todas as
responsabilidades, mesmo
as que penso que non me
son atribuíbeis”

’’A imaxe de galego pedichón
de Feixóo é letal e ineficaz
para Galicia, porque
ademais traslada a idea de
que o noso futuro depende
das dádivas doutros”

NNoo  qquuee  aattiinnxxee  aaoo  ggaalleeggoo,,  aa
ppoolléémmiiccaa  eessttáá  ssoobbrree  aa  mmeessaa
ccoonn  ggrraannddee  ddiivviissiióónn  ddeessppooiiss
ddoo  11  ddee  mmaarrzzoo..  TTeenn  qquuee  mmuu--
ddaarr  aa  ppoossiicciióónn  ssoobbrree  aa  lliinngguuaa
ddoo  BBNNGG,,  eevviittaannddoo  uunnhhaa  iiddeenn--
ttiiffiiccaacciióónn  ddiirreeccttaa  eennttrree  ddeeffeenn--
ssaa  ddee  iiddiioommaa  ee  nnaacciioonnaalliissmmoo??
Nestes últimos meses a reac-
ción social que se produciu
en defensa do noso idioma
foi o máis gratificante que vi-
vín. E vai máis alá dos gale-
gos nacionalistas, o que nos
debía encher de satisfacción
e orgullo. Debemos revisar a
nosa estratexia sobre norma-
lización lingüística. Hai que

seguir coa mesma defensa
intransixente e firme do noso
dereito de vivirmos en galego
pero dándonos tamén conta
dos novos retos. Hoxe existe
un continxente humano moi
numeroso que fala a cotío en
español, pero que ennon só
non ten nada contra o galego
senón que apoia as políticas
de normalización. Os inimi-
gos do galego teñen a esa
xente no punto de enmira e
pretenden todos os días con-
vencer a ese grupo decisivo
para o proceso de normaliza-
ción de que o galego é algo a
rexeitar. Os nacionalistas te-

mos que dirixirnos con ca-
rácter prioritario a esa xente
que usa habitualmente o es-
pañol para tenderlle a man e
que vexa que lonxe de ser os
seus inimigos somos os seus
concidadáns e que compar-
timos os mesmos sentimen-
tos e o mesmo país. Esa é un-
ha situación nova á que o na-
cionalismo debe facer fronte
coa mesma valentía e xene-
rosidade que sempre de-
mostrou. Non debemos co-
meter o erro de patrimoniali-
zar nada, nunca o fixemos
pero agora sería ademais un
erro grave.�

‘A defensa do idioma foi o máis
gratificante que vivín nestes meses’

>>>

HHoouubboo  mmooiittaa  rruummoorroollooxxííaa
ssoobbrree  aa  ssúúaa  ssaaúúddee  ee  ooss  sseeuuss
pprrooxxeeccttooss  ppoollííttiiccooss..  EEssttaarráá
AAnnxxoo  QQuuiinnttaannaa  nnoo  ffuuttuurroo  eenn
rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ppoollííttiiccaass
rreelleevvaanntteess??
Son vicesecretario do parla-
mento galego e seguirei na
política activa en primeiro
plano se o BNG o considera. A
miña saúde non é a máis sa-
tisfactoria pero mellora día a
día e non me impide en abso-
luto levar unha vida normal e
pensar na política en clave de
futuro. Xa cubrín determina-
das etapas, xa protagonicei a
vida do BNG desde o primei-
ro plano e agora correspón-

delle facelo a outras persoas.
Véxoo con normalidade. Fi-
xen algunhas contribucións
humildes ao nacionalismo e
agora vou tentar demostrar
que se pode estar en primeiro
plano e pasar a un segundo
sen que suceda nada. E desde
esta nova posición podo con-
tribuír e axudar aos que exer-
zan o liderado no BNG. Már-
come como reto non ser un
estorbo nin un problema pa-
ra o BNG e non o vou ser. A
miña contribución será onde
se me pida e se non o fan esta-
rei tranquilo porque outros o
farán mellor. Sen ningún pro-
blema.�

‘Estarei onde mo pida o BNG’
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EN MADRID,
CANDO MORRE
ALGUÉN, ACUSAN
AO DE PRÁCTICAS

O erro médico que desembo-
cou na morte do fillo prematuro
dunha das primeiras vítimas es-
pañolas da influenza A, provo-
cou reaccións inmediatas,
aínda que, segundo MMaannuueell
SSaaccoo, de Público, a resposta non
é tan inocente. “Na Comuni-
dade de Madrid, onde a sani-
dade, grazas á privatización so-
terrada da atención pública,
está a chegar ás súas máis mise-
rábeis cotas de irresponsabili-
dade, houbo un caso inusitado
de celeridade na asunción de
responsabilidades. Trátase do
caso do neno recentemente na-
cido de Dalilah, a primeira ví-
tima mortal de influenza A,
morto á súa vez por unha negli-
xencia, cuxa morte admite o
hospital Gregorio Marañón
como consecuencia dun 'terro-
rífico erro' no tratamento”. O
autor pregúntase “por que tanta
rapidez neste caso?” A columna
do diario Públicofoi escrita case
ao tempo de coñecerse o falece-
mento da crianza, “cando aínda
non se designou publicamente
ao culpábel”. Con todo, Manuel
Saco xa advertiu: “Apóstovos o
bigote de Aznar que lle van a
cargar o morto ao bolseiro de
enfermería. Todos salvados,
porque xa se sabe que os bolsei-
ros son uns irresponsábeis, e
non os responsábeis dun sis-
tema sanitario mal dotado e
peor xestionado”.�

UN ESTADO
DEMASIADO GRANDE

En Xornal de Galicia, o catedrá-
tico universitario XXaavviieerr  VVeennccee
aborda a polémica cuestión do
financiamento e sáese do dis-
curso que sitúa o debate nunha
hipotética liorta de autonomías
ricas e egoístas contra outras
pobres e desinteresadas. Para
Vence, o problema é o tamaño
dun Estado central demasiado
grande nun país en teoría des-
centralizado. “O Goberno cen-
tral e os neocentralistas, que
son moitos e con moitos porta-
voces, tentan situar o problema
nunha loita entre CC AA por un
cachiño máis grande da torta
en base á maior ou menor pon-
deración de certos indicadores.
Sen obviar a necesidade de afi-
nar nesa 'enxeñería miúda', o
certo é que o problema primor-
dial é o tamaño da torta que o

Estado se queda para si
mesmo. Hoxe en día esa por-
centaxe está moi por riba da
que se correspondería cunha
descentralización na que os
principais servizos públicos
como sanidade, educación,
servizos sociais e as principais
políticas sectoriais está en
mans das CC AA”.�

O SECRETARIO DE AZNAR
AMEAZADO POR
SICARIOS COLOMBIANOS

RRaauull  ddeell  PPoozzoo, na contrapor-
tada de El Mundo, é autor
dunha serie de artigos titulados
'Garganta de seda', en alusión
á fonte 'Garganta profunda'
que desvelou o caso Watergate
que rematou coa presidencia
de Richard Nixon. Os acusados
non son outros que os dirixen-
tes do PP e as súas conspira-
cións internas. «Non queren a
cabeza de Luis, a que queren é
a de Mariano», dille a fonte ao
xornalista. Del Pozo explica
que “Gürtel era nun principio a
corrupción da Comunidade de
Madrid; houbo unha meta-
morfose e unha inversión, con-
verténdose no caso Raxoi”. O
anónimo informante sinala
que «na loita polo poder todo
vale; houbo escoitas, xuízos su-
marísimos, pero aos intrigan-
tes o que lles asusta é que Raxoi
sexa cada día máis forte. Luis é
o único nomeamento que fixo
Mariano. Todos os días recór-
danllo. Ademais, insinúan que
dirixiu mal a estratexia de de-
fensa de Camps para afun-
dilo». E non só hai coiteladas;
sobrancean os insultos: «A
Cospedal é unha atrasada
mental. Non controla o partido
en provincias». A columna ta-

mén explica que “a Antonio
Cámara, que foi secretario de
Aznar, están a ameazalo con si-
carios colombianos. Policías
con carné de xornalista axexan
a casa do senador”. Con este
panorama, Raul del Pozo insi-
núa que haberá sangue: “Bár-

cenas ten a lista de teléfonos
das trampas, cortesías e dádi-
vas. Hai quen está a tremer. No
contorno de Aznar comentan
que iso da voda é unha bo-
bada”. Sorte que o PP gañou as
eleccóins europeas!�

AMEAZAN CON VOAR
UNHA FÁBRICA

Conta Faro de Vigoque “os tra-
balladores do fabricante de pe-
zas para o automóbil New Fa-
bris, declarada en quebra o mes
pasado, ameazan con destruír
con explosivos a súa fábrica de
Châtellerault se os seus princi-
pais clientes, Renault e PSA
Peugeot Citroën, non os in-
demnizan con 30.000 euros a
cada un”. A información tamén
explica que “colocaron bom-
bonas de gas conectadas entre
elas na factoría, o que permiti-
ría facer voar as instalacións”. O
secretario do comité de em-
presa, pertencente á Confede-
ración Xeral do Traballo, Guy
Eyermann, asegurou que
“cumprirán a súa ameaza de
facer voar a fábrica se de aquí
ao próximo día 31 non obteñen
de Renault e PSA Peugeot Ci-
troën un acordo para o pago de
30.000 euros para cada un dos
366 empregados a conta das
existencias e da maquinaria
que hai aínda en Chatellerault”.
Da noticia tamén se fixo eco a
prensa francesa. As novas pu-
blicadas no noso país indican
que “a empresa foi liquidada
xudicialmente o pasado 16 de
xuño tras estar durante algo
máis de medio ano en mans do
grupo italiano Zen, ao que fora
atribuída a finais de ano por de-
cisión xudicial. Os traballado-
res estiveron ocupando de
forma permanente as instala-
cións e teñen programado un
encontro o próximo día 20 co
ministro de Industria, Christian
Estrosi”. Para que falen os tra-
balladores vigueses do metal!�
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ALMACÉNS 
NUCLEARES,NON!
María Xosé Queizán

E scribía o outro día sobre o
tema da enerxía nuclear,

defendendo que tiña que ser un
asunto europeo. De teren cen-
trais nucleares os nosos veciños,
corremos o mesmo perigo no
caso de accidentes. O noso país
foi utilizado para a produción
enerxética sen tirar moito par-
tido do deterioro que produce.
En tempos, encheron a xeogra-
fía de embalses. Lembro que
había chistes nos que Franco,
cando facía pis de noite, na ba-
cinilla, medio durmido, senten-
ciaba: “queda inaugurado este
novo embalse”. Usaron os ríos
do noso país, anegaron vales vi-
zosos, promoveron a emigra-
ción dos habitantes, para pro-
ducir electricidade. O peor era
que, mesmo así, moitas aldeas
galegas carecían de electrici-
dade. Nos tempos actuais, vol-
vemos ser un espazo indicado
para instalar os muíños de
vento que, ademais de alterar a
paisaxe e matar paxaros a eito,
parece que non solucionan o
tema enerxético. Quixeron
montar unha nuclear en Xove e
mobilizámonos en contra. Eu
mesma escribira artigos na re-
vista Triunfocontra a nuclear. E
agora, leo, falan da posibilidade
de que Galiza poida optar a ter
un almacén nuclear, mesmo
sen ter ningunha central. Isto xa
sería o colmo! O verdadeiro pro-
blema das nucleares son os resi-
duos. Nós, sen ter o beneficio
enerxético da produción, pode-
riamos ter toneladas de refuga-
llo radioactivo doutras centrais
nucleares españolas. Se non hai
un impedimento ditado polo
parlamento de Galiza, calquera
municipio gobernado por un
alcalde avarento dos millóns de
euros ofrecidos pode acoller esa
bomba. Dos que están dispos-
tos a perder a lingua cabe espe-
rar outros desleixos.�

’’

’’Sen centrais en Galiza,
poderiamos en troques
ter un almacén
de residuos
nucleares”

ENPOLEIROALLEO

Médicos na entrada de urxencias do hospital Gregorio Marañón. 

Raul del Pozo.

Bombonas preparadas para estoupar na factoría francesa. 

’’Os éxitos do pasado 
non garanten os éxitos
no futuro”

[José María Aznar]
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H. Vixande
Antón Baamonde (Vilalba
1959) é, xunto con Manuel Bra-
gado e Xabier P. Docampo, au-
tor do manifesto “Galego. Patri-
monio da Humanidade”, un
documento presentado en Vigo
que en poucos días conseguiu
máis de 1.300 adhesións. Nesta
entrevista repasa a situación ac-
tual do idioma e o contexto polí-
tico que o condiciona.
RReeppaassaannddoo  aass  aaddhheessiióónnss  aaoo  mmaa--
nniiffeessttoo,,  nnoonn  tteemmeenn  qquuee  ddiiggaann
qquuee  éé  uunnhhaa  lliissttaa  ddee  nnoottáábbeeiiss??
A nosa idea inicial era conse-
guir unhas 50 sinaturas de per-
soas de distintas opcións e
ocupacións; nese sentido si
que era unha lista de notábeis,
pero sorprendeunos o número
tan alto e rápido de apoios de
persoas de todo tipo.
VVoosstteeddeess  ppiiddeenn  qquuee  nnoonn  lleexxiisslleenn
ccoonnttrraa  oo  iiddiioommaa,,  qquuee  ppaarraa  ddee--
ffeennddeelloo  ccoonnffííaann  nnaass  ssúúaass  ffoorrzzaass..
É que desde a política do PP
nos últimos anos do bipartito á
do primeiro tramo do goberno
vese que o obxectivo é a busca
da modificación da lei. Iso, con
ser grave, non é peor que a at-
mosfera creada sobre a falacia
da imposición do galego, unha
idea que tivo certo éxito.
NNoonn  tteemmeenn  qquuee  oo  PPPP  ooss  aaccuussee
ddee  ppaattrriimmoonniiaalliizzaarr  oo  iiddiioommaa,,
ddee  pprreetteennddeerr  mmaarrccaarr  oo  ccaammiiññoo
ppaarraa  ddeeffeennddeerr  oo  ggaalleeggoo??
Iso é unha parvada. Hai varias
iniciativas en defensa do
idioma; está a de María Reimón-
dez, a da Mesa... Esta é a teoría
do acordeón, que cada quen to-
que a tecla que lle corresponde.
A nosa é unha iniciativa mo-
desta, aínda que tivo unha re-
percusión inesperada; tal vez se
recoñezan trazos de argumen-
tos non habituais e sobre todo
quizais se necesitaba un texto
con forza que fixese explícita a
acusación de que se persegue a
aniquilación do galego e a su-
premacía do castelán. Isto non
debe impedir volver ao rego ao
PP. Temos motivos para pensar
que algúns segmentos do PP
preferían o escenario de Fraga.
OO  mmaanniiffeessttoo  ddii  qquuee  oo  ggaalleeggoo  éé  ppaa--
ttrriimmoonniioo  ddaa  hhuummaanniiddaaddee,,  ddaa--
qquueellaa  oo  ppoobboo  ggaalleeggoo  ssóó  éé  ddeeppoossii--
ttaarriioo  ee  ggaarrddaa  ddaa  ssúúaa  eexxiisstteenncciiaa..
VVaammooss,,  qquuee  oo  ggaalleeggoo  ttooccoouunnooss..
Tocounos ou escollémolo. Eu
falei castelán até os 15 anos. O

do patrimonio da humanidade
é unha expresión feliz que su-
xeriu Manolo Rivas. O galego
expresa unha forma de vida di-
ferente con dereito a perdurar.
PPeennssaann  qquuee  oo  PPPP  vvaaii  rreettoorrnnaarr
aaoo  ccoonnsseennssoo??  NNoonn  sseerrííaa  iinntteerr--
pprreettáábbeell  ccoommaa  uunnhhaa  ddeerrrroottaa??
Contan con tantos recursos me-
diáticos e sociais que poden de-
sandar e virar. O único que fan é
reproducir puntos de vista de
determinados segmentos das
novas clases medias altas.
QQuueerroo  ddiicciirr,,  vvoosstteeddee  vvee  qquuee  ssee
llllee  eessttáánn  aa  tteennddeerr  ppoonntteess??
Creo que hai xente do PP que
asinaría este documento se non
fose porque milita nese partido.
Ademais, as críticas van dirixi-
das e focalizadas cara a Ñúñez
Feixóo, que é o responsábel
desta campaña contra o galego.
EE  qquuee  aalltteerrnnaattiivvaa  hhaaii??
A sorte do idioma depende de
máis cousas que as acumuladas
ao longo de 30 anos de demo-
cracia. Para a xente, o galego es-
tivo historicamente asociado ao
seu propio pasado de pobreza.
A novidade é que os que veñen
de chegar ao castelán son os que
manifestan maiores reticencias
co idioma, non as clases altas,
que podían non usalo pero que
non se opuñan a el. O PP traba-
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con frecuencia.
PPeennssaa  qquuee  ccoonn  rreeccuuppeerraarr  oo
ccoonnsseennssoo  ee  oo  pprroocceessoo  ddee  nnoorr--
mmaalliizzaacciióónn  vvaaii  rreedduucciirrssee  aa
ppeerrddaa  ddee  ffaallaanntteess??
Son cousas distintas. Falantes
perdíanse antes, pero trátase de
evitar a atmosfera social en con-
tra, que ao final decide o sentido
da batalla. O galego non de-
pende dos parlamentarios, se-
nón da súa transmisión social.
QQuueerroo  ddiicciirr,,  nnoonn  hhaaii  qquuee  ddaarr  ppaa--
ssooss  mmááiiss  ddeecciiddiiddooss  ppaarraa  qquuee  oo
iiddiioommaa  rreeccuuppeerree  oo  ppuullssoo??  IIssoo
nnoonn  iinnqquuiieettaarrííaa  oo  PPPP??  NNoonn  sseerráá
ppoorr  iissoo  qquuee  ssee  aarrrreeddoouu  ddoo  ccoonn--
sseennssoo??
Galiza está nun momento crí-
tico. Existe a posibilidade de per-
der o control das caixas de afo-
rro, vainos tocar un financia-
mento prexudicial, hai unha
ideoloxía electoral que pode fa-
vorecer o PP madrileñista. Con-
tra iso, hai que ter unha inteli-
xencia e unha xenerosidade que
nos impida caer no que eu
chamo a hipótese valenciana.
OO  qquuee  ppaarreeccee  éé  qquuee  ssee  vviissuuaalliizzaa
uunnhhaa  rreeaacccciióónn  aa  pprrooll  ddoo  ggaalleeggoo,,
ccíívviiccaa,,  mmooii  nnuummeerroossaa,,  ppeerroo
ppoolloo  qquuee  ppaarreeccee  iinnssuuffiicciieennttee..
Veremos que pasa se o PP man-
tén o discurso actual. O clímax
da falacia da imposición chegou
no momento da campaña elec-
toral. Agora empeza a verse que
era artificial e que a xente tam-
pouco cre ese discurso.
HHaaii  qquueenn  ffoorrmmuullaa  aa  ddííaa  ddee  hhooxxee
aa  ppoossiibbiilliiddaaddee  ddee  qquuee  oo  mmaa--
nniiddoo  ccoonnfflliittoo  ssii  cchheegguuee  aa  pprroo--
dduucciirrssee..  CCoonndduuccee  iissoo  aa  aallgguurreess??
Creo que o PP pensa que a eles
si lles convén. Como reaccio-
nará a sociedade é algo que ve-
remos despois do verán.
DDee  ttooddooss  ooss  xxeeiittooss,,  ppoouuccooss  pprroo--
cceessooss  ddee  ddeessttrruucciióónn  dduunn  iiddiioommaa
sseenn  uunn  EEssttaaddoo  ssee  ddeettiivveerroonn  ddeeiiccaa
aaggoorraa,,  ssóó  ssee  mmee  ooccoorrrreenn  ooss  ccaassooss
ccaattaalláánn,,  vvaassccoo  ee  ddoo  QQuueebbeecc..
É importante saber que o para-
digma do monolingüismo e o
problema do idioma resolverase
cando teñamos un Estado co-
rresponden ao pensamento má-
xico. Por outra banda, eses tres
casos danse en tres sociedades
civís moi fortes con moitas capa-
cidades para xerar consensos
moi amplos. Ninguén confunde
o catalanismo co nacionalismo
en Catalunya. Eses son os espe-
llos nos que temos que vernos.�

lla con esa socioloxía. O novo
nacionalismo español impul-
sado desde Madrid dálle argu-
mentos e busca a súa lexitimiza-
ción. Todo isto non quere dicir
que non teñamos motivos para
ser autocríticos e evitar a auto-
compracencia. Temos que diri-
xirnos á xente da rúa, non serven
os discursos autoreferenciais
para iniciados nos que caemos
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Antón Baamonde, coautor do manifesto a prol do galego

‘Cada lingua expresa
unha forma de vida diferente’

MUNDO QUENTE

Xavier López Rodríguez

Oque lles vai aos dirixentes
dos países máis desenvol-

vidos do mundo, a todos eles,
non só a Silvio Berlusconi, é un
mundo quente, cada vez máis
quente. Un mundo quente
agora e promesas a longo prazo,
lonxe das  súas citas coas urnas.
Reducir nun 80% as emisións
contaminantes en 2050. Velaí o
que entenden por compro-
miso. Que son 40 anos de nada?
Pouco máis ca unha ditadura de
Francisco Franco. Catro días
para quen só a coñeceu nos li-
bros. Os poderosos din que es-
tará feito case todo o que hai
que facer para coutar o quece-
mento global dentro de catro
décadas. Iso debe de ser o que
se entende agora por facerlles
fronte aos problemas. Estamos
tan acostumados a esta forma
de proceder que chegamos a
valorar como un avance impor-
tante iso de que os Estados Uni-
dos, por obra e graza de Barack
Obama, deixe de actuar como
actuaba baixo George Bush o
vetador e, se cadra, gardamos o
noso enfado para os países
emerxentes, que se resisten a
poñerlles freo ás emisións que
lles están permitindo medrar e
saír da miseria. Obama di que é
pasado a actitude do seu ante-
cesor, sen querer caer na conta
de que tamén el acabará por ser
pasado para deixarlles paso a
novos herdeiros de Bush. Moi
coñecido na rede é o documen-
tal sobre o cambio climático ti-
tulado “2050, demasiado
tarde?”. Será casualidade, o ho-
rizonte escollido polos podero-
sos? Ou será que decidiron
agardar ata o último momento
para despois vendernos que,
grazas a eles, a solución chegou
xusto a tempo? No último mo-
mento, pero xusto a tempo. Ese
é tamén o ano en que se calcula
que a enerxía solar captada no
Sáhara podería cubrir o 15% do
consumo europeo. Se non é de-
masiado tarde.�

’’

’’Un mundo quente  agora
e promesas
a longo prazo,
lonxe das  súas citas
coas urnas”

’’Para defender o galego
temos que dirixirnos á xente
da rúa, non serven os
discursos autoreferenciais
para iniciados nos que
caemos con frecuencia”

’’O clímax da falacia
da imposición chegou
no momento da campaña
electoral.  Agora empeza
a verse que era artificial
e que a xente tampouco cre
ese discurso”
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nosos montes tiñan algo máis
que piñeiros e eucaliptos, que-
remos pensar no mañá, darlle
máis vida aos nosos montes”,
explica a secretaria dos comu-
neiros de Darbo, Alba Dasairas. 

A portavoz desta comuni-
dade de montes comenta que
O arboreto da raposa’resume o
traballo feito por este colectivo
de 300 comuneiros nos últi-
mos anos en favor da reforesta-
ción, recuperación e divulga-
ción do monte e a súa impor-
tancia no pasado e futuro veci-

ñal.  Dasarias está convencida
do importante papel que os co-
muneiros teñen no desenvol-
vemento social e medioam-
biental da zona na que viven. 

A Comunidade de Montes
Veciñais de Darbo vén de publi-
car As árbores do noso montee

Pasa o tempo coas árbores do
noso monte.“Nestas publica-
cións, que distribuímos de bal-
de nos colexios e entre os veci-
ños, aparecen as imaxes das fo-
llas, froitos e flores das distintas
árbores que viven nos nosos
montes”, destaca Dasairas, des-
tas guías forestais da parroquia.

O ARBORETO.O proxecto ‘O arbo-
reto da raposa’ recuperou unha
antiga zona forestal comunal
convertida primeiro na canteira
que abasteceu as obras dos di-
ques portuarios de Cangas e
posteriormente no vertedoiro
municipal, nun área recreativa
que ardeu no 2006. Dende esta
data a comunidade traballou na
recuperación da zona creando
un xardín forestal no que se
plantaron especies autóctonas
que noutro tempo poboaron os
montes do Morrazo. �

E.E.
A Comunidade de Montes Veci-
ñais en Man Común de Darbo,
parroquia do concello ponteve-
drés de Cangas, foi galardoada
recentemente co ‘Premio Alter-
nalia’ –outorgado na feira co
mesmo nome adicada á ecolo-
xía, bioconstrución e enerxías
alternativas en Moaña– polo seu
proxectoO arboreto da raposa
de sostenibilidade ambiental e
de rexeneración do monte. “Te-
mos que recuperar as especies
arbóreas que tiñamos antes. Os

ANOSATERRA
16-22 DE XULLO DE 2009

APOLOXÍA
DA VIOLENCIA

María Reimóndez

Hai non moitos días, a raíz
do último atentado te-

rrorista da ETA, volvín quedar
pampa ante o uso que o Esta-
do español fai da súa lei contra
a apoloxía da violencia terro-
rista. Semella que a expresión
crítica de certas ideas de inme-
diato se ve ameazada con tri-
bunais e denuncias. Pola con-
tra, cando falamos doutras vio-
lencias, daquela o ollo fino que
semella ter a xustiza española
para a apoloxía esvaece de in-
mediato. A violencia que se
exerce contra as mulleres no
Estado español e que cobra de
xeito sistemático moitas máis
vítimas (mortais, si, xa non fa-
lemos das outras que padecen
danos psicolóxicos ou físicos)
ca o terrorismo da ETA, pode
defenderse sen problema en
calquera foro. Non hai moito,
un bispo facía apoloxía da vio-
lación, sen que o noso sistema
xudicial movese unha pestana.
Son moitos os videoxogos e as
películas onde se defende dal-
gún xeito a violencia contra as
mulleres. Son numerosos os
señores columnistas, escrito-
res ou opinadores que de can-
do en vez nos iluminan coas
súas perlas sobre o que cren
que debe de ser a “igualdade”
ou xa directamente nos pre-
sentan sen miramentos a súa
opinión pexorativa e violenta
sobre as mulleres (algúns de
xeito tan explícito que indican
que lle hai que dar unhas tortas
a unha muller por ir segundo el
mal vestida). Estas “incohe-
rencias” legais son en si mes-
mas unha violencia máis, que
indica que a violencia exercida
contra as mulleres non é tan
importante como aquela que
se exerce contra os homes. Se a
ETA ameaza o seu concepto de
estado, a violencia de xénero
ameaza a humanidade. Para
cando unha lei que prohiba fa-
cer apoloxía dela?�

’’

Estas ‘incoherencias’
son unha violencia máis,
que indican que
a violencia  
contra as mulleres 
non é tan importante 
como a que se exerce 
contra os homes”

’’

Ao igual que a lingua, os montes veciñais en man
común son unha forma singular de xestionar a
propiedade que forma parte da nosa identidade.
De orixe xermánica, esta maneira de  aproveitamento
colectivo de bens, segue vixente aínda que
a despoboación do rural lle restara actualidade

O monte importa

Dous modelos
de xestión
Caracterizadas por ter un regula-

mento específico recollido na Lei

de Dereito Civil de Galiza, nas co-

munidades de montes en man

común, ao igual que nas comu-

nidades de augas, muíños de

herdeiros, agras e vilares, preva-

lecen os intereses colectivos

fronte aos individuais.

Na xestión das comunidades

de montes en ben común gale-

gas hai dúas modalidades mar-

cadas pola xeografía. Os colecti-

vos do interior, que teñen por

obxectivo o reparto entre os co-

muneiros dos beneficios mer-

cantís que aporta o monte; e as

comunidades costeiras, que

centran os esforzos na recupera-

ción das áreas forestais e o apro-

veitamento para fins lúdicos e di-

vulgativos. �

? UERE SABER MÁIS?
www.montesdedarbo.org

Alba Dasairas.
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mo compradores ou como ob-
xectivo de anunciantes. A cali-
dade material do papel é insubs-
tituíbel e iso fai que unha publi-
cación cunha boa maqueta, con
boas fotos, pensada para que a
degustemos na fin de semana
poida ser un gran negocio. Por
outra banda, se a iso lle suma-
mos tocar temas ou contar con
autores que non son accesíbeis
na rede, os seguidores terán que
seguir acudindo a ese formato.
OOuuttrroo  ddooss  sseeuuss  pprrooxxeeccttooss  éé  aa
wweebb  GGnnoossss,,  ddeeffiinniiddaa  ppoorr  vvoossttee--
ddee  mmeessmmoo  ccoommoo  33..00  oouu  wweebb
sseemmáánnttiiccaa..  PPeerroo  nnoonn  eessttaabbaa--
mmooss  aaíínnddaa  eemmppeezzaannddoo  aa  eexx--
pplloorraarr  aa  wweebb  22..00??
Na internet os cambios non
son secuenciais. Varios niveis
poden camiñar xuntos. A base
deste novo modelo aséntase
en buscar que a máquina se
adapte á forma natural de pen-
sar dos humanos. Até agora os
buscadores, por exemplo o
Google, aplicaba unha fórmula
alfanumérica na procura. A
web 3.0 tenta que a máquina
interprete mellor o que quere-
mos atopar entendendo a ma-

bel. Mudaron hábitos e muda-
ron formas de cubrir necesida-
des. Quen hoxe precisa infor-
mación inmediata xa non espe-
ra a ir ao quiosco porque sabe
onde encontrala cunhas posibi-
lidades de documentación e re-
lación que non teñen compe-
tencia no xornal ou na revista.
Pero os medios impresos poden
ter futuro se saben engadirlle va-
lor ao seu produto. Quizais atin-
xan públicos máis minoritarios
pero máis fieis e interesantes co-

C. Lorenzo
Luis Cacho (Logroño, 1965) co-
fundou a empresa de servizos di-
xitais Arsys. No plano educativo
prevé unha revolución que ha
acabar co actual modelo. Estivo
en Celanova convidado ao curso
de verán sobre Comunicación
Audiovisual que organizou a
Fundación Carlos Casares.
VVoosstteeddee  pprreesseennttoouu  aa  ssúúaa  wweebb
EEdduuccaalliinnee  ccoommoo  uunnhhaa  ccoommppllee--
ttaa  rreennoovvaacciióónn  ddoo  ssiisstteemmaa  eedduu--
ccaattiivvoo..
O ensino ten que beneficiarse
das novas tecnoloxías e utiliza-
las para mellorar o rendemen-
to escolar. Nesa páxina e nou-
tras como destinomates.es
propoñemos un cambio de
modelo. Traballar en rede per-
mítenos personalizar o rende-
mento académico de cada
alumno. Os profesores acom-
pañan e supervisan os seus
avances. Isto multiplica o tem-
po de atención real a cada ma-
teria porque o alumno apren-
de dunha maneira case intuiti-
va, con ferramentas visuais, es-
tilo narrativo e posibilidade de
interactuar coa máquina. Pen-
so que o ensino acabará máis
relacionado no futuro inme-
diato co negocio da internet
que coas industrias editoriais. 
NNoonn  tteemmee  qquuee  eessee  ccaammbbiioo  ssóó
cchheegguuee  aa  cceennttrrooss  ccoonn  tteeccnnoolloo--
xxííaa  ee  ddiissccrriimmiinnee  oouuttrrooss??
É custoso pero irremediábel
porque a longo prazo os seus
beneficios son evidentes e por-
que os usos dixitais xa son co-
múns para calquera neno fóra
do ámbito escolar. Ademais,
penso que as dúbidas que po-
día haber hai anos sobre a xene-
ralización da banda ancha en
todo o territorio hoxe non exis-
ten. Estou convencido de que a
Administración buscará a tec-
noloxía necesaria para que cal-
quera localidade teña acceso en
boas condicións á internet.
SSuuppóónn  eessttee  ccaammbbiioo  aa  ffiinn  ddoo  llii--
bbrroo  ddee  tteexxttoo??
Non. Só muda o seu papel,
nunca mellor dito, no proceso
de aprendizaxe. A educación é
algo complexo e precisa de
moitas ferramentas a un tem-
po. O ideal é que todas se com-
plementen.
NNeessttee  iinnttrreess  ffáállaassee  mmooiittoo  ddoo
ttrráánnssiittoo  ddoo  ppaappeell  aaoo  ddiixxiittaall  nnaa
pprreennssaa..  ÉÉ  vvoosstteeddee  ddooss  qquuee  xxaa
eenntteerrrraarroonn  oo  ffuuttuurroo  ddooss  xxoorrnnaaiiss??
O cambio de mentalidade que
provocou a internet é impará-

difunda, chegue a moitos lec-
tores e iso cree outros vectores
de beneficio, atractivos para
empresas que van valorar o pe-
so específico desa marca ou
ese produto e o seu impacto.
ÉÉ  mmááiiss  ffáácciill  sseerr  eemmpprreeddeeddoorr  nnaa
rreeddee  qquuee  nnoo  mmuunnddoo  ffííssiiccoo??
Ten menos barreiras de entra-
da. Un innovador cunha idea e
un ordenador pode atinxir o
mercado global. Permítelle ao
individuo esquivar as trabas
que outras ideas “físicas” te-
ñen, desde o local comercial
aos gastos fixos de explotación.
Ademais, un emprendedor
cunha idea para o mundo in-
dustrial necesita intermedia-
cións case en todos os casos.
Na internet, non. Non en van,
case todas as grandes empre-
sas do sector dixital teñen a súa
orixe nun fundador ou funda-
dores concretos, con nome e
apelidos. Pero con todo, as em-
presas que triunfan na rede
comparten co resto das em-
presas o mesmo concepto: in-
vestimento inicial máis estrate-
xia de explotación coa idea de
obter un beneficio.�

neira que o noso cerebro ten de
relacionar as cousas. 
EEsstteess  ddííaass  ffaalloouussee  mmooiittoo  ddaass  ddii--
ffiiccuullttaaddeess  eeccoonnóómmiiccaass  ddee  FFaa--
cceebbooookk..  CCoommoo  éé  ppoossííbbeell  qquuee
uunnhhaa  mmaarrccaa  ttaann  ffaammoossaa  nnoonn
ddeeaa  ddiiññeeiirroo??
Coido que hai diversas estrate-
xias de negocio na internet. Ti
podes ofrecer un produto, a
xente paga por el e pronto. Pe-
ro hai outros negocios que te-
ñen a súa base no grao de co-
ñecemento global que posúen.
Youtube é hoxe unha referen-
cia mundial na difusión audio-
visual. Primeiro preocupouse
diso, de que todo o mundo
soubese que significa esta pa-
labra que no 2002 nin existía. E
agora que conseguiron atraer
millóns de visitas é cando se
preocupan de lograr fontes de
ingreso, coa publicidade ou
con outros métodos. Este siste-
ma pódese estender a outros
negocios, por exemplo o libro.
Os libros electrónicos poden
dar cartos como produtos que
o editor lles vende aos lectores
pero noutros casos quizais o
que interesa é que un libro se

Luis Cacho, empresario de servizos dixitais
‘A internet vai cambiar completamente a escola’

Luis Cacho no mosteiro de Celanova, onde se celebrou o curso de verán organizado pola Fundación Carlos Casares. G. GARRIDO

’’O ensino acabará máis
relacionado co negocio
da internet que
coas industrias editoriais”

’’A web semántica adáptase
máis á maneira de pensar
dos humanos”
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conta os conceptos de vecinda-
de e de atrancos xeográficos.
Dous exemplos: En Valencia
nunca se falara tanto como ago-
ra do “eixo mediterráneo” de ve-
cindade. No sentido contrario, o
AVE Lisboa-Madrid ou Porto-Vi-
go pode pararse porque á dereita
portuguesa segue a darlle medo
demasiada vecindade con Espa-
ña. O vello aserto de que toda
análise política debe ter moi en
conta a historia, a xeografía e a
demografía segue en pé.
NNoo  sseeuu  lliibbrroo  aannaalliizzaa  oo  GGrraann
MMaaddrriidd,,  qquuee  ssee  bbeenneeffiicciiaa  ddaa  aauu--
sseenncciiaa  ddee  llíímmiitteess::  mmoonnttaaññaass,,
mmaarr,,  ppaarraa  mmeeddrraarr..  ÉÉ  eessttaa  rreexxiióónn
aa  ggrraann  nnoovviiddaaddee  xxeeooppoollííttiiccaa  ddee
EEssppaaññaa  ddeessddee  aa  IIddaaddee  MMeeddiiaa??
Polo menos éo no contexto do
século XX. Nunca España tivera
unha gran metrópole que fose
capital política e económica a
un tempo. Coido que é unha das
grandes contribucións históri-

cas do franquismo, sen dúbida
unha das máis perdurábeis. E
con isto non quero facer unha
lectura paranoica do franquis-
mo, iso de que os cataláns sem-
pre estamos pendentes do que
se trama en Madrid. De feito, se

a II República triunfase na gue-
rra quizais tería pasado o mes-
mo. Antes ou despois era lóxico
que o centro-sur español habí-
an xerar unha gran capital. É
moi significativo que en Anda-
lucía non se crease unha metró-
pole. Sevilla viu pasar o ouro das
Indias, que acabou nos salarios
do exército imperial. Cunha ca-
pital andaluza potente, Madrid
despegaría con menos forzas
pero despegaría. 
MMaaddrriidd  ssuubbssttiittúúee  aa  eesseenncciiaa  ddee
CCaasstteellaa  oouu  aallttéérraaaa??
Ambas cousas a un tempo. O mi-
to de Castela inflouno a Xeración
do 98, que inventou unha terra
soñada para salvar o orgullo es-
pañol. Tocoulle a Castela, trans-
formada en símbolo dunha Es-
paña ancestral e incontaminada
da modernidade e dos tremores
da revolta social. No esencial, xa
non é ese o papel de Castela, un-
ha rexión enorme que hoxe pa-

dece serios problemas de despo-
boamento. Madrid substituíuna
como centro de gravitación, cun
discurso que, curiosamente, ta-
mén apela á contaminación.
Dos ceos infinitos dos campos de
Castela pasamos ao Madrid su-
ma de todos, á cidade aparente-
mente cosmopolita, libre do óxi-
do nacionalista. Son listos os diri-
xentes madrileños: souberon
aproveitar moi ben a dinámica
centrífuga do Estado das autono-
mías. Eu defendo desde hai tem-
po que na Porta do Sol de Madrid
deberían colocar unha placa de
agradecemento á descentraliza-
ción… que tanto beneficiou o
centro da península. Isto non é
incompatíbel con certo choro-
miqueo do Madrid funcionarial
(o dos trienios e o escalafón), que
perdeu influencia porque ambas
as prácticas trasladáronse ás au-
tonomías. Hoxe manda máis o
Madrid dos mastersfinan-

César Lorenzo Gil
Enric Juliana (Badalona, 1957),
director adxunto de La Van-
guardia, é un dos xornalistas
cataláns de referencia en Ma-
drid, onde traballa habitual-
mente. Publica agora La deriva
de España (RBA), diagnóstico
político do Estado partindo da
base da xeografía. “A crise re-
matou co mito de que todo é
posíbel desde calquera sitio”,
afirma. Outro dos seus libros é
La España de los pingüinos
(Destino).
PPoorr  qquuee  uussaarr  aa  xxeeooggrraaffííaa  ppaarraa
eexxpplliiccaarr  ppoollííttiiccaa??
A xeografía revalorizouse como
condicionante político. Durante
un tempo a mundialización fíxo-
nos crer que entrabamos nunha
fase axeográfica. É certo que as
novas tecnoloxías da informa-
ción converteron o mundo nun
planeta máis plano pero a crise
económica obríganos a ter en

Enric Juliana, analista político

‘Inténtase que os nacionalismos se
convertan en chivos expiatorios da crise’

CiU perde no financiamento, ERC gaña. Mentres Esquerra Republicana cele-

bra un acordo co Goberno central para elevar en 3.855 millóns o financiamento

que percibe Catalunya, CiU considera que a Comunidade sae mal parada. En cír-

culos políticos de Barcelona estímase que o acordo en realidade é a preparación

da campaña das autonómicas do ano que vén. Segundo estas fontes, CiU agar-

daba que non se producise un pacto para poñer en cuestión o Govern .�

O FUTURO INMEDIATO DO ESTADO ESPAÑOL

’’Nunca España tivera
unha gran metrópole
que fose capital política
e económica a un tempo”

’’Coido que as eleccións
galegas foron o primeiro
termómetro político da crise
económica en España”

AAffiirrmmaa  qquuee  eenn  CCaattaalluunnyyaa  eessttáá  aa
ddeebbiilliittaarrssee  aa  uunnaanniimmiiddaaddee  ddee
qquuee  oo  ccaattaallaanniissmmoo  éé  rreeqquuiirriimmeenn--
ttoo  iinnddiissppeennssáábbeell  ddoo  pprrooggrreessoo..
NNoorrmmaass  ccoommaa  aa  eedduuccaacciióónn  qquuee--
rreenn  bblliinnddaarr  eessee  ccoonncceeppttoo??
O catalanismo foi o grande aglu-
tinante político-cultural da so-
ciedade nos últimos 40 anos, co-
mo mínimo. Contracorrentes
como Ciutadans acabaron fa-
cendo o pallaso; desgraciada-
mente porque sen un contra-
punto intelixente, a hexemonía
catalanista pode derivar en cos-
tumismo. A clave do éxito do ca-
talanismo foi a capacidade de
integración dos inmigrantes e
de promoción social. A crise po-
de derramar esa dinámica e cre-
ar un novo malestar político, di-
rixido contra o establishment
catalanista. A nova Lei de Educa-
ción tenta corrixir os efectos no
ensino público dos “progres” do
68. Contén novidades moi inte-

resantes –os centros públicos te-
rán máis capacidade de compe-
tir entre eles– ocultadas polo de-
bate sobre o catalán como lin-
gua vehicular na educación. Hai
xente en Madrid, e noutros luga-
res de España, que segue a con-
siderar indecente que o catalán
se resista a ser lingua folclórica.
NNoo  lliibbrroo  éé  mmooii  ccrrííttiiccoo  ccooaa  ppoollííttii--
ccaa  qquuee  CCaattaalluunnyyaa  sseegguuiiuu  ccoonn
rreessppeeccttoo  aa  VVaalleenncciiaa..  EExxpplliiqquuee
eenn  qquuee  ffaalllloouu..
O catalanismo encheuse dun
complexo de superioridade
moral, probabelmente impor-
tado da intelectualidade france-
sa. Os valencianos non son os
cataláns do sur. Nin o foron nin
o quererán ser. O catalanista
“progre” da década do 1970
desprezaba as fallas e a paixón
pola Geperudeta (a Virxe dos
Desamparados), símbolos da
cultura popular valenciana. Evi-
dentemente, houbo grandes

manobras políticas para sepa-
rar os valencianos dos cataláns.
Recorreuse incluso á violencia
de baixa intensidade, pero des-
de Barcelona facilitóuselles o
traballo a algúns enxeñeiros da

Transición, como Abril Marto-
rell ou Alfonso Guerra.
VVaalleenncciiaa  ffooii  ssíímmbboolloo  ddaa  bboonnaann--
zzaa  eenn  tteemmppooss  ddee  bboooommiinnmmoobbii--
lliiaarriioo..  TTeenn  ppllaann  BB  aaggoorraa  qquuee  nnoo
ssee  vveennddeenn  ttaannttooss  ppiissooss??
Os valencianos son hoxe a xen-
te máis dinámica de España,
que ninguén os menosprece!
Sempre teñen plan B. Dito isto,
enfróntanse a unha situación
francamente difícil.
HHaaii  ppoossiibbiilliiddaaddee  ddee  rreelleevvoo  xxeerraa--
cciioonnaall  eenn  VVaalleenncciiaa  ee  ddee  qquuee  ssee
ssuuppeerree  oo  ppaaccttoo  eennttrree  oo  PPPP  ee  ooss
ccoonnssttrruuttoorreess--pprroommoottoorreess??
Todo cambio en Valencia pasa
hoxe, na miña opinión, polo PP,
convertido no verdadeiro parti-
do rexional valenciano (do mes-
mo xeito que o PSOE é o princi-
pal partido rexionalista anda-
luz). Non vexo grandes relevos
no horizonte. E engado algo
máis: o actual PP valenciano
non é un partido de gangsters.

Ese é un diagnóstico trabucado
e será motivo de máis dunha
contratempo para a esquerda.
AAnnddaalluuccííaa  ee  CCaattaalluunnyyaa  ppaarreecceenn
aaggoorraa  ooss  ddoouuss  fflloottaaddoorreess  ddee  JJoosséé
LLuuiiss  RRooddrríígguueezz  ZZaappaatteerroo  ddee  ccaa--
rraa  ááss  eelleecccciióónnss  ddoo  22001122..  EEssttáá  ppii--
ccaaddoo  aallggúúnn  ddeelleess??
O voto socialista vai á baixa en
ambas as comunidades. Á bai-
xa caendo desde moi alto. Hai
dous grandes factores de mobi-
lización socialista: o PP agresivo
e soberbio e a Igrexa Católica.
Veremos como se comportan
nos próximos anos.
VVee  aa  RRaaxxooii  ccoommoo  pprreessiiddeennttee??
Raxoi pode gañar as próximas
eleccións se se confirman os ne-
gros agoiros do FMI (España, úl-
timo país occidental en alcanzar
certa recuperación económica).
O presidente popularespera a
que o desgaste do goberno cen-
tral sexa irreversíbel. Non sei se é
a mellor táctica.�

‘A esquerda trabucarase se insiste en que o PP de Valencia é un partido de gangsters’

’’A clave do éxito catalanista
foi a capacidade de
integración dos inmigrantes
e de promoción social.
A crise pode derramar
esa dinámica”

’’Hai dous grandes factores
de mobilización socialista:
o PP agresivo e soberbio
e a Igrexa Católica”

>>>

Artur Mas, Presidente de CiU.
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ceiros en Gran Bretaña e
nos EE UU.
VVoosstteeddee  aaffiirrmmaa  qquuee  oo  ssuurr  nnoonn
eessttáá  eenn  AAnnddaalluuccííaa  sseennóónn  nnoo
NNoorrooeessttee..
Esa é unha das teses de La deri-
va de España. A Camilo No-
gueira non lle gustou, segundo
puiden ler na web de Vieiros,
porque a expresión “noroeste”
asóciaa cos eufemismos do
franquismo e pensa que non
lle outorgo o valor adecuado ao
dinamismo económico da Ga-
liza atlántica. Ese dinamismo
existe e que Deus nolo conser-
ve. Pero tamén existe o conti-
nuo envellecemento da Galiza
interior. Espero non ter ofendi-
do a ninguén.
NNoo  sseeuu  lliibbrroo  pprreevvííaa  uunnhhaa  vviittoorriiaa
ddaa  ccooaalliicciióónn  PPSSOOEE--BBNNGG  nnaass
eelleecccciióónnss  ggaalleeggaass..  DDeeuullllee  tteemm--
ppoo  aa  aannaalliizzaarr  ooss  mmoottiivvooss  ddaa
mmaaiioorrííaa  aabbssoolluuttaa  ddoo  PPPP??
Errei e sinto non ter sido un
pouco máis prudente na miña
apreciación. Tiña a sensación
de que o “fraguismo de esquer-
das” practicado pola coalición
lle garantía a maioría, pese ás
desavinzas entre Emilio Pérez
Touriño e Anxo Quintana. Coi-
do que as eleccións galegas fo-
ron o primeiro termómetro
político da crise económica en
España. A clase media está in-
queda e iso viuse nas cidades.
Touriño non o soubo captar a
tempo e os “coroneis” do Blo-
que cometeron tamén o peca-
do de non velo, e iso que son
persoas familiarizadas coa
análise marxista da realidade.
DDeessddee  MMaaddrriidd  ppíínnttaassee  aa  cchheeggaa--
ddaa  ddee  PPaattxxii  LLóóppeezz  ccoommoo  pprraaccttii--
ccaammeennttee  uunn  rreeiinniicciioo  ddaa  hhiissttoorriiaa
vvaassccaa..  OO  nnaacciioonnaalliissmmoo  ppaassaarráá
uunn  lloonnggoo  iinnffeerrnnoo  nnaa  ooppoossiicciióónn
oouu  sseegguuee  aa  tteerr  ppooddeerr??
O nacionalismo segue a ter po-
der en Euskadi pero errou ao
non lle facer caso a Josu Jon
Imaz, un dos políticos máis im-
portantes de España nos últimos
anos. Imaz propuña un PNV
centrista e transversal capaz de
organizar a reconciliación que
esixe a sociedade vasca. Juan Jo-
sé Ibarretxe non lle fixo caso e
acabou pagándoo caro. É unha
lección útil para catalanistas e
galeguistas. Coidado coa crise!
Hai un serio intento de converter
os nacionalismos periféricos en
chivos expiatorios da crise.�

ANOSATERRA
16-22 DE XULLO DE 2009

Antonio Basagoiti durante

a homenaxe a Miguel Anxo Blanco

na Merca. PEPE FERRÍN / AGN

Patxi López e Basagoiti pelexan por Araba. O acordo inicial entre o PSE e o

PP para estender a Araba o pacto de Goberno no País Vasco e desaloxar da De-

putación Foral ao PNV, está en vía morta. Basagoiti acusa a López de “engurrar-

se” e lembroulle que o PP deulle os votos para ser lehendakari sen lle pedir nada

a cambio. Ao tempo, os socialistas achegan posturas co PNV.�
D
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>>>

? UERE SABER MÁIS?
Pode ler unha versión máis ampla
desta entrevista, a partir d o sába-
do 18, en www.anosaterra.com
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César Lorenzo Gil
O PNV era consciente de que ti-
ña perigo de crise interna pro-
funda se non tomaba de novo a
iniciativa política en Euskadi.
Tras dirixir ininterrompidamen-
te as institucións durante todas
as etapas democráticas, o parti-
do asumiu mal a perda da maio-
ría parlamentaria e durante uns
meses temeuse que o debate in-
terno acabase en crise.

O perigo era maior tendo en
conta a facilidade no acordo
entre o novo lehendakari e o lí-
der dos populares vascos, An-
tonio Basagoiti, quen amosou
unha teórica xenerosidade dig-
na de afagos no PSOE. O relevo
nacía con todas as bendicións,

ademais, dos medios de Ma-
drid.

Mais dous aspectos lle permi-
tiron ao PNV esquivar os seus
problemas. A crise económica,
lonxe de apagarse como gran te-
ma colocado no cerne dos vas-
cos, empezou a notarse máis en

Euskadi, con meirande capaci-
dade de resistencia pero incapaz
de asumir a forte maré que
azouta Europa toda.

O GOLPE DA ENQUISA. Mais o dato
fundamental para entender o
movemento táctico dos nacio-
nalistas é a publicación do Eus-
kobarómetro de xuño, que con-
firma a tese do CIS: a gran maio-
ría do electorado vasco non
quere o goberno de coalición
PSOE-PP e mostra simpatías
por unha futura avinza entre so-
cialistas e nacionalistas. O le-
hendakari, só tres meses des-
pois das eleccións, é cuestiona-
do, non polo seu traballo, senón
polas súas amizades. Que me-
llor remedio que ofrecerlle a Ló-
pez unha man, que pedirlle un
bico cando todo o público está a
berrar “Que se biquen!”

O PARTIDO DE ESTADO. O presidente
do PNV, Iñigo Urkullu, recupe-
rou o sentido de “Estado” do

Eusko Buru Batzar e propón un
pacto entre todos, que axude a
saír da crise e evite o final do mo-
delo de benestar vasco, ou o que
é o mesmo, o sistema adminis-
trativo que o PNV argallou desde
o 1979 con paciencia e un forte
apoio social interclasista. Habe-
rá quen vexa neste camiño a ma-
neira práctica de evitar que Ló-
pez despece a estrutura peneu-
vista pero tamén quen entenda
que este clima de afecto lle per-
mitirá a López manter moitas
máis políticas previas das previs-
tas arroupado polo ambiente de
consenso xeral.

Con todo, a posición do le-
hendakari non é doada. A pesar
de que el foi o primeiro que afir-
mou que tería a man tendida a
outras siglas, non só ao PP, non é
o mesmo ofrecer que aceptar
apoios. Se di que si, o mérito le-
varáo Urkullu; se prefire o non,
blindará o famoso “abrazo de
oso” que define para moitos a
súa relación cos populares.�

A proposta dos nacionalistas vascos de asinar
un gran pacto de estabilidade busca saír
do remuíño propio logo de asumir mal a derrota
do 1-M e gañar a iniciativa política nun contexto
no que o lehendakari ten pouco apoio cidadán

ESPAÑA.16. ANOSATERRA
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Marta Rovira
Socióloga

Cousas como as que dixo o
presidente de Galiza de que

os galegos pagan os pan dos ca-
taláns son mentiras tan gordas
que fan pensar que o sistema po-
lítico no que estamos dista de ser
unha democracia madura. A
mágoa é que aqueles que pade-
cen máis esta inxustiza financei-
ra en Catalunya viven de costas
ao problema, simplemente por-
que non lles interesa a política.
Fago esta reflexión tras entrevis-
tar varias persoas que sofren as
consecuencias das debilidades
do noso Estado do benestar.

É un paradoxo este sobre o
que os partidos han reflexionar,
sobre todo aqueles que alimen-
taron a idea de que a Catalunya
social tiña que enfrontarse a un
imaxinario nacional de país.
Porque pasa precisamente o
contrario, só participando dun
imaxinario nacional compartido
poderemos falar dun país cohe-
sionado. De feito, se estas perso-
as participasen máis da política
catalá, seguro que serían máis
esixentes en termos de sobera-
nía fiscal. Porque estas persoas
son conscientes do que costa vi-
vir en Catalunya, en compara-
ción cos que lles supón aos seus
familiares e coñecidos que viven
en Extremadura ou Andalucía.

Unha destas persoas explicá-
bame os esforzos que fixeran pa-
ra que os seus fillos estudasen.
Fillos que traballan cada verán
para pagaren a matrícula por-
que os pais xa non poden. Expli-
cábame que unha amiga anda-
luza recibía moitas axudas cun-
ha incríbel facilidade. Mais isto-
non lle xera envexa porque o que
máis valora da cultura catalá é a
vontade de progresar, a voca-
ción polo traballo. “É que non
son coma nós”, dicía orgullosa.

Que os políticos asuman que
pactan un financiamento insufi-
ciente, que non se rían da xente
humilde e non digan que son
fantasticamente solidarios.�

INSOLIDARIEDADE
CATALÁ

’’

’’A mágoa é que aos que
padecen a inxustiza
financeira non lles interesa
a política”

’’O lehendakari, só tres
meses despois das
eleccións, é cuestionado,
non polo seu traballo,
senón polas súas amizades”

A proposta do PNV ten dúas asas

prácticas que poden darnos idea de

se foi valorada ou non polos socialis-

tas. A primeira parada é a Deputa-

ción de Álava. Nesta poderosa insti-

tución –en Euskadi as deputacións

xestionan unha gran parte do orza-

mento do cupo vasco– goberna o

PNVsen maioría absoluta e pensou-

se desde o pacto López-Basagoiti en

que habería unha moción de censu-

ra que lla entregaría ao PP.

Mais os socialistas preferiron

aprazar a moción até facela case

que inviábel. Non en van o presi-

dente do PP alavés, Alfonso Alonso,

denunciou que o PSE non está a

cumprir o seu “acordo verbal” e que

este “precedente dana profunda-

mente a confianza mutua en Ajuria

Enea”. Alonso anunciou que o PP fis-

calizará as políticas socialistas para

que “o que si está asinado se cum-

pra punto por punto”. ¿Esta escolta

permanente non contradí a “liber-

dade de acción” da que presumen

os conselleiros vascos? Se a cuestión

de Álava enmaraña as relacións dos

dous partidos nos demais territo-

rios, o PNV está xa colocado na me-

llor das posicións.

Este cambio de parellas pode es-

tenderse ao Congreso dos Deputa-

dos. A necesidade de apoios de Ro-

dríguez Zapatero para evitar elec-

cións anticipadas pode ser outro es-

cenario da “calmada reconciliación”

das dúas forzas. A dirección estatal

do PSOE, logo do salto adiante que

supuxo a ruptura de boas relacións

cos nacionalistas, prefire mirar cara a

atrás antes de que a Mariano Raxoi

lle dea tempo a perfumar o seu

alento antinacionalista e gañar

apoios entre vascos e cataláns.

Zapatero podería escenificar o

achegamento a Urkullu antes que

López ou, pola contra, esperar a

que en Euskadi aparecese algunha

foto de reencontro entre os dous

partidos máis votados o 1 de marzo

para restaurar alianzas.�

A conexión Álava-Congreso dos Deputados

O presidente do PNV, Iñigo Urkullu [terceiro pola esquerda]. Ao seu carón, o ex lehendakari Juan José Ibarretxe. VINCENT WEST / REUTERS

O PNV retoma a iniciativa
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Ramón Lugrís
membro do Consello Reitor do IGADI

(www.igadi.org)

O 6 de xullo o Dalai Lama cum-
pría 74 anos, e os tibetanos refu-
xiados no Nepal anunciaran un
día de acción para conmemo-
rar a data e, ao mesmo tempo,
denunciar a política chinesa no
Tíbet, como levaban facendo
durante 50 anos. Mais desta vez
as cousas tiñan máis trascen-
dencia porque desde algún
tempo os grupos de refuxiados
estaban moi activos en varias
zonas do país e, principalmen-
te, no pequeno reino semiautó-
nomo de Mustang, ou Lo Man-
tang, un recanto do Nepal limí-
trofe co Tíbet.

As autoridades nepalís, sem-
pre temerosas do xigante veciño
e fieis ao principio da unidade
da China (quere dicir que reco-
ñecen o Tíbet como parte indi-
visíbel da China) prohibiron as
manifestacións tibetanas na rúa
nese día 6. Con todo, máis de mil
tibetanos xuntáronse nun fa-
moso templo budista nun arra-
baldo de Katmandú, estrita-
mente controlados por forzas
policiais, polo que non foron
moitos os disturbios e poucas as
persoas arrestadas. O goberno
nepalí temía unha repetición
das manifestacións do ano pa-
sado fronte da embaixada e do
consulado da China, en particu-
lar porque a situación política
do Nepal é moi inestábel desde
que os maoístas e o Partido do
Congreso Nepalí derrocaron o
rei Gyanendra e promoveron a
constitución dunha república
hai dous anos. 

20.000 EXILIADOS. Residen no Ne-

pal uns 20.000 tibetanos exilia-
dos, dos que un bon número fo-
ran chegando nos primeiros
anos desde que en 1959 o Dalai
Lama tivera que fuxir do Tibet,
logo dunha fracasada rebelión
contra a invasión dos han. Os ti-
betanos máis activos escolleran
o Mustang como lugar estratéxi-
co desde o que loitar contra os
chineses porque é o punto máis

próximo ao Tíbet.  O pobo do
Mustang – os “loba”– son étnica
e culturalmente irmáns dos ti-
betanos, e foi alí onde se orixi-
nou a forte revolta dos guerrei-
ros Khampa na década de 1950,
revolta que foi esmagada polo
exército nepalí para evitar pro-
blemas coa China. Pola súa par-
te, os chineses – que teñen os
seus propios plans para compe-
tir coa India no xogo de influen-
cias no Nepal– tamén actuan no
Mustang e xa en 2001, última
vez que visitamos Lo Mantang,
os chineses construíran unha
estrada pola que estaban intro-
ducindo no país produtos que
nunca chegaran a tan remoto
lugar, entre eles, desgraciada-
mente, bebidas alcólicas.

ENCONTROS NON AUTORIZADOS. A
prensa do Nepal vén informan-
do en meses recentes de que va-
rios diplomáticos dos EE UU e
outros países occidentais visita-
ron o Mustang, dato que fixo
pensar que algo preparaban os
tibetanos. Tamén houbo unha
visita do embaixador chinés,
que doou recursos para unha
escola local, probabelmente
para evitar que os loba lles pres-
tasen axuda aos tibetanos. Por
outra banda, segundo o xornal
Nepalnewsde 6 de xullo, varios
dirixentes do exilio tibetano via-

xaron desde Dharamsala – on-
de reside o Dalai Lama– ao
Mustang, entre eles o presiden-
te do Congreso da Xuventude
Tibetana, acompañados de ti-
betanos residentes en Katman-
dú e Pokhara.

E non só iso. Un grupo de
seis diputados nepalís viaxaron
hai pouco tempo a Dharamsa-
la para se entrevistaren co Da-
lai Lama sen ter informado da
viaxe ás autoridades nepalíes,
cousa que provocou malestar
no goberno e unha forte reac-
ción da China. O primeiro mi-
nistro nepalí, Madhav Kumar,
tería criticado a acción dos seis
diputados, mais non se sabe
–din os comentaristas nepalís–
se son partidarios do move-
mento tibetano no exilio. Pola
súa parte, o ministro de Rela-
cións Exteriores censurou a vi-
sita, que cualificou de “politi-
camente incorrecta” e reco-
mendoulles a todas as forzas
políticas do país que non viola-
sen a política de defensa da in-
tegridade territorial da China.

Malia que a gran maioría das
forzas políticas do Nepal son
contrarias ás actividades anti-
chinesas dos tibetanos refuxia-
dos no país, o certo é que estes
están aproveitando a confusa si-
tuación política para utilizar o
Nepal como base.�

Os tibetanos refuxiados
no Nepal moven ficha

X.L. Franco Grande

AChina sostén que Xinjiang
é unha rexión autónoma, á

maneira do Tíbet, e é certo: na-
da semellante ao que se enten-
de por autonomía existe nunha
e noutra rexión. Os uigures,
musulmáns de fala emparenta-
da co turco, foron independen-
tes a primeiros do século pasa-
do; pero en 1949 quedaron so-
metidos á China.

Beixing di que os uigures son
violentos, separatistas, que po-
ñen bombas e fan sabotaxes.
Como no Tíbet, subliña o de-
senvolvemento que promoveu
na rexión. Tamén os acusou de
pertenceren a Al-Qaeda: uns 20
deles estiveron presos en Guan-
tánamo, pasaron seis anos nese
inferno e foron postos en liber-
dade sen cargos. A China nunca
probou ningunha das súas acu-
sacións.

Pola súa banda, os uigures
din que o Estado chinés couta
as súas actividades relixiosas e
comerciais e a súa cultura. E,
como no Tíbet, denuncian un-
ha premeditada migración ma-
siva da etnia han coa finalidade
de esmorecer a personalidade
do pobo uigur. Recurso, ao pa-
recer, moi caro ás autoridades
de Beixing.

Xa antes de agora, nos anos
90 e máis adiante, cando os Xo-
gos Olímpicos de Beixing 2008,
a China represaliou con dureza
as manifestacións dos uigures e
moitos deles, ao comprobaren
que eran acusados de terroris-
mo, asentáronse no estranxeiro
abandonando definitivamente
o seu país.

É claro que o poderoso PCCh
non entende de autonomías nin
de liberdades.Tamén está claro
que tanta represión só pode ori-
xinar máis xenreira e, lonxe de
resolver o problema, vaino po-
ñer máis aceso. Os dogmas do
partido son ferreños. Son a ver-
dade. E os que non o entendan
así son heréticos.�

LATEXOS

REVOLTAS 
EN XINJIANG

’’

O poderoso PCCh
non entende
de autonomías
nin de liberdades”

’’

O conflito na rexión
autónoma de Xinjiang
pode actuar como
punta de lanza para
que outros puntos
quentes se activen. Os
exiliados tibetanos no
Nepal toman posicións
para que a
comunidade
internacional volva
fixarse no Tíbet

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org

’’O pobo do Mustang
– os ‘loba’– son étnica
e culturalmente irmáns
dos tibetanos, e foi alí onde
se orixinou a forte revolta
dos guerreiros Khampa
na década de 1950”

’’Os exiliados tibetanos
están a aproveitar a confusa
situación política do Nepal”

Monxes tibetanos durante unha protesta en Katmandú, Nepal, o 7 de xullo. GOPAL CHITRAKAR / REUTERS
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caso de estabelerse na provin-
cia de Xinjiang.

O detonante, nesta vez, foi
un estraño caso de acusacións
de estupro dunha menor. En
xuño dous uigures resultaron
mortos nunha desputa cun chi-
nés de etnia han, a mesma da
rapariga. As vítimas foran acu-
sadas duns feitos que posterior-
mente se demostraron falsos.

Por esta razón os uigures de-
cidiron protestar en Ürümqi,
na provincia de Xinjiang, a
3.200 km de Beixing. Reivindi-
caban unha investigación polo
miúdo das mortes dos uigures.
Os manifestantes encontraron
de fronte a policía. Segundo
fontes oficiais, durante os cho-
ques morreron 184 persoas e
máis de 1.000 resultaron feri-
das. Cifras que sumadas non
igualan o número de detidos.
Dentro da opacidade crónica
das autoridades chinesas non é
fácil identificar a adscrición ét-
nica das vítimas, que as cróni-
cas oficiais localizan na etnia
han en 137 e nos uigures e 47
entre os uigures musulmáns.
Números antagónicos aos ma-
nexados polos uigures.

QUEN SON OS UIGURES? Como nou-
tros países da área como Kazak-
histán, Uzbekistán ou Kirguizis-

tán, utilizan o alfabeto árabe e
practican a fe musulmá. En to-
do o mundo, o Congreso Mun-
dial Uigur avalía que pode ha-
ber máis de 20 millóns de per-
soas desta etnia. Nalgún caso,
como o do Movemento Islámi-
co do Turquistán, exercen a loi-
ta armada a prol da indepen-
dencia, razón pola que tanto os
EE UU como a China os consi-
dera incluídos na lista de orga-
nizacións terroristas.

Para aplacar a revolta, as au-
toridades prometen man dura
cos violentos que sitúan maiori-
tariamente entre os uigures, pa-
ra os que prometen pena de
morte.

Os EE UU exprésanse entre
dentes sobre este espiñento te-
ma, amosando inquedanza e
preocupación pero sen conde-
nar o masacre, temerosos de
meter na axenda bilateral chine-
sa-norteamericana novos te-
mas que poidan atrapallar as sú-
as relacións, xa de seu ben com-
plexas. As rúas están militariza-
das, os tanques pasean polas
avenidas, os vehículos camufla-
dos enchen os espazos públicos,
as mesquitas foron fechadas na
rexión de Xinjiang, onde a inter-
net deixou de ser habitual para
ser un privilexio tan só ao alcan-
ce dun hotel local.�

exterior. Na década do 1980,
cando a poboación uigur era do
80% na provincia, promové-
ronse políticas de asolagamen-
to demográfico, como a que se
lles ofreceu aos militares retira-
dos, aos que se lles ofrecía conti-
nuar co soldo e praza fixa, no

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

Os conflitos entre as etnias chi-
nesas non son novos. Dende
que en 1949 se funda a Repúbli-
ca Popular da China, o calenda-
rio de confrontacións está pre-
ñado de sucesos que non po-
den considerarse como loita or-
ganizada, nin que formen parte
dunha estratexia nacional pola
independencia uigur. Mais
existe a conciencia uigur de es-
tar discriminados e marzinali-
zados polo goberno chinés, a
pesar de ser a minoría maiorita-
ria en Xinjiang. A renda, os co-
mercios e negocios están maio-
ritariamente en mans de mem-
bros da etnia han, na que o de-
semprego ten taxas menores e
que goza de beneficios outorga-
dos polo goberno por terse des-
localizado dende outras rexións
cara a esta área na que se pre-
tende diluír a minoría uigur coa
incentivación e repoboación do
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GOLPE DE ESTADO / HONDURAS

DÚBIDAS SOBRE A 
IMPLICACIÓN DOS EE UU

Varias voces
puxeron en
dúbida a
neutralidade
do goberno
estadouni-
dense no
golpe de Es-
tado de Hon-
duras de xu-
ño. O Nobel
da paz arxentino, Adolfo Pérez
Esquivel, dixo “sospeitar” de
que o Pentágono sabía da pre-
paración do golpe, durante
unha visita a Galiza. O presi-
dente de Bolivia, Evo Morales,
afirmou ter coñecemento de
datos que implicarían directa-
mente o Comando Sur do
exército estadounidense.

MOCIDADE / FRANCIA

DISTURBIOS NO RECORDO
DA TOMA DA BASTILLA

Case 300 persoas acabaron
detidas tras os disturbios en
varias cidades francesas na
véspera das celebracións do
14 de xullo, Día Nacional de
Francia e aniversario da toma
do cárcere da Bastilla de París
no 1789. Estes disturbios ve-
ñen sendo habituais nos últi-
mos anos e sáldanse case
sempre con detidos e varios
centos de coches queimados.
Os responsábeis, normal-
mente, son mozos que protes-
tan polas dificultades de en-
contrar emprego ou mem-
bros de minorías étnicas que
se consideran prexudicados .

INSTITUCIÓNS / UE

BUZEK, PRESIDENTE DO
PARLAMENTO EUROPEO

O polaco
Jerzy Buzek
converteuse
no primeiro
político dun
país integra-
do no extinto
Pacto de Var-
sovia en diri-
xir o parla-
mento euro-
peo. Buzek foi primeiro minis-
tro en Polonia e saíu escollido
co apoio dos partidos maiori-
tarios na cámara. Dentro de
dous anos e medio o polaco
será relevado por un socialde-
mócrata, previsibelmente o
alemán Martin Schulz. A avin-
za garante tamén a continui-
dade de José Manuel Durão
Barroso como presidente da
Comisión Europea .�

Adolfo Pérez
Esquivel.

A
G
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Jerzy Buzek,pre-

sidente do parla-

mento europeo.

’’O Congreso Mundial Uigur
avalía que pode haber
máis de 20 millóns
de persoas desta etnia
en todo o mundo”

’’As rúas están militarizadas,
os tanques pasean polas
avenidas, os vehículos
camuflados enchen
os espazos públicos”

Unha muller uigur cruza cun meniño unha rúa de Ürümqi (China) por diante de varios blindados militares. DAVID GRAY / REUTERS

A revolta uigur na provincia de Xinjiang non
provocou simpatías fóra dos muros de
Ürümqi A UE e os EE UU non queren
complicar a xa difícil axenda de relacións con
Beixing cun asunto con demasiadas espiñas

Washington considera os uigures
‘asunto interno’ chinés
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Xurxo González
Da negociación e avances no
novo modelo de financiamento
autonómico transcendeu até
agora a guerra de cifras, non ofi-
ciais, entre as diversas comuni-
dades. Non obstante, a impor-
tancia da nova arquitectura vai
máis aló da simple comparación
das cifras que lles corresponden
a cada un. A nova Lei Orgánica
de Financiamento das Comuni-
dades Autónomas (LOFCA) fi-
xará un reparto que presenta
dúas novidades fundamentais:
revisión anual do modelo (o que
se aplica hoxe data de 2001 e o
reparto faise seguindo estatísti-
cas de 1999) e aumento da res-
ponsabilidade fiscal dos gober-
nos autonómicos.

O sistema toma como refe-
rencia principal para o reparto a
poboación de cada territorio,
pero matízaa para responder a
certas necesidades específicas,
como a dispersión, o envellece-
mento, a dispersión ou o bilin-
güismo. O criterio principal pre-
xudica os intereses de Galiza, xa
que gana habitantes a un ritmo
moito menor que outras comu-
nidades como Madrid ou Cata-
lunya. Pola contra, os outros ba-
remos favorécena en certa me-
dida para manter uns servizos
sociais básicos (educación, sa-
nidade) equivalentes.

AGUIRRE NON QUERE QUE SE COMPENSE

A POBOACIÓN ENVELLECIDA. Dado
que estes servizos están moi des-
centralizados, o Goberno de Za-
patero accedeu a aumentar a
porcentaxe dos principais im-
postos que xestionarán directa-
mente as comunidades. A Xunta
quedará con algo máis da me-
tade do que recade, cando até
agora dispuña de arredor do

35%. Isto significará que os go-
bernos autonómicos terán que
ter máis coidado á hora de calcu-
lar as consecuencias das súas
políticas fiscais, xa que a culpa de
non ter ingresos dependerá
cada vez menos das decisións
do goberno central, sempre ví-
tima propiciatoria, e máis das
propias decisións.

O BNG defende esta tenden-
cia a descentralizar o diñeiro,
pero pensa que o modelo pro-

rango que a propia LOFCA, que
non pode vulneralo. Mentres, a
postura do PP en Galiza fixo im-
posíbel a aprobación dun novo
texto, co que agora a posición
negociadora é moito máis feble.

DEBATE SOBRE OS RECURSOS DO GO-

BERNO CENTRAL. Algúns expertos
arrédanse do debate entre co-
munidades ricas e pobres
(máis ben habería que dicir das
críticas a Catalunya) para cen-
trar a discusión no reparto en-
tre Goberno central e autonó-
micos. Sanidade, educación e
servizos sociais son competen-
cias que absorben unha parte
substancial dos orzamentos
autonómicos, xa que están moi
descentralizadas.

Entre os políticos, os nacio-
nalistas cataláns son os que
máis claramente indican que
hai que apostar pola descentra-
lización dos recursos. Os críti-
cos, con algúns dirixentes do PP
á cabeza, pensan que unha ex-
cesiva autonomía fiscal causará
diferencias nos servizos básicos
entre as comunidades. O PSOE
insiste en que o 80% dos recur-
sos destinarase a financiar un
sistema sanitario, educativo e
asistencial que sexa común a
todo o Estado español.�

posto por Zapatero se queda
curto. Desde hai meses os nacio-
nalistas afirman que o novo fi-
nanciamento satisfai as aspira-
cións de comunidades como
Catalunya, Madrid ou Valencia,
pero calculan que para que Ga-
liza fose capaz de autofinan-
ciarse debería xestionar o 86%
dos recursos que produce. Os
datos da Axencia Tributaria de-
mostran que a recadación no
país é maior que as transferen-
cias recibidas do Estado.

As reaccións políticas non se
fixeron agardar. Unha das máis
sorprendentes foi a de Esperanza
Aguirre. A presidenta da Comu-
nidade de Madrid, territorio fa-
vorecido polo criterio base, a
cantidade de habitantes, lamen-
tou que se primase o envellece-
mento e o bilingüismo. Unhas
declaracións que teñen difícil en-
caixe coas esixencias doutras co-
munidades rexidas polo PP,
como Castela e León e Galiza.

Con todo, Alberte Núñez Fei-
xóo, presidente da Xunta, consi-
dera “lamentábel que ERC sexa
árbitro do novo modelo”. Es-
quece que a maioría dos parti-
dos políticos cataláns tiveron a
habilidade de acordar un ambi-
cioso novo Estatuto que, unha
vez aprobado, ten o mesmo

Zapatero avanza
na descentralización
do diñeiro público,
pero os nacionalistas
galegos reclaman
máis autonomía fiscal

O Goberno central reduce
o seu peso nos orzamentos

As tractoradas dos produtores de leite colapsan Lugo e Santiago. Máis

de 2.000 vehículos agrarios volveron ocupar as rúas destas cidades para re-

clamar solucións inmediatas para o agro. Os convocantes, Sindicato La-

brego, Unións Agrarias, Xóvenes Agricultores e a asociación de cooperativas

AGACA, dixeron que se trata dunha “medida desesperada” e esixiron maior

control público e que os prezos en orixe cubran os custos de produción.�

’’Esperanza Aguirre criticou
que se prime a dispersión
e o envellecemento,
a pesar de que o criterio base
de reparto, a poboación,
favorece á súa comunidade”

FINANCIAMENTO AUTONÓMICO

O IMPORTANTE 
É REPARTIR
’’

Melchor Roel
Secretario de Comunicación de CC OO

Hai uns días veume á cabeza
unha escena brillante do

filme do sublime Terry Gillian,
Os heroes do tempo. A escena en
cuestión protagonízaa unha pe-
culiar versión de Robin Hood. Os
pobres comezan a camiñar en
fila para obter parte dun botín e,
ao tempo que se lles entrega, un
dos membros da banda dálles
unha puñada na cara.

Lembrei a escena cando lin a
vicepresidenta de Economía di-
cindo que “lo que es de izquier-
das es tener recursos para la pro-
tección social” (El País21-06-09).
Esta afirmación provoca perple-
xidade ao mostrar un desprezo
total polo “quen” e o “como” se
contribúen eses recursos, xa que
son xustamente estes dous pre-
ceptos os que determinan se
unha política fiscal é progresista
ou netamente liberal.

Pero non é a indefinición o
que máis asusta da frase de He-
lena Salgado, xa que esta declara-
ción veu precedida unha semana
antes por unha suba de impostos
indirectos –os que pagan por
igual ricos e pobres– sobre o ta-
baco e o carburante. O que máis
asusta é a perversión intelectual
que permite chamar de esquer-
das ou progresista esta política.

No Estado español son os im-
postos os que están a asumir o
papel principal de fonte de re-
cursos para soster a ampliación
da actividade pública. É impres-
cindíbel que a cidadanía de-
mande unha política fiscal que
se basee na renda e non no con-
sumo, porque é a política fiscal
sobre a que se  determina boa
parte do carácter equitativo
dunha sociedade. Iso é o que
pensamos en CC OO a diferenza
do Robin surrealista e de Sal-
gado, que pensan que “o im-
portante é repartir”.�

Os impostos están a asumir
o papel principal de

fonte de recursos
para soster a
ampliación da
actividade
pública”

’’
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A Vicepresidenta Económica Helena Salgado e o presidente da Xunta Alberte Núñez Feixóo.     ROSARIO CUERVO / AGN

’’O 80% dos recursos
destinarase a financiar
un sistema sanitario,
educativo e asistencial
que sexa común a todo
o Estado español”
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Xurxo González
A recuperación da historia eco-
nómica máis recente é unha
empresa que está a ter auxe
nos últimos tempos. Obella Vi-
dal: investigador, empresario e
galeguistaúnese a outras obras
como Empresarios de Galicia
(coordinada por Xoán Car-
mona, da que vén de aparecer
o segundo volume) e repre-
senta unha interesante achega
ao coñecemento das orixes do
tecido industrial galego.

Ramón Obella Vidal foi un
médico nacido en Brión, na co-
marca de Santiago. Logo dunha
estadía en América estabele-
ceuse en Vigo. Alí estaba en
1936, cando o levantamento
golpista tronzou o espazo de li-
berdade científica que se propi-
ciara nos anos anteriores. Obe-
lla soubo ver o gran potencial
que o réxime desaproveitaba ao
afastar da docencia a catedráti-
cos de ciencias aplicadas, en es-
pecial químicos e biólogos.

EMPRESAS FAVORECIDAS POLA RE-
PRESIÓN FRANQUISTA. As compa-
ñías que contribuíu a crear en
Vigo e Porriño (Laboratorio
Miguel Servet e Zeltia) conta-
ron coa colaboración de profe-
sores da, noutrora, punteira
Facultade de Ciencias da Uni-
versidade de Santiago. Un dos
máis destacados foi o químico
catalán Fernando Calvet, re-

presaliado pola súa coñecida
ideoloxía nacionalista.

A importante contribución
de Obella á creación de Zeltiaé
incuestionábel toda vez que se
conservan as fontes documen-

tais que indican que el foi o cre-
ador da marca. En 1937, e dadas
as dificultades para atopar ma-
terias primas en Galiza para a
elaboración de produtos farma-
céuticos, o emprendedor ga-
lego constitúe unha empresa de
importación, que rexistra en
Portugal co nome de Zeltia.

Obella conserva esta marca
cando en 1939 se asocia coa fa-
milia Fernández López, que tra-
dicionalmente se identifica coas
orixes da empresa. Zeltia supón
unha revolución no panorama
químico galego e español. Un
dos seus logros máis destacados
é a síntese do DDT, famoso in-
secticida que comercializou con
grande éxito en todo o Estado.

O GALEGUISMO E A MODERNIZACIÓN
DE GALIZA. O libro, asinado por
Ricardo Gurriarán, parte da fi-
gura de Obella para presentar
os múltiples cruces entre gale-
guismo, universidade e econo-
mía que se deron entre os anos
vinte e os corenta do século pa-
sado. De feito, o historiador en-
marca a actividade do fundador
de Zeltia no proxecto político
modernizador que representou
nos anos trinta e corenta o Par-
tido Galeguista, do que Obella
foi militante destacado.

Nesta obra está moi presente
a principal dificultade para o es-
tudo da historia económica de
Galiza: a falta de fontes fiábeis.
En concreto, Gurriarán lamenta
que as empresas sexan moi
pouco dadas a abrir os arquivos
aos investigadores.�

ANOSATERRA
16-22 DE XULLO DE 2009

Manuel Cao

A crise está a afectarlles gravemente ás institucións fi-
nanceiras de xeito que semella inevitábel unha recon-

versión que se saldará con fusións e/ou absorcións que
simplificarán o mapa bancario. As crises sempre levan
consigo trocos nas relación de poder e influencia. Corres-
póndelles aos axentes a elección de estratexias e toma de
decisións que levan consigo riscos pero tamén moitas
oportunidades para o futuro.

A crise financeira tivo menos efectos en España debido
ás elevadas marxes da banca derivadas dunha posición de
dominio asentada na relación asimétrica cos clientes e na
interrelación cooperativa cos poderes públicos. Bancos e
caixas de aforros foron protexidas en todas as negociacións
relativas á liberalización e globalización ao considerárense
instrumentos valiosos que permitían maior autonomía e
poder de decisión tendo en conta que na actividade pro-
dutiva e no desenvolvemento tecnolóxico a capacidade de
España era máis limitada. Foron moitos os servizos Banca-
Estado na recente historia: financiamento dos déficits pú-
blicos, privatizacións, núcleos duros, etc. Pese á prima nos
tipos de xuro para os empresarios e consumidores, pódese
dicir que é un dos poucos sectores con recoñecemento in-
ternacional, sobre todo polos mecanismos regulatorios e
de provisións que se foron deseñando para sufocar as di-
versas crises bancarias.

Unha manifestación desta boa relación pode verse na
creación do Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria
(FROB) que pretende facilitar o proceso de fusións e absor-
cións dotando un fondo de 9.000 millóns de euros que po-
derá utilizarse para afortalar as entidades máis danadas pola
morosidade e a xestión ineficiente dos seus xestores me-
diante o reforzamento dos seus recursos propios. O FROB é
un sinal do goberno para que tanto as entidades financeiras
con problemas como aquelas capaces de aumentar ou ex-
pandir as súas posibilidades de negocio traten de chegar a
pactos e acordos voluntarios deseñando un modelo pau-
tado para o caso no que as entidades optasen pola inacción
pese á situación de febleza e risco de viabilidade.

O decreto de creación do FROB asígnalle ao Banco de
España as funcións básicas no proceso de reestruturación
pois nomeará cinco dos membros da Comisión Reitora
mentres os tres restantes correspóndenlle ao Fondo de Ga-
rantía de Depósitos (FGD) de bancos, caixas e cooperativas
de crédito. O modelo é fundamentalmente técnico e causa
certa incomodidade nos axentes políticos autonómicos
que ven laminadas de facto as súas competencias nas cai-
xas de aforros.

O proceso de reestruturación modificará substancial-
mente a capacidade de decisión financeira mediante a ab-
sorción de entidades por outras de maior tamaño e ámbito
supraautonómico. CaixaGalicia e Caixanova poderían en-
carar moito mellor o proceso se optan pola cooperación
inmediata e o deseño de estratexias de expansión con-
xunta antes de ser gozosamente devoradas a cambio dal-
gún asento no palco do Bernabéu ou do Camp Nou.�

Caixa Galicia e Caixanova
poderían encarar moito
mellor o proceso se optan
pola cooperación inmediata
e o deseño de estratexias
de expansión conxunta”

’’

’’
REESTRUTURACIÓN
BANCARIA

Obella Vidal, o impulsor
descoñecido de Zeltia

HISTORIA DA EMPRESA

’’A marca Zeltiafoi rexistrada
por Obella en Portugal en
1937, dous anos antes da
creación da actual
empresa”

’’A modernización impulsada
polo médico brionés
enmárcase no proxecto
político do Partido
Galeguista, do que foi
destacado militante”

O Foro Enrique Peinadorrecupera a figura do
científico galeguista, clave na historia industrial do país

Ramón Obella Vidal, arriba e [á dereita] de pé, con Calvet, á esquerda, e Plácido Castro, á dereita, en Samil cara o ano 1942.

Publicidade dun fármaco e portada do

popular almanaque agrícola ZZ
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'O mellor mundial de hoquei a patíns da historia'. Tanto a Federación In-

ternacional de Patinaxe coma a española cualificaron ao mundial de hoquei

a patíns celebrado en Vigo coma o mellor campionato da historia. Así o ma-

nifestou o tenente de alcalde Vigo, Santiago Domínguez, quen sinalou ta-

mén que a organización deste torneo supuxo 'a superación dunha impor-

tante proba por parte do Concello vigués'.�

poucos, entre os que se encon-
traba o entón Conselleiro de
Cultura, Xesús Pérez Varela
que, co consentimento de Fra-
ga Iribarne, trataron de arrui-
nar o Compostela utilizando
todo tipo de tramas e artima-
ñas, de xeito premeditado. Ao
descender de Primeira a Se-
gunda os nosos ingresos cae-
ron moito, a redor dun 1.000%,
polos conceptos que cobraba-
mos na División de Honra e
ninguén nos apoiou o máis
mínimo. Tampouco se queda-
ron atrás os tres grupos muni-
cipais que votaron a favor de
desfacelo. 
AA  qquuee  ssee  rreeffiirree??
É un longo rosario de asuntos
nos que trataron de estourar
un proxecto que xa estaba con-
solidado é que era viábel eco-
nomicamente, algo que non
sucedía co resto dos equipos
de fútbol. A Televisión de Gali-
cia (TVG) incumpriu o seu
contrato. Tampouco o Conce-
llo de Santiago nos abonou na-
da do que nos prometera. Logo
había intereses para darlle a
nosa praza na LFP a equipos
madrileños porque o “Com-
pos” molestaba. Non se esta-
beleceron uns baremos claros
en caso de descenso. Se perdes
a categoría e se baixan os in-
gresos, o lóxico sería que pui-
deras rescindir de xeito unila-
teral o contrato cun xogador e
reducir outros conceptos. É
tan só unha cuestión de senti-
do común. Polo mesmo proce-
demento que baixaron a “ese-
dé” podían descender practi-
camente a todos os que daque-
la estaban na Segunda A. Aquel
descenso foi todo unha com-
pra de vontades.
QQuuiixxeerroonn  ooccuuppaarr  oo  bbaalleeiirroo  ddoo
CCoommppoosstteellaa??
Por suposto. Esa foi outra das
cousas para intentar esmagalo.
Que foi logo a creación do Ci-

dade de Santiago? Na súa pro-
moción participaron todas as
institucións, o que pasou é que
este proxecto foise a pique
dende o primeiro momento.
Aos feitos me remito, cada vez
que xogaba o Cidade non ían
máis de 200 ou 300 persoas a
San Lázaro. Non embargante,
ao Compostela acudían máis
de mil afeccionados, cando
menos ían. A mellor proba foi a
promoción a Segunda B, no
que se volveron superar os
3.000 seguidores. O fracaso do
outro equipo de Santiago non
o provocou Caneda senón os
afeccionados que lle deron as
costas.
CCoommoo  vvee  aa  aaddqquuiissiicciióónn  ddoo  CCii--
ddaaddee  ppoorr  ppaarrttee  dduunn  ggrruuppoo  vvaa--
lleenncciiaannoo??
Iso é todo unha trapallada, xa
que nel seguen as mesmas per-
soas, os que intentaron desfa-
cer o Compostela. A máis, a ac-
tual situación do Cidade de
Santiago é totalmente irregu-
lar, levan tres anos sen presen-
tar auditorías. Por se fose pou-
co, até quixeron utilizar as co-
res do noso equipo. O filial, que
xoga en Preferente, viste coas
mesmas cores que o “Com-
pos”.
EE  oo  ffuuttuurroo  eennffrroonnttaammeennttoo  nnaa  llii--
ggaa,,  qquuee  ssuuppóónn??
Un desprazamento menos.
Serán uns cartos que nos afo-
rremos.
NNeessttee  sseennttiiddoo,,  eessttáá  ddee  aaccoorrddoo
ccooaa  ccoommppoossiicciióónn  ddooss  ggrruuppooss
ddee  SSeegguunnddaa  BB??
Nin moito menos. Fíxose outra
vez unha cacicada para favore-
cer os equipos de Madrid. É
unha incongruencia absoluta
que nos teñamos que despra-
zar até Navarra e non o faga-
mos a Asturias e Cantabria,
que están ao noso carón. Só en
desprazamentos calquera
equipo galego pode chegar a
ter que investir máis de 150.000

ría que facer un grupo norte e
outro sur na categoría de prata,
e non porque estea interesado
o Compostela, senón que a
maioría dos equipos de Segun-
da A están padecendo unha
grave crise e nisto inflúe moito
a actual estrutura do modelo
de competición.
QQuuee  llllee  ppaarreeccee  aa  lleeii  ccoonnccuurrssaall  aa
qquuee  ssee  ssoommeetteenn  ddiissttiinnttooss  eeqquuii--
ppooss??
Vaia por diante que eu admiro
a xestión que fixo Carlos Mou-
riño co Celta, porque tivo moi-
tas azos para poñerse á

Antonio Cendán
Xosé María Caneda retorna ao
primeiro plano da actualidade,
tras varios anos de ostracismo,
ao conseguir que a SD Com-
postela estea de novo en Se-
gunda B, unha categoría que se
axeita máis aos intereses dun
equipo que fixera historia na
última década do século XX.
Un descenso administrativo
en 2003, cheo de irregularida-
des, case aboca o “Compos” á
catástrofe xa que se sumarían
outras baixadas de categoría
que o levaron a competir en
Preferente. Pero daquela Ca-
neda resistiu e o seu equipo ta-
mén, malia os atrancos que lles
puxeron no camiño. O cadro
albiceleste acadou en dúas
tempadas consecutivas un lo-
gro parecido ao de hai 20 anos.
Agora, o seu presidente quere
devolverlle a gloria que a admi-
nistración deportiva lle quitou
hai seis anos.
CCoommoo  ssee  pprreesseennttaa  oo  ffuuttuurroo  ppaa--
rraa  oo  CCoommppoosstteellaa??
Estamos nunha nova etapa,
moi ilusionante para todos, xa
que volvemos estar onde me-
reciamos. Agora o noso obxec-
tivo é regresar ao fútbol profe-
sional. Non sei canto tempo
podemos tardar. É un proxecto
a longo prazo e con perspecti-
vas de futuro para o que se ne-
cesita paciencia e moito traba-
llo. Levantar de novo o Com-
postela foi un reto persoal
meu, por orgullo innato ante
os que quixeron esmagalo e
desvertebralo.  
EEnn  22000033,,  ccaannddoo  oo  ddeesscceennssoo  aadd--
mmiinniissttrraattiivvoo  aa  SSeegguunnddaa  BB,,  ffooii
uunnhhaa  vvííttiimmaa  ffáácciill??
Dende logo que si. Había moi-
tos intereses en que o Com-
postela non seguise na Liga de
Fútbol Profesional (LFP). Da-
quela, a débeda doutros equi-
pos era moi superior a nosa. O
descenso foi o capricho duns

euros, mentres que un madri-
leño non chega a gastar 40.000.
Tamén  digo que hai que redu-
cir o número de clubs de Ma-
drid nesta categoría.
ÉÉ  ttaann  rruuiinnoossaa  aa  SSeegguunnddaa  BB??
Dende logo. Aquí tan só queda
un solución que sería viábel
para todos: facer dous grupos
de Segunda A e reducir os de
Segunda B. Ademais, os equi-
pos estamos sometidos á dita-
dura do sindicato de futbolis-
tas e os clubs teríamos que di-
cir: basta xa!. En canto a rees-
truturación, penso que habe-
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Celebración polo recente ascenso de categoria da  S.D. Compostela.      PEPE FERRÍN / AGN
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O PRESIDENTE DA SD COMPOSTELA VOLVE A ESCENA

Xosé María Caneda

‘Pérez Varela quixo acabar co Compostela, per
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fronte dese proxecto. Pero
en canto á lei concursal, dende
o meu punto de vista, non é
máis que un arma para moitos
estafadores. No fútbol hai que
ser serios e saber o que se fai,
pero son os grandes equipos os
responsábeis desta situación,
xa que eles gastan máis do que
ingresan. Cando estabamos na
LFP, non pagamos un só tras-
paso e por Ohen ou Penev dé-
ronnos máis de 400 millóns de
pesetas por cada un. Para que
logo digan que estaba arruina-
do o Compostela. O que quixe-
ron foi arruinalo, que é com-
pletamente distinto.
CCoommoo  lleemmbbrraa  oo  ppaassoo  ddoo  eeqquuii--
ppoo  ppoorr  PPrriimmeeiirraa??
Foi un momento moi bonito,
que se acadou con moito es-
forzo e cun orzamento moi in-
ferior ao doutros equipos, pe-
ro aí estaba o “Compos” con
pouco máis de mil millóns de
pesetas e quedaba subcam-
pión de inverno. Daquela o
Madrid ou Barcelona xa ma-
nexaban máis de 15.000 mi-
llóns de pesetas, pero perdían
en San Lázaro. Poñíannos co-
mo exemplo deportivo a se-
guir, tanto polo orzamento do
que dispoñíamos coma pola
boa administración.
VVoosstteeddee  nnoonn  eerraa  ccóómmooddoo  nnaass
rreeuunniióónnss  ddaa  LLFFPP??
Así era. Sempre estaban arre-
metendo contra Caneda, por-
que esixía o que nos corres-
pondía ao fútbol galego. Eu
plantáballe cara a Núñez, Gil
ou Mendoza e por iso estaba
moi mal visto. Se se cobraron
dereitos de televisión foi grazas
a nosa actitude decidida. Ta-
mén loitei contra o descenso
administrativo doutros equi-
pos pero, non embargante,
cando lle ocorreu a mesma
desgraza ao Compostela, non
tivemos a solidariedade de nin-
guén. Así está o fútbol galego.�

DEPORTES.23.ANOSATERRA
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Lorena Luaces, novena na Universiada.A atleta galega Lorena Luaces cla-

sificouse en novena posición nos 20 quilómetros marcha no Campionato

Mundial universitario celebrado en Belgrado (Serbia). A marchadora ourensá

fixo un tempo de 1 hora 38 minutos e 1 segundo, o que representa a súa ter-

ceira mellor marca galega da historia. Os outros dous rexistros tamén están en

poder de Luaces. Neste mesmos xogos, Estefanía Hernández lograra a meda-

lla de ouro en taekwondo, na categoría de menos de 62 quilos o día 7.�

’’Polo mesmo procedemento
que baixaron
o Compostela, podían
descender practicamente
a todos os que daquela
estaban en Segunda”

’’O fracaso do outro equipo
de Santiago non
o provocou Caneda senón
os afeccionados
que lle deron as costas”

’’Na Segunda B fíxose unha
cacicada para favorecer
os equipos de Madrid”

’’É unha incongruencia
absoluta que nos teñamos
que desprazar até Navarra
e non o fagamos a Asturias”

tela, pero non puido’
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Manuel Xestoso
Pepe Ferrín / A.G.N. [FOTOGRAFÍA]

‘A verdadeira lingua
de Europa é a tra-
dución”. Esta
afirmación de

Umberto Eco deixa constan-
cia do relevo que están a ad-
quirir a importación e expor-
tación de textos dentro da
configuración do campo lite-
rario europeo. A apertura e o
intercambio con outros cultu-
ras comezan a prevalecer no
imaxinario do continente co-
mo procesos enriquecedores
para a lingua e a cultura pro-
pias e, ademais, contribúen a
fomentar o sentimento de
respecto polos produtos cul-
turais de países “pequenos”,
non sempre considerados en
pé de igualdade cos proce-
dentes das grandes potencias.
Tamén en Galiza a tradución
está vivir un período de gran
crecemento que se materiali-
za non só na proliferación de
textos traducidos nunha me-
dida até o de agora descoñeci-
da, senón tamén nun aumen-
to dos profesionais da tradu-
ción, de coleccións –a Biblio-
teca Compostela de Narrativa
Europea de Galaxia– e mes-
mo de editoriais especializa-
das en literaturas doutras lati-
tudes –como Rinoceronte ou
Urco. 

Para comprender a com-
plexidade da relevancia dun
fenómeno tan aparentemente
sinxelo como a tradución,
ninguén máis indicado que
Antón Figueroa, un dos estu-
dosos da literatura compara-
da con máis prestixio do noso
país. Algunhas das súas obras
–como Diglosia e texto ou Lec-
turas alleas– supuxeron un
auténtico descubrimento da
potencialidade dos estudos de
literatura comparada para a
comprensión do funciona-
mento de sistemas literarios
coma o galego. Como explicar
–e explicarnos– a importancia

que están a adquirir as tradu-
cións na modernización da
creación literaria? 

“As traducións teñen inci-
dencia no sistema literario a
través de dúas liñas” –declara.
“En primeiro lugar, estarían as
traducións feitas con criterios
artísticos, que afectan ao que
poderiamos chamar o campo
de produción restrinxido, é di-
cir, ao conxunto de poetas,
narradores, críticos e intelec-
tuais en xeral que están máis
intimamente ligados á crea-
ción. As traducións, supoñen
para eles o achádego de novas
tendencias artísticas e de usos
novidosos da lingua fronte aos
que teñen que reaccionar. Dá
igual que as asuman, que as
rexeiten ou que as ignoren: en
calquera caso, a literatura pro-
pia resulta afectada polo paso
dese novo fenómeno e abrolla
renovada como consecuencia
das diferentes respostas que
os creadores lle dean ao seu
descubrimento.”

Figueroa chama a atención
sobre o feito de que o texto
procedente dun sistema lite-
rario distinto ao noso lese –en
maior ou menor medida– fóra

de contexto. Cando lemos a
última novela de Orhan Pa-
muk, por exemplo, perdemos
referencias á actualidade, á
tradición literaria na que o
texto está inscrito e mesmo a
certos usos da lingua que po-
den ter implicacións estéticas
e que colocan a obra nun lu-
gar ou noutro dentro desa tra-
dición. “Isto, que en certo mo-
do supón unha perda, ten ta-
mén un aspecto moi positivo
que e é que se chega á literatu-
ra dunha maneira máis pura,
menos condicionada por ele-
mentos externos á creación
propiamente literaria. Crea-
dores e público, ao enfrontar-
se deste xeito a outras formas
de entender o literario, au-
mentan o seu caudal estético e
coadxuvan a concibir novos
vieiros para a literatura pro-
pia, novos usos creativos da
lingua”.

“En segundo lugar, están as
traducións feitas con criterios
máis comerciais, dirixidas ao
gran público. Nos sistemas li-
terarios pertencentes a países
con linguas minorizadas, es-
tes traballos adoitan ser valo-
rados positivamente polo fei-

to de que poñen en circula-
ción o idioma, permiten am-
pliar as súas aplicacións e in-
crementar os seus usuarios.”
Por exemplo, fenómenos de
importación cultural que te-
ñen pouca relación coa litera-
tura seria poden converterse
en fitos na estratexia de pro-
moción da cultura. Figueroa
cita casos como o da serie de
debuxos animados Shin-
chan, que tivo un enorme im-
pacto no público infantil. “En
circunstanciais normais, estes
produtos comerciais adoitan
xulgarse negativamente den-
de os ámbitos da creación cul-
tural. Mais, en sociedades con
linguas minorizadas, os seus
efectos poden ser moi provei-
tosos para a normalización
lingüística e, daquela, obte-
ñen un valor engadido na
apreciación das minorías cul-
tas. O mesmo sucede coas
obras consideradas ‘comer-
ciais’: narracións adscritas a
xéneros importados como o
policial ou á novela histórica
obteñen a indulxencia da elite
cultural polo labor que exer-
cen na captación de novos
públicos para textos escritos
na lingua propia.” O recente
caso das novelas de Domingo
Villar poderían constituír un
bo exemplo. 

“En todo caso”, apunta Fi-
gueroa, “esta división é pura-
mente teórica e, na práctica,
unha tradución feita con cri-
terios comerciais pode influír
na creación literaria. E, aínda
que é menos frecuente, outra
elaborada con criterios artísti-
cos pode ter efectos positivos
no alargamento dos usos lin-
güísticos.” 

A mestura de criterios polí-
ticos e estéticos á hora de asig-
narlle valores ás obras litera-
rias non é privativa dos siste-
mas débiles. “En todas as so-
ciedades existe unha certa in-
terdependencia entre o ámbi-
to político e o artístico; cando
falamos de unha novela

Antón Figueroa, estudoso de Literatura Comparada 

‘As traducións son un requisito obrigatorio
para estar presentes no espazo literarioint

A REPÚBLICA MUNDIAL DAS LETRAS

’’As traducións, supoñen
o achádego de novas
tendencias artísticas fronte
aos que autores e lectores
teñen que reaccionar”

’’En todas as sociedades
existe unha certa
interdependencia entre o
ámbito político e o artístico”

’’As traducións feitas
con criterios comerciais,
adoitan ser valoradas
positivamente polo feito
de que poñen
en circulación o idioma”

>>>

24-26 cultura apertura.qxd  14/7/09  23:57  Página 2



para a importación de co-
rrentes literarias que fecun-
den a literatura galega. Figue-
roa recorda o sucedido coa
Nova narrativa, cando Ferrín,
Mourullo, Gonsar e outros to-
maron o modelo do nouveau
roman francés e doutras ten-
dencias literarias foráneas “e
que se converteu nun fito
fundamental no camiño da li-
teratura galega cara á súa in-
dependencia da acción políti-
co. Coa nova narrativa deuse
un paso fundamental para
que a literatura galega deixase
de ser exclusivamente unha
literatura de compromiso
–coa lingua, coas circunstan-
cias políticas do país…– e se
transformase nun ámbito ar-
tístico que producía obras
que estaban na mesma liña
que o resto da produción
mundial, situándose mesmo
por diante da literatura espa-
ñola na converxencia coas
vangardas internacionais”. 

É certo que naquel mo-
mento non existían tradu-
cións ao galego das obras que
se tomaban como patrón pe-
ro, na actualidade “a existen-
cia dun corpus de traducións
e dun intercambio continua-
do coas literaturas do resto do
mundo é un requisito obriga-
torio para estar presente no
espazo literario internacional,
para que se recoñezan as par-
ticularidades da nosa cultura
e incluso para que a propia
sociedade galega teña máis
confianza nas súas potencia-
lidades”. A tradución demo-
cratiza o acceso ás novidades
e supón o principal medio de
acceso a formas orixinais de
entender a interacción entre a
sociedade e o literario “o que
significa, en definitiva, que
ten un papel privilexiado no
proceso de estabelecemento
do prestixio dunha literatura
no conxunto da literatura in-
ternacional, niso que se deu
en chamar a República Mun-
dial das Letras”.�

francesa xa estamos a fa-
cer unha definición de carác-
ter político na que entran en
xogo distintas variábeis que
van dende o apoio económico
dun goberno á súa produción
literaria até a creación dun ar-
quetipo que –no imaxinario
colectivo dunha sociedade
determinada– responde á ne-
cesidade de verse reflectida
nos produtos artísticos que
orixina. O que varía é o grao de
autonomía do campo literario
a respecto das circunstancias.
Nunha sociedade como a ga-
lega, esa soberanía do literario
está moi supeditada a condi-
cionantes políticos e econó-
micos: a situación de minori-
zación da lingua, a existencia
dun mercado alleo invasivo…
No interior deste panorama,
as traducións poden ser un
elemento que colabore acti-
vamente no proceso de auto-
nomización da creación lite-
raria.” 

O papel dos críticos reflicte
a natureza da recepción que
obteñen as novidades vindas
de fóra. En moitos casos, relé-
gase a análise literaria en fa-
vor dunha acollida política
que subliñe a importancia de
acceder aos textos alleos na
lingua propia. Son numero-
sas as críticas xornalísticas
que fan fincapé nesta circuns-
tancia e que, poñéndoa en
primeiro plano, desculpan fe-
blezas estéticas para non in-
terferir na acollida que poida
ter a obra en cuestión. “Efecti-
vamente, trátase de crítica
política e non de crítica litera-
ria. Eu non digo que unha ou
outra estean ben ou mal, pero
o crítico debe decidir se fai
crítica literaria ou crítica polí-
tica. Non se poden facer am-
bas a un tempo, aínda que a
crítica literaria tamén ten
consecuencias políticas que
poden ser beneficiosas para o
sistema”.

A tradución non é un re-
quirimento imprescindíbel
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Fura dels Baus: a compañía
barcelonesa, que celebra o seu
30 aniversario, regresa a Riba-
davia cun espectáculo “espe-
cialmente feito para este 25
aniversario da Mostra”. O di-
rector da compañía, Pera Tan-
tiñá, fixera na primeira edición
da MIT diversas accións no
Castelo, e agora regresa cun ex-
perimento chamado Splash,
aberto, por medio dun obra-
doiro, ás persoas que queiran
participar. “É interesante o tra-
ballo con xente que dinamice o
espectáculo, persoas que non
sexan profesionais. Entra den-
tro desa liña de non só exhibir
espectáculos, senón tamén fa-
cer copartícipe a cidadanía”.

Outras compañías que xa
pasaran pola mostra e volven

zó, realizada por Abrapalabra.

OLLADA Á LUSOFONÍA. É interesan-
te a achega dende alén Miño, a
través dun fondo Interreg: “es-
ta conexión é estratéxica”, afir-
ma Pascual. “Ribadavia pode
convertese nun punto de refe-
rencia nas artes escénicas eu-
ropeas, nun foco atractivo para
dar a coñecer esta produción”.
Salienta De homem para ho-
mem, de Arena Ensemble, coa
prestixiosa actriz Beatriz Batar-
da, e que dirixe Carlos Aladro a
partir do texto “dun dos dra-
maturgos alemáns contempo-
ráneos máis interesantes”,
Manfred Karge. Outras pro-
postas que veñen do ámbito
lusófono son Uma rampa para
ti, da portuguesa FIAR, ou Dai-
monion, da tamén lusa Teatro
do Mar, inspirada en Fausto,
“cunha estética moi gótica,
que casa moi ben co adro de
San Domingos”, e a brasileira
Cooperativa Paulista de Tea-
tro, que presenta na rúa Mago
por casualidade. Dende outros
lugares veñen o concerto
S.M.S. (Strange Music Symp-
hony, da italiana Microband),
ou o espectáculo do canaden-
se Mr. Bunk. É salientábel a es-
trea no Estado da coprodución
franco-coreana Blik, de Mon-
sieur et Madame O, a cargo de
La Volga e Homo Ludens.�
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son a andaluza Atalaya, con
Ariadna, ou a castelá Teatro
Corsario, con El caballero de
Olmedo, creada para o 4º cen-
tenario de El Arte Nuevo de ha-
cer comedias, e que chega á ca-
pital do Ribeiro o sábado 25, lo-
go de ser estreada en Olmedo
(Valladolid) e pasar polo Festi-
val de Teatro Clásico de Alma-
gro. Conviven en Ribadavia
dende Lope de Vega até lin-
guaxes performativas: é o caso
de  City/Sim City, das catalás
Flyhard e Sala Beckett, ou Ma-
drid, laberinto XXI, de Metatar-
so, espectáculo hipermedia,
que combina performance, ci-
ne ou teatro de texto. 

Outros espectáculos son La
casa del abuelo, da andaluza
Compañía La Rous, dúas mon-
taxes da madrileña Réplika Te-
atro (Alicia atraviesa el espejoe
De la vida de las marionetas),
El teatrito del desván, da ma-
drileña Cachivache, La vida de
un piojo llamado Matías, da
andaluza El espejo negro, ou
Maté a un tipo, de Bambalinas
Asesinas. En canto á participa-
ción galega, haberá novo circo
(Trasno, de Pistacatro), teatro
de actores (Dáme veleno, de
Sarabela Teatro) ou infantil
(Tristán cara de can, da galego-
portuguesa Compañía do ele-
fante elegante), amais da revi-
sión d’A piragua, de Cándido Pa-

Lara Rozados
Van alá 25 anos dende que se
xuntaron en Ribadavia Pepe
Rubianes, as compañías cata-
lás La Cubana e La Fura dels
Baus, Teatro Artello a levar a
escena Celtas sen Filtro, de Fe-
rrín, o CDG daquela a escenifi-
car Woyzeck... Todo grazas á
paixón dun grupo de xente do
teatro afeccionado: a Agrupa-
ción Cultural Abrente nacera
xa no 69, e Rubén García, mo-
tor e alma mater do evento,
promoveu as Mostras de Riba-
davia dende o 73. Estaba se-
mentando o que sería un ali-
cerce da normalización do tea-
tro galego. De aí o primeiro
grupo xeracional de dramatur-
gos profesionais  (Manuel Lou-
renzo, Roberto Vidal Bolaño e
Euloxio R. Ruibal, que gañou o
primeiro certame Abrente ese
mesmo ano con Zardigot).
Converteuse en Mostra Inter-
nacional de Ribadavia no 84.

Hoxe non está xa García,
pero aquela locomotora que
botou a andar hai un cuarto de
século segue imparábel: esta
edición da MIT ten un carácter
especial, por unha banda, ao
celebrar os seus 25 anos, e pola
outra, ao ter unha nova direc-
ción á fronte, encabezada por
Roberto Pascual.

DE CARA Á INTERNACIONALIZACIÓN.
Os retos, para Pascual, son “a
profesionalización e a diversifi-
cación da Mostra, que adquira
cada vez maior internacionali-
zación”. Amais, esta edición ti-
ña un reto: “a de servir como
homenaxe e retrospectiva”.
Por outra banda, Pascual en-
tende “que este festival non
debe limitarse a foco de exhibi-
ción, senón que tamén debe
favorecer a organización e a
produción”. Neste sentido,
ábrense novas vías coma a cre-
ación dunha colección de tea-
tro, a cargo de Difusora. Nela
publicaranse os textos premia-
dos co Abrente.  

Un dos obxectivos a longo
prazo é a constitución dun pa-
droado: “sería un elemento
clave para acadar estabilidade
organizativa e autonomía fi-
nanceira, e facer de Ribadavia
o museo teatral de Galiza, a
Stratford galega”.

DO TEATRO CLÁSICO ÁS NOVAS DRA-
MATURXIAS. O prato forte é La

Eduardo Valiña

‘Puxen un
castiñeiro de tres
toneladas a modo
de cadáver’

M.B.
Baixo o título O espectáculo da
periferia, o artista plástico
Eduardo Valiña (O Páramo,
1972) amosa no Museo Barjola
de Xixón a súa nova proposta
expositiva na que está moi pre-
sente a idea da perda.
AA  nnaattuurreezzaa  ee  aass  iinntteerrvveenncciióónnss
ddooss  hhuummaannooss  ssoobbrree  eellaa  ssoonn  uunn--
hhaa  ccoonnssttaannttee  nnaa  ssúúaa  oobbrraa..  
A miña obra ten un carácter re-
ferencial. Como galego do inte-
rior tiven unha relación moi di-
recta coa natureza, por iso me
gusta abordala dende unha
perspectiva case paternal, coma
algo propio, como parte da
identidade, pero fuxindo da idea
romántica de mostrar simple-
mente unha paisaxe fermosa. 
QQuuee  ppaappeell  xxooggaann  aass  nnoovvaass  tteecc--
nnoollooxxííaass  nnoo  sseeuu  ttrraabbaalllloo??
Síntome moi cómodo empre-
gándoas, sexa a través do vídeo
ou dos medios dixitais. Neste
sentido, cómpre destacar na
mostra a colaboración de Juan
Gil López, un artista que traba-
lla con sons producidos en or-
denador. 
CCoommoo  ccoonncciibbiiuu  aa  eexxppoossiicciióónn??
Ideouse como proxecto especí-
fico para a capela da Trinidade
do Museo Barjolas, o que requi-
riu un proceso mental e físico
longo. A peza principal é un cas-
tiñeiro de máis de tres toneladas
recollido nun monte de Lugo.
Antes do seu traslado a Xixón ti-
vo que ser preparado. Funciona
a modo de cadáver, como sím-
bolo da identidade que se perde.
Bota fume do seu interior baixo
unha cúpula presidida por un
neon que di “fucking land art”,
que reflexiona sobre a relación
que temos os artistas galegos
coa nosa paisaxe, a nosa identi-
dade, o noso xeito de entender a
vida e con esa cultura que está a
piques de desaparecer.�

De cara á Stratford galega:
a MIT de Ribadavia fai 25 anos

’’Ribadavia pode convertese
nun punto de referencia
nas artes escénicas
europeas”

UERE SABER MÁIS?
www.mitribadavia.com?

Representación de Ariadna pola compañía andaluza Atalaya.
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Nos inicios da aviación no noso país está o nome sen-
lleiro de Xoaquín Loriga.
O aviador Loriga, de quen podedes ver na imaxe do
lado unha parte do monumento que lle fixeron os
seus veciños nos anos 30, nacera na parroquia lali-
nense de San Martiño de Prado en 1895.
Fillo dunha familia de militares, que habitaban o Pazo
de Liñares, Loriga fixo carreira militar, e alí aprendeu o
oficio daquela recén creado de aviador.
Servira na guerra do Rif, entre España e Marrocos,  e en
1924 protagonizou, xunto a outros pilotos, a viaxe
Madrid-Manila, que cubriu 18.900 kilómetros en 17
xornadas, e foi un acontecemento de grande sona, na
liña das fazañas que daquela ían protagonizando di-
versos pilotos en todo o mundo.
Dous anos máis tarde sería un dos pilotos que levou o
autoxiro de LaCierva desde Madrid a Xetafe, outro
dos fitos da aviación española e mundial.
Atendendo as peticións dos seus entusiasmados veci-
ños, o 23 de xuño de 1927 aterrou co seu avión no
Monte do Toxo de Lalín, sendo aclamado por unha
multitude de veciños, entre os que estaba, curiosa-
mente, un pintor Laxeiro que daquela era un neno.
Era o primeiro avión que tomaba terra en Galiza.
Os veciños xuntaron diñeiro para lle mercar un avión,
pero a súa morte, producida nun accidente aéreo en
1927, fixo que o diñeiro se investise nun monumento,
obra do escultor Asorey en 1933, que podemos ver,
maxestuoso, na vila de Lalín. 

A II Guerra Mundial en Galiza

Durante a II Guerra Mundial, o noso país ope-
rou como unha base dos nazis nas súas trans-
misións de radio, para controlar a aviación e o
tráfico marítimo polo Atlántico.
As tropas de Hitler, aliado de Franco na recente
guerra civil, tiveron permiso para instalar en Ar-
neiro, na  costa de Lugo, unhas enormes torres
de radiotransmisión, que polo visto tamén eran
usadas polo enemigo, xa que parece que os in-
gleses tamén se aproveitaban das súas sinais
para os mesmos obxectivos que os nazis.
Ademais, os militares nazis montaron un com-
pleto aeródromo nas Rozas, perto de Lugo,
para facilitar o mantemento e transporte de pe-
zas para as importantes torres.
Este foi o primeiro aeroporto galego, aínda
que de tipo militar, antes de que Lavacolla
empezara a funcionar como tal, a principios
dos anos 50.
O aeródromo foise desmantelando, aínda que
hoxe se conserva un hangar, e é usado para fins
deportivos.
En canto ás torres, usadas polo exército español
durante anos, quedaron no abandono, e as
dúas últimas tombaron por un temporal aínda
o ano pasado, desaparecendo así un vestixio da
historia galega e da II Guerra Mundial.

A aviación en Galiza
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An Alfaya 

DDas definicións do ter-
mo feira, escollo unha

que acae ben ao fito que
xunta a libreiros, editores,
escritores, ilustradores,
asistentes e demais nas ala-
medas das nosas localida-
des, animando a mostra
con actos lúdicos: presenta-
cións, firmas, espectáculos,
etc. Reza o dicionario: “Reu-
nión de xentes nun sitio pú-
blico en días sinalados, fixos
ou variables, da semana,
mes ou ano coa finalidade
de vender, mercar ou inter-
cambiar produtos (neste
caso libros)”. No entanto,
paseando entre as casetas, e
abstraéndome do que se
ofrece, teño a sensación de
que o que motiva a afluen-
cia dos curiosos non é dis-
tinto do que experimenta
aquel que pescuda nunha
feira agrícola, animal, de ali-
mentación, etc., cos seus
correspondentes reclamos
publicitarios: descontos,
sorteos, novidades? E pre-
gúntome: Ten o mesmo
senso unha feira do libro
que unha feira do gando ou
de maquinaria? Pois se ca-
dra, considerando a indus-
tria do libro como un nego-
cio, indubidablemente si,
mais, ten o libro-produto
outra finalidade ademais da
comercial, ou como ben
cultural abrangue outras fa-
cetas difíciles de cuantificar
á marxe do factor compra-
venta-beneficio? Nestes dí-
as invádeme unha sensa-
ción de desidia diante das
casetas, cada ano menos
numerosas, con títulos re-
petitivos que asoballan os
escaparates das librerías,
con presentacións de publi-
cacións onde editores e au-
tores cóntanse as bonanzas
das súas criaturas con esca-
so público e onde hai un
compadreo de feira animal.
Se cadra a cultura é unha
entelequia, non si?�

FEIRA DO LIBRO

Ten o mesmo
senso unha
feira do libro
que unha 
feira do 
gando ou de
maquinaria”

’’

Acuarelas.

Autor:  Rafa Villar

Editorial: Galaxia. Col. Árbore

Interesante poemario que supón a
primeira incursión do seu autor, o
poeta Rafa Villar dentro da literatura
infantil. Trátase dun compendio de
poemas cos que, de certo, van gozar
non só os nenos senón tamén os
adultos que compartan a emoción
da palabra poética. A través dos
seus versos coloristas distribuídos
en curtas estrofas (de tres ou catro
versos) onde a rima consoante al-
terna coa asonante seguindo o

ritmo marcado polas repeticións, os
xogos de palabras, a onomato-
peas...o lector adéntrase no marabi-
lloso mundo infantil de xogos, aven-
turas pero tamén de medos. Deste
xeito, pode revivir a ilusión perante
o circo, a decepción da visita ao zoo
ou o recordo do patio da escola
como o espazo onde a fantasía abre
calquera porta lúdica. Pero a evoca-
ción do pasado tamén lle lembra
que hai que coñecelo para entender
mellor o presente, que hai avións
que van á guerra, cidades que so-
fren os ataques dunha natureza
maltratada e xente perseguida por

defender a
súa cultura
e reivindi-
car a fala
dos seus
avós. As
suxestivas
i l u s t r a -
cións de
Kristina Sa-

baite completan este universo de
sentimentos salferidos polas conno-
tacións das cores onde o laranxa
amarelado domina sobre un fondo
en branco e negro.�

Alba Piñeiro

Versos de cores

Solucións:

Quedaches sen chave, e tes que atopar o xeito de

recuperala, ou non entras na casa!

Neste barullo de letras agáchanse sete nomes de

modelos de avións A atopalas!

Barullo de letras: 

Fokker, Concorde, Boeing, Dou-

glas, Mig, Tupolev, Mirage.
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inéditos nas gabetas dos escri-
tores! Arriscábase sempre. Os
escritores estaban todos ficha-
dos na policía. Até os raros es-
critores de dereita tiñan obras
prohibidas! O propio presi-
dente do Consello de Minis-
tros, Marcelo Caetano, tivo
prohibida pola censura en Por-
tugal unha entrevista que deu
ao xornal Globo no Brasil. Di-
cía o censor que a entrevista
era só para os brasileiros.
Aínda está por facer o grande
fresco novelesco definitivo
desa época, aínda que teña-
mos obras fundamentais que a
retraten fragmentariamente.
DDeessddee  xxaanneeiirroo  éé  mmeemmbbrroo  ddee
hhoonnrraa  ddaa  AAccaaddeemmiiaa  GGaalleeggaa,,  vvaaii
ppaarrttiicciippaarr  nnaallggúúnn  aaccttoo  ddee  eenn--
ttrraaddaa??  QQuuee  tteemmaa  aabboorrddaarrííaa  nnoo
iinnggrreessoo??
De acordo coas normas, terei
de presentar unha comunica-
ción de entrada e o tema será
de ponte entre a Galiza e Ma-
deira, en que nacín. Falarei dos
trobadores satíricos palacianos
que se instalaran, outros nace-
ran –eran nove– no alborecer
da descuberta e poboamento
da illa. Relaciono iso coa pecu-
liaridade do mal-dizer caracte-
rístico da Madeira, que se
chama “billardice” e que re-
monto a unha cantiga satírica
imputada ao poeta madei-
rense Manuel de Noronha,
certo día descuberto a usar “ci-
rolas de chamilote”! Deben ser
as cirolas literariamente máis
famosas da literatura portu-
guesa!
ÉÉ  eessccrriittoorr  eenn  aaccttiivvoo  ee  xxoorrnnaalliissttaa
xxuubbiillaaddoo,,  ccaall  éé  aa  ssúúaa  vviissiióónn  ssoobbrree
oo  ffuuttuurroo  ttaannttoo  ddooss  xxoorrnnaaiiss  eenn  ppaa--
ppeell  ccoommoo  ddoo  lliibbrroo??
No que respecta ao xornalismo
preocúpanme esencialmente
as cuestións de ética. Resolvi-
das estas –mais para iso sería
preciso unha exemplar von-
tade política–, cumpriría traba-
llar a formación técnica e cien-
tífica dos futuros xornalistas,
pondo fin ao ocaso do xorna-
lismo tal como hoxe o vemos
tan patente no papel, na rede,
na tv ou na radio. O xornalismo
ou é honesto ou non é, ou serve
as cidadanías ou as camarillas,
ou é bandeira vital e popular
ou perverte. Cos libros é a
mesma cousa. Estamos no de-
albar da lixeratura. Ou acaba-
mos con iso, mesmo pasando
por antidemocráticos, ou afo-
gamos as xeracións seguintes.�

res, biografías e fotobiografías,
recollas de crónicas e artigos da
prensa conservadora. Estamos
nunha altura en que tamén se
manifesta unha segunda vaga,
máis madurecida de libros me-
morialísticos sobre o antes e o
inmediatamente despois do 25
de Abril.
AA  rreeaalliiddaaddee  ccoolloonniiaall  éé  uunn  tteemmaa
qquuee  ppeessaa  nnaa  lliitteerraattuurraa  ddee  AAnnggoollaa
ee  MMoozzaammbbiiqquuee,,  ttaamméénn  nnaa  ppoorr--
ttuugguueessaa??  AA  ddiittaadduurraa  éé  tteemmaa  ddaa  llii--
tteerraattuurraa  qquuee  ssee  ffaaii  eenn  PPoorrttuuggaall??
A ditadura salazarista-marce-
lista é un tema importante na
Literatura Portuguesa. Xa o era
antes do 25 de Abril. Abonda
ver as listas de obras  e autores
prohibidos, non importa o que
escribisen. Porén, se escribían
con pseudónimo non había
problema! Revela ben a arbi-
trariedade. Por iso no 25 de
Abril había máis libros publica-
dos prohibidos do que libros
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son ficción narrativa– teñen ins-
piración en feitos reais, a cuxos
documentos de raíz tiven ac-
ceso ou me foron narrados,
usando eu a liberdade de escri-
tor. Estes temas foran inicial-
mente de reportaxes  miñas
que, despois de publicadas en
xornal, foran rearranxadas para
o libro No Pasarán! Cenas e es-
cenarios da Guerra Civil de Es-
paña, que foi premiado dúas
veces e tivo dúas edicións a fi-
nais dos anos 90. Publiquei ta-
mén Trincheiras e Nas Cinzas
do Inferno. O conto da illa de
San Simón é unha monografía
novelada da illa de Meendinho.
Continúa unha parte da miña
obra a valerse deste expediente
que podería designar “conto
histórico”.
CCoommoo  rreessoollvveeuu  PPoorrttuuggaall  aa  ssúúaa
pprrooppiiaa  mmeemmoorriiaa  hhiissttóórriiccaa  ddaa  DDii--
ttaadduurraa??  RReessttaauurroouussee  aa  ddiiggnnii--
ddaaddee  ddooss  rreepprreessaalliiaaddooss  aappóóss  oo
2255  ddee  aabbrriill??  HHaaii  rreevviissiioonniissmmoo  pprroo
ssaallaazzaarriissttaa  eenn  PPoorrttuuggaall??
Sempre houbo salazaristas en
Portugal, mais o número vai re-
ducíndose. No entanto, emerxe
unha literatura light que se
serve dos temas salazaristas
para se impor. E ten os seus lec-
tores. Iso acontece, por exem-
plo, con certas novelas de sau-
dosismo colonialista. Porén isto
nótase máis a nivel de memo-
rialismo de políticos e de milita-

Xan Carballa
Negra sombra! Negra sombra!
(Edicións A Nosa Terra) é o li-
bro recén saído do forno do
xornalista, poeta e romancista
portugués José Viale Moutinho
(Funchal, 1945). Sete relatos, a
medio camiño entre a ficción e
a realidade, situados no tempo
que seguiu ao 1936, ao que o
autor por diversas razóns adica
a súa atención desde hai moi-
tos anos. En xaneiro foi elixido
académico de honra da Real
Academia Galega.
AA  ssúúaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoollooss  eeppii--
ssooddiiooss  ddaa  gguueerrrraa  nnaa  GGaalliizzaa  ee  nnoo
EEssttaaddoo  eessppaaññooll  ddee  oonnddee  llllee  vvéénn??
En xullo de 1936, o meu avó
materno, Fernando Viale, a
miña mai e boa parte da fami-
lia dese lado –xibraltareños–,
pasaban o verán no palacete
que tiñan en La Linea de la
Concepción, onde posuían ta-
mén un bo pedazo de praia.
Meu avó era abastecedor de
barcos e tiña unha frota pes-
queira cuxa dimensión ignoro.
Era un home xeneroso, pois re-
servaba unha parte do pescado
para os necesitados. Tiña ta-
mén casa en Xibraltar e andaba
sempre dun lado para o outro.
A guerra sorprendeu a familia
en La Linea, alí controlada por
anarquistas. A pesar de conser-
vador, meu avó beneficiouse
do agradecemento das clases
desfavorecidas. Daquela a fa-
milia, co que puido levar, me-
teuse no Hudson e foi escol-
tada até ás portas de Xibraltar,
onde entrou san e salva. A
miña nai contoume o rastro de
sangue que puido presenciar
nesa curta viaxe: padres e frei-
ras pendurados de postes de
electricidade co letreiro “carne
de perro”, cousas así. Mais a fa-
milia Viale foi respectada pola
turbamulta. 
AA  oouuttrraa  ppaarrttee  ddaa  ffaammiilliiaa  ffaalloouullllee
ddaa  ppoossgguueerrrraa..
O meu pai, que era do Douro,
non lonxe da fronteira, e home
viaxado, contábame dos refu-
xiados que había en Portugal e
algunhas historias que coñecía.
Fun lendo, coñecendo xente li-
gada directamente. Como xor-
nalista, pasei a fronteira para re-
alizar un proxecto de memoria
histórica para o Diario de Noti-
cias e fascineime. Mais encon-
trei efectivas paredes de silencio.
O caso máis impresionante foi o
duns homes que xogaban do-
minó había unha vintena de

anos e dous deles, antigos com-
batentes republicanos, non sa-
bían que o compañeiro deles
fora soldado franquista conde-
corado en combate, e viceversa!
Hoxe teño uns milleiros de libros
sobre a Guerra Civil, e continúo
a adquirilos, e moitas horas de
conversa con combatentes, gue-
rrilleiros e outros, os máis deles
xa desaparecidos. Encontreime
con históricos como Santiago
Álvarez, Pedro Mateo Merino,
La Dinamitera ou Marcos Ana,
recollín moitas historias de com-
batentes que nunca figurarán na
Historia! E forcei a descoberta de
algo como a presenza de Álvaro
Cunhal en Madrid, no asalto ao
Cuartel da Montaña. Entrevis-
teino longamente sobre a súa
presenza nesa altura en España
–materia que serviu a Pacheco
Pereira na súa polémica biogra-
fía de Cunhal–, e no final da con-
versa observeille que aquilo
daba unha novela. Meses máis
tarde envioume o libro A Casa
de Eulália,que acababa de pu-
blicar e era como a novelización
da nosa entrevista. Fiquei feliz
de ter provocado esa obra.      
AA  nnaarrrraacciióónn  ssoobbrree  ooss  eeppiissooddiiooss
ddee  TTuuii,,  iinnccllúúee  ccoonnffeessiióónnss  aannóónnii--
mmaass  ddee  ““aarrrreeppeennttiiddooss””  ee  aaccuussaa--
cciióónnss  ddiirreeccttaass  qquuee  aaíínnddaa  lleevvaann--
ttaann  rroonncchhaass..  QQuuee  hhaaii  ddee  ffiicccciióónn  ee
qquuee  ddee  rreeaalliiddaaddee  rreeccrriiaaddaa??
Case todas estas historias –que

José Viale Moutinho, escritor e xornalista

‘Fago literatura histórica cos datos reais’

’’Cando entre na Academia
Galega farei unha ponte
entre Galiza e Madeira
conectadas
polos trobadores”

31 cultura.qxd  14/7/09  23:15  Página 1



ANOSATERRA
16-22 DE XULLO DE 2009

carreira da vida.
A novela deixa abertas moi-

tas interrogantes, que se des-
prenden da multitude de sím-
bolos ocorrentes nela, pois Raj
ten obsesión cos signos. E todo
nela sobre a condición huma-
na, son símbolos, velaquí a
mostra dalgúns: a nai (símbolo
de amor e comuñón coa natu-
reza, fronte ao pai, que é a vio-
lencia e a non comunicación, a
intolerancia), o periquito ver-
mello, o río, a selva, a prisión, a
goma de borrar, o(s) sono(s),
Eretz (a terra prometida), a es-
trela de David, a mes-
ma figura querubínica
de David… Están pre-
sentes, aí, convidán-
donos a repensar a
historia narrada…
Con plena liberdade.
Sabemos que son sím-
bolos, nós debemos
saber de que e para
que están aí… Esa ple-
na liberdade é a ma-
neira de activar o lector, de acti-
varlle á historia unha función
que vai para alén da emoción, a
función que consiste en que o
lector se faga preguntas, refle-
xione, sobre o valor da vida, so-
bre o azar e o infortunio, sobre
o valor da amizade e da irman-
dade, sobre a historia. Refle-
xión libre, non condicionada
por ningunha dirección suxeri-
da ou predeterminada, o cal é

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

� MMoonnttee  LLoouurroo.. Luís Rei Núñez. Xerais

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

� AA  vviiddaa  ddoo  oouuttrroo.. Carlos G. Reigosa. Xerais. 

� . OO  MMuusseeoo  ddaa  IInnoocceenncciiaa..  Orhan Pamuk. Galaxia

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

� CCaarrttaass  ddee  rreeppuubblliiccaannooss  ......  X. Alonso Montero. Xerais.

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

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

� AA  ccoorrppoo  aabbeerrttoo.. Manuel Rivas. Xerais..

A novela de Natacha Appanah,
que pon en galego Emma La-
zaré, vén precedida dunha moi
estimábel consideración en
Francia. Recibiu o premio
FNAC 2007, os dos lectores de
L´express2008 e o Cultura e Bi-
bliotecas para Todos. O derra-
deiro irmán é
unha obra que
sabe emocio-
nar. Segundo a
presentación
editorial, “po-
súe a sonorida-
de dunha can-
ción triste”, un-
ha definición que lle acae moi
ben. 

A novela en todo momento
está dominada polo fracaso vi-
tal. Raj, agora que vai vello,
cóntanos a súa vida: como per-
deu os dous irmáns, o mesmo
día, na chea salvaxe do río; co-
mo era dunha familia pobre alá
da illa Mauricio; a vida alegre
que malia todo levaba, malia a
pobreza, malia a violencia que
un pai, frío e borracho, bota so-
bre a súa nai e el mesmo; como
atopa un novo amigo, David,
que adopta como irmán para
subsanar a perda daqueles
queridísimos afogados, e que
tamén morrerá; como a súa nai
era meiga coñecedora de re-
medios naturais e lle dispensa-
ba un amor infinito. Tal fracaso
vital vén determinado polo fei-
to de ser el, Raj, o de peor saú-
de, o único sobrevivente; é di-
cir, falamos do fracaso vital do
que sen dúbida podemos con-
siderar como un vencedor na

en colección  (Fora de Xogo )
para lectores mozos é, pola súa
banda, outro dato que non de-
be pasar desapercibido ao no-
so comentario. Sen dúbida é
esta novela unha desas lectu-
ras que se adoitan cualificar de
“para toda a familia”.�

X.M. Eyré

Esta é a primeira novela publi-
cada por Orhan Pamuk des-
pois de que se lle concedese o
Premio Nobel de Literatura e
iso nótase: semella que o autor
quixese poñer
nela todo o que
sabe, todo o
que aprendeu
ao longo da súa
carreira como
escritor, para
non decepcio-
nar a aqueles que van atrás da
etiqueta “Nobel”. O museo da
inocencia, por outra banda,
non oculta a súa débeda nin
coa gran novela do século XIX

nin coas técnicas literarias do
modernismo que contribuí-
ron a acabar con ela; unha am-
bigüidade perfectamente pla-
nificada que ten as súas conse-
cuencias na lectura, na recep-
ción que o lector pode facer
deste monumental relato so-
bre a obsesión amorosa. Ou
sobre a obsesión co pasado.

A formulación da trama pa-
rece sacada dunha novela sen-
timental barata e iso xa é toda
unha declaración de princi-
pios por parte do autor polo
que ten de paródico: Kemal,
un mozo da elite rica de Istam-
bul, coñece a Füsun, unha pa-
rente afastada que per-

Marta Dacosta

Camiñei as rúas de Istam-
bul, cheirei os aromas da

cociña, comprendín a Sekure,
escoitei o difícil equilibrio das
conversas co seu pai, diálogos
correctos en que cada un di o
que o outro agarda que diga,
mais é quen de comprender
que son outros os seus dese-
xos. Comprobo a distancia en-
tre o que dita a moral e o que se
desexa, estou dentro dun
mundo co que nada teño que
ver e vou entendendo como se
entretecen os seus fíos, men-
tres asisto a un debate de fondo
de se hai límites para a capaci-
dade creadora do ser humano
e se o ollo humano pode emu-
lar a visión de Deus. Os ilustra-
dores debátense entre seguir
fielmente a tradición dos anti-
gos mestres que situaban to-
dos os obxectos ao mesmo ni-
vel ou imitar os occidentais in-
troducindo a perspectiva e o
realismo na pintura, algo que
aínda convertía esta arte nun
pecado maior, xa que o Alco-
rán prohibe a ilustración. En-
trei nunha historia absoluta-
mente local e concreta, mais
que na súa concreción é unha
parábola universal sobre a ca-
pacidade de creación, ou sobre
os límites que os humanos nos
autoimpoñemos en nome da
relixión. Así que cando lía Chá-
mome vermello, de Orhan Pa-
muk non podía deixar de pen-
sar en Castelao, naquelas pala-
bras súas: “Somentes preser-
vando as nosas enerxías autóc-
tonas, a nosa capacidade crea-
dora, é como poderemos con-
tribuír á civilización universal
incorporando a ela as nosas
tradicións inéditas.” Acepta-
mos a Pamuk como un escritor
universal e lemos, traducida, a
súa historia local, que nada ten
que ver con nós, mais que nos
ensina que só sendo nós mes-
mos, reflexionando sobre a no-
sa identidade, chegaremos a
todos e estaremos no mundo.�

VERMELLO

’’

NARRATIVA.

O verdadeiro
valor
dos símbolos

O derradeiro irmán
AAuuttoorraa::  Natacha Appanah.

TTrraadduuttoorraa::  Emma Lazaré.

EEddiittaa::Xerais.

’’Só sendo nós mesmos
chegaremos a todos
e estaremos
no mundo”

>>>

unha virtude, mais tamén un
risco se a historia non resulta
compacta. No fondo, ese é o
verdadeiro valor dos símbolos,
pois cando se nos traduce a ca-
ra simbolizada tamén, o sím-
bolo deixa de ser verdadeira-
mente democrático e accesíbel
a todos. Por riba da evocacións
paisaxísticas, para nós tan exó-
ticas.

A novela, así,  que propón
un contido humano moi fon-
do (estamos na Segunda Gue-
rra Mundial, con 1500 xudeus
deportados confinados na pri-

sión de Beau-Bas-
sin…), non sería a
mesma sen a sobredi-
mensión que o uso dos
símbolos lle confiren,
sería só outra historia
máis, que chegaría con
maior ou menor forza
ao lector, mais non fi-
caría instalada na me-
moria. 
O resultado é unha no-

vela de escrita sinxela, que foxe
de calquera alarde, pois só pro-
cura a efectividade comunica-
tiva, para o cal dispón unha
historia de tipo memorialista
(é a biografía de Raj), contada
con moita dolor polas perdas
sufridas, na que se reflexiona
precisamente sobre as perdas
e as posíbeis medidas repara-
doras.

Que Xerais decidise editala

’’É unhanovela
de escrita
sinxela,
que foxe
de calquera
alarde”

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

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

O pasado
como obsesión

Natacha Appanah.

O museo da inocencia
AAuuttoorr::    Orhan Pamuk.

TTrraadduucciióónn::  Bartug Aykam e María

Alonso Seisdedos.

EEddiittaa::Galaxia.
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mén máis distante, engadín-
dolle á historia un humor que
pretende suprimir o dramatis-
mo con que habitualmente se
trata esta cuestión. 

Durante a época en
que Füsun permane-
ce ausente, Kemal co-
meza a xuntar todos
os obxectos que teñen
algunha relación con
ela e coa época do seu
romance. Esta situa-
ción prolóngase coa
súa reaparición, agora
casada cun director
de cine mediocre. Esa
colleita é o xermolo
deste particular “mu-
seo da inocencia” ao
que fai referencia o tí-
tulo e que posibilita
que o lector se vexa in-
terpelado polo narra-
dor igual que o visi-

tante dun museo escoita as pa-
labras do guía que agrega to-
das as notas explicativas nece-
sarias para comprender o sig-
nificado dos obxectos expos-

CULTURA.33.

tence a unha familia hu-
milde pero que, a cambio, po-
súe unha beleza abraiante. Ke-
mal, aínda que comprometido
con Sibel –unha moza da súa
mesma clase social– mantén
unha aventura coa súa curmá.
Ela perde a virxindade con el e
el desenvolve unha teimuda
obsesión erótica por ela que
ocupa todo o seu tempo. En
principio, Kemal pensa que
pode manter a Füsun como
amante unha vez case con Si-
bel pero, despois da festa de
compromiso, aquela desapa-
rece e el afunde nunha depre-
sión que non fai máis que
acrecentar a súa obcecación e
que, pouco e pouco, vai afec-
tando todas as dimensións da
súa vida: os negocios comezan
a irlle mal, o seu círculo social
apártase del e, finalmente, a
súa prometida abandónao. 

Quizais o maior risco que
corre esta novela é o de que o
lector pouco adestrado non
saiba ver a hiperbólica dose de
sarcasmo que subxace á des-
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CONTADELIBROS.
Viaxe ao norte

A Mariña,de Xosé María G.
Palmeiro e Xosé Manuel
Santos, é unha obra escrita ao

xeito de guía
práctica para to-
dos aqueles que
queiran
descubrir o
litoral norte de
Galiza, desde O
Vicedo a

Ribadeo, pasando por Viveiro,
Foz e outras paisaxes. Edita
Turgalicia xunto con Alhena.

De ribeira e curro

Xerais publica dous libros óp-
timos para o verán. Itinerarios
seguindo o río Miño, de Paco
Armada, forma parte da colec-
ción ‘Guías’ e propón xeitos

diversos á lon-
ga ribeira que

baña Galiza
de nordeste
a suroeste.
Cabalos de
vento.
Curros de
pedra, de
Xavier

Teniente e Xosé Guillermo,
xungue as fotos do primeiro e
as ilustracións do segundo so-
bre a rapa das bestas cun
enfoque artístico e subxectivo. 

Un recanto do Morrazo

Xerardo Dasairas Valsa publi-
ca Darbo na memoria. Esencia
de terra co mar ao fondo,
que edita a Comunidade de

Montes
Veciñais
e de
Man
Común
de
Darbo,
en

Cangas. Con ánimo divulgati-
vo e desde diversos puntos
de vista, o autor vai descubrin-
do a historia da parroquia,
con profusión de datos
anecdóticos que ilustran
a viaxe ao pasado.�

crición desta obsesión amoro-
sa, que se describe en termos
tan sentimentaloides coma hi-
larantes. Pero, precisamente, é
ese ton irónico o que lle permi-
te a Pamuk elaborar
unha divertida burla
de toda unha serie de
costumes e preocupa-
cións propios da so-
ciedade turca: dende
a relación con Occi-
dente até a bebida,
pasando polo islamis-
mo, a situación da
muller, o puritanismo
sexual ou a perda de
referentes consubs-
tancial á moderniza-
ción. As obras de Or-
han Pamuk versan
fundamentalmente
sobre a reconstrución
da memoria, sobre a
confrontación entre o
novo e o vello como cerna do
debate verbo da nosa identi-
dade. O museo da inocencia
recunca neste asunto, se cadra
de xeito máis prolixo, pero ta-

tos. 
No seu libro homenaxe á

súa cidade natal, Istambul, Pa-
muk xa chamaba a atención
sobre o feito de que “nos paí-
ses occidentais as ruínas están
preservadas en museos; en Is-
tambul, os seus habitantes de-
ben conformarse con vivir en-
tre elas”. Esta fixación coa mu-
sealización –tan de actualida-
de na sociedade contemporá-
nea– responde á necesidade
que temos de nos enfrontar co
pasado superando a nostalxia,
de converter o tempo nun es-
pazo que poidamos visitar.
Sempre, iso si, manténdonos a
salvo dos inconvenientes do
pretérito. O museo da inocen-
cia comeza cunha apelación a
esa melancolía que semella es-
tar sempre no núcleo identita-
rio que nos distingue do resto
do mundo e que adoitamos si-
tuar noutro tempo: “Foi o ins-
tante máis feliz da miña vida e
non souben entón”. 

Pero, realmente amamos
ese pasado que –supoñemos–
conforma a nosa identidade
ou só os obxectos que nos re-
miten ao mito dese pasado e
que custodiamos celosamente
nos museos? En realidade, Ke-
mal, ao idealizar unha paixón
puramente erótica –en ningún
momento se propón anular a
súa voda para casar con Fü-
sun– outórgalle carta de natu-
reza á obxectualización do
corpo da muller, á reificación
dun tempo onde sitúa o verda-
deiro amor, case como garan-
tía de que non poderá repetir-
se xamais. Talvez o que face-
mos todos cando caemos na
tentación de refuxiarnos na
lenda do “calquera tempo pa-
sado foi mellor” para non en-
frontarnos coa inmediatez do
presente.

A novela de Pamuk é arris-
cada e está repleta de análises
de situacións e sentimentos
que, en xeral se resolven con
interese, agás no tramo cen-
tral, no que a descrición da ob-
sesión do protagonista pesa e
se repite –quizais de xeito ine-
vitábel, dada a meticulosidade
con que o autor arrostra o
asunto da fuxida da reali-

Pablo García Martínez, V Premio Biblos Pazos.García Martínez (Arzúa,

1985) estudou Xornalismo en Compostela, Coimbra e Euskadi, e traballa en

Vieiros. Resultou gañador deste certame literario para menores de 25 anos

cunha obra que ten o título provisional de Relato dun estalido xordo. Como

premio, poderá pasar un mes na Casa de Bachao para se dedicar á redacción

definitiva, con Manuel Rivas como titor, e contra fin de ano publicarase a no-

vela en galego e en castelán. Tamén se lle outorgou unha escultura de Luís

Loureira titulada A peneira dos soñose un ordenador portátil. Foi finalista Zel-

tia Regueiro Fuentes, de Cambre, que recibiu unha placa conmemorativa.�

’’O ton irónico
permítelle
a Pamuk
elaborar
unha
divertida
burla de toda
unha serie
de costumes e
preocupacións
da sociedade
turca”

Orhan Pamuk. FABIAN BIMMER

>>>

>>>
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Todo a punto para a Bienal De pedra e de palabra.Logo dunha xuntan-

za entre o presidente e o secretario do PEN Clube, Luís González Tosar e

Gonzalo Navaza, o conselleiro de Cultura e Turismo, Roberto Varela Fariña, e

o director xeral de Produción e Difusión da Cultura, Francisco López Rodrí-

guez, acordouse o apoio da Consellaría ao evento literario, que terá lugar en

Compostela en outubro do 2010, e estará dedicado, na que será a súa ter-

ceira edición, a Iberoamérica. As dúas primeiras edicións recuncaron en Eu-

ropa e en África e Asia, respectivamente.�

desa fenda chega a conscien-
cia da perda, a “reconcilia-
ción” con ela. “Ningún ele-
mento deste libro se pode se-
parar da súa dedicatoria”. A
experiencia da fractura aché-
ganos esa conciencia da mu-
danza. Como desaprender a
crenza na “seguridade” que se
nos ensinou, descubrir que a
vida é sempre cambio? O dis-
curso elexíaco é reaccionario.
Cómpre a memoria non co-
mo morriña, senón como pór
en cuestión, subverter: “O
meu pai, de por parte, lía a
Marx (A linguaxe é a concien-
cia). No recreo a súa filla fala-
ba en castelán”. A lectura de
María do Cebreiro obríganos
a relernos dende lonxe. A re-
belarnos contra o “ser de...”.�

Lara Rozados

con autonomía. Esa subxecti-
vidade radical, saber que non
hai nada definitivo, e seremos
o que construamos, bota as
paredes abaixo. Eis a
rebelión que propón
María do Cebreiro: a
consciencia do cam-
bio, do devir, da nosa
responsabilidade so-
bre a liberdade propia
e tamén colectiva (dio
a través de Sartre: “es-
tamos condenados a
ser libres”).

O libro que ía ser
publicado xunto con
Cuarto de outono
achega unha nova
perspectiva: se naquel xa se
adiantaba o desafío ás con-
vencións nas relacións huma-
nas, aquí derrúbanse as pare-
des de vez: a identidade é mu-
tábel, non constrinxida, deslo-
calizada. Mesmo hai un xogo
metaliterario con esa distan-
cia, do que xa advirte un frag-
mento da Aurora Leigh de Eli-
zabeth Barret Browning ao co-
mezo do libro, ao respecto da
“dobre visión” dos poetas:
“abranguer as cousas próxi-
mas coma se as tivesen lonxe,
e achegarse ás cousas distan-
tes tan intimamente coma se
as tocasen”. 

A autora presenta entón un-
ha cartografía da non perten-
za, das non raíces: Lisboa, Sin-
tra, Bangor, “o uso piramidal
da violencia” en García Rodrí-
guez... Lugar, á fin, é o que nós
queiramos nomear como lu-
gar. Non somos dun único lu-
gar, somos de multiplicidade
deles. Esa liberación con res-
pecto ao territorio existe ta-
mén con respecto ás relacións.
O “aquí” e o amor son dous
planos que se entrecruzan pa-
ra evidenciar que a posesión, a
identificación plena, o arraigo,
constitúen limitacións. A en-
trega, realmente, está na ho-
nestidade de sabérmonos se-
res incertos, inestábeis. O
amor tampouco é identifica-
ción: é o exercicio da diferenza.
Metelo no xustillo da formali-
dade, da convención, é desac-
tivalo: “non hai formas: hai vi-
da, un atentado contra a no-

dade. Non obstante, a no-
vela remonta o voo co divorcio
de Füsun, momento a partir
do cal transcorre cara a un final
autenticamente emotivo, que
proxecta a posibilidade de re-
dención coa asunción dunha
Historia que non deixa de ser
iso: unha historia. Confórma-
nos e resulta ineludíbel para
explicarnos, pero pode supe-
rarse. Os termos da angustiosa
relación co pasado quedan
claros.

Pamuk narra con eficiencia:
quizais se perde no desenvol-
vemento dramático, mais sabe
darlle sentido e intención ao
relato, que se le con interese.
Sobre todo, volve arriscar con
esta novela, e esa é unha das
súas mellores bazas.�

Manuel Xestoso

“Un libro que non quere fun-
dar nada. Un movemento que
nega o movemento. A distan-
cia pode ser anterior ao senti-
do de perten-
za. O desapego
pode ser a con-
dición do
amor”. Desa-
fiemos a pro-
piedade priva-
da (tamén no
plano emocional). Xa dende a
contracapa de Non son de
aquí obrígasenos a afastarnos,
a mirarnos dende fóra, con
distancia respecto á propia
identidade (entendida como
esencia, estabilidade, unicida-
de). Pola contra, recoñecér-
monos na diferenza, na posi-
bilidade de cambio, non ter-
mos a escusa de que nada nos
predetermina. Sabérmonos

ción vixente de familia”. A lin-
guaxe tamén é unha forma de
exercer poder, de delimitar.
Como facer que a linguaxe

non sexa tamén colo-
nial? “Ao vento, que
non para, han querer
darlle un nome de lu-
gar: por bonito que se-
xa, unha traizón”. Co-
mo “falar como se to-
do o mundo tivese de-
reito”? “Non fundare-
mos nada. Honrare-
mos os límites. Ama-
remos o chan tal co-
mo é”.
Tamén entra en xogo
a relación co tempo

cronolóxico, con como xestio-
namos a memoria: o propio li-
bro está dedicado á memoria
do avó Xosé. Da consciencia

crítica

CONTADELIBROS.
Premio duplo

Teresa González Costa publica a
un tempo dúas obras de teatro
que mereceron premio. Sempre
quixen bailar un tango gañou o
‘Álvaro Cunqueiro’ 2008. Tráta-

se dun texto
que se achega a
unha familia en
tránsito,
enfrontada á
certeza da
morte.
Pingueiras e
tarteirasobtivo

o ‘Manuel María’
2008 e conta as historias do Cir-
co do Paraugas. En Xerais.

Teatro para ler

Cartas de amor a Stalin,
Himmelweg eA paz perpetua,
de Juan Mayorga; A Electra acá-

elle ben o loito,
de Eugene
O’Neill e
Calígula e O
malentendido,
de Alber
Camus, son as
primeiras

obras que publica
Galaxia na nova

colección ‘ESAD’, siglas da Esco-
la Superior de Arte Dramática de
Galiza e buscan o elo entre lecto-
res e espectadores teatrais. 

Cadernos Laiovento

Laiovento publica tres novos
cadernos de teatro. Na outra
beira, de Carmen Abizanda Lo-
sada (traducida ao galego por

Roberto
Pascual),
Diario dun bar,
de Lupe
Gómez, e Luz
de sombras,de
Luís Rodríguez

Cao. A primeira é
unha historia de mendigos atra-
vesada polo engado do amor. A
segunda lévanos a un bar onde
os seareiros falan cun aquel líri-
co e profético. A terceira presén-
tanos un grupo de aspirantes a
revolucionarios . �

’’Esa liberación
con respecto
ao territorio
existe tamén
con respecto
ás relacións”

POESÍA.

O cuarto propio
non ten paredes

Non son de aquí
AAuuttoorraa::  María do Cebreiro.

EEddiittaa::Xerais.

María do Cebreiro.

>>>
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texia que poderiamos cualifi-
car como de nation-building
que noutros lados xa se dera
no século XIX e aquí non vai
cristalizar até ben avanzado o
XX. Neste contexto a constitu-
ción dos museos provocou

que os obxectos cobrasen un
significado como parte do pa-
trimonio nacional e vincula-
dos ás identidades dos cida-
dáns, pois o museo como ins-
titución social axuda na crea-
ción dunha autoconciencia e

podemos inserilo dentro dun
proceso político democrati-
zador. Eis a tradición na que
se instala o Museo do Pobo
Galego.

O MPG nace como institu-
ción en 1976 grazas á ini-

Cando menos é sorprendente
que unha institución como o
Museo do Pobo Galego
(MPG), unha das poucas crea-
da desde a so-
ciedade civil e
que xa cum-
priu os trinta
anos, non teña
chamado a
atención do
mundo académico e este non
elaborase un discurso sobre o
mesmo. Agora hai pouco que
saíu do prelo a primeira tese
de doutoramento feita sobre o
mesmo pola antropóloga Fáti-
ma Braña.

A autora empeza facendo
unha tipoloxía dos paradig-
mas de museos, seguindo un-
ha análise do antropólogo
portugués Paulo Castro Sei-
xas, para optar por situar o
MPG dentro da categoría de
museo dialóxico, aquela na
que ten que xustificar a súa
existencia en función do papel
social. En consecuencia o
MPG estaría dentro da catego-
ría de “museo para as perso-
as”, non é un museo de obxec-
tos. Tamén nesta primeira
parte hai unha declaración na
que confesa a súa vinculación
coa institución obxecto de es-
tudo e a intención de que o
seu traballo académico poida
axudar “ás persoas que face-
mos parte del a melloralo”. Is-
to lévaa a centrar o seu intere-

se na organización interna,
xestión e base social do mes-
mo, deixando a un lado as co-
leccións, que sempre son o
obxecto de estudo en calquera
traballo sobre o mundo dos
museos. 

Tense dito moitas veces
que un museo non pode exis-
tir sen coleccións, mais isto
non significa que poida existir
só coas coleccións e estas non
son só un conxunto de obxec-
tos. Un museo fórmano os
obxectos, pero tamén a me-
moria asociada a estes, os
profesionais que traballan no
mesmo e o seu público. E isto
cúmprese aquí no Museo do
Pobo Galego.

Mais antes de entrar en
profundidade nestes temas
fainos un repaso polos ante-
cedentes, caso do Museo do
Seminario de Estudos Gale-
gos. Esta foi outra institución
civil que significou un primei-
ro paso na dignificación do
que se deu en chamar cultura
popular, dentro dunha estra-

ANOSATERRA
16-22 DE XULLO DE 2009

Sumrrá grava un disco ao vivo na Nasa.A Sala compostelá acolle, entre o

14 e o 16 deste mes, ás 22:30, tres noites de concertos do trío formado por

L.A.R. Legido co contrabaixo, Xacobe Martínez na batería e Manuel Gutiérrez

ao piano, que serán gravadas en directo para dar forma a un novo disco e

DVD. Trátase do cuarto traballo da formación de jazz, nacida no 2001, e levará

por título 4.0, que, ao igual que o terceiro, se editara co selo Free Code. Amais,

entre o 27 e o 30 de agosto, Sumrrá viaxarán a Suráfrica para ofrecer catro con-

certos en dúas das cidades máis importantes deste país, Pretoria e Iohannes-

burg, no marco do Joy of Jazz Festival, de Iohannesburg.�

ENSAIO.

O Museo do
Pobo Galego,
algo máis que
nostalxia

O Museo do Pobo Galego
contedor de valores
AAuuttoorraa::    Fátima Braña.

EEddiittaa:: Fundación Antonio Fraguas e

Museo do Pobo Galego. 2008.

Por menor da sala adicada ao campo do Museo do Pobo Galego. 

>>>
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crítica

Gañador do Óscar do 2009,
este filme xaponés preséntase
diante do público de mala
maneira, como corresponde
a unha película “rara” (neste
apartado poden inscribir, por
favor, todas aquelas que gas-
tan un mínimo de calidade
necesaria para non pasar po-
las salas de centros comer-
ciais, máis afeitas a produtos
en consonancia co tipo de
venda: espectaculares, obvios
e innecesarios, salvo excep-
cións). Lonxe van os tempos
nos que a mellor película es-
tranxeira dos Óscar era un
prato apetecíbel para as em-
presas. 

Neste caso nin sequera se
molestaron en traducir os tex-
tos escritos en xaponés, nin os
créditos nin cada papel que
aparece ao longo da fita (es-
critos, anuncios, papeis, car-
tas…). Pese a todo, a his-

peos deste xénero, e que ta-
mén ten o seu público. E valga
unha anécdota persoal. Hai
un tempo xuntámonos a co-
mer nunha vila un grupo de
amigos. O dono do restauran-
te, un vello coñecido, pregun-
toume a que andaba por alí.

(non é un museo da Xunta que
ten asignado un diñeiro anual,
senón que cada ano hai que

peregrinar para con-
seguilo) e de adapta-
ción da súa actividade
debido ás característi-
cas do edificio históri-
co no que se asenta.
No positivo a imaxe
institucional e pro-
xección consolidada e
unha estrutura de
apoios bastante forte.
Con estas ferramen-
tas o MPG ten que re-
orientar e actualizar o
seu discurso para
adaptalo aos novos
tempos e minguar ese
compoñente nostálxi-
co que, por outra par-
te, é propio de case to-
dos os museos euro-

ciativa dun grupo de xente que
toma conciencia sobre os ris-
cos que atinxían ao patrimo-
nio cultural, de que a
memoria deteriorá-
base máis de présa
que os obxectos, e
móstrase como unha
parte da cidadanía cí-
vica. Nestes máis de
trinta anos de existen-
cia segue funcionan-
do con principios co-
mo o voluntarismo e
coas mesmas estrutu-
ras internas. O traba-
llo da autora incide
nas mesmas, detén-
dose na análise dos
recursos e xeito de
xestión dos mesmos.
Destaca a precarieda-
de de recursos huma-
nos, económicos

Díxenlle que estaba cun grupo
de amigos do Museo do Pobo
Galego. E dime: “ah, eu tamén
son socio. Sempre vou cando
veñen os familiares de Arxen-
tina, lévoos a que choren un
pouco”. Pero o MPG ten que
ser máis que un sitio para a
nostalxia, ten que dar cabida
aos novos patrimonios, ten
que seguir aglutinando vonta-
des, ten que ampliar a súa ba-
se social e non só desde unha
posición reivindicativa, como
nas súas orixes, senón como
unha entidade prestadora de
servizos a unha cidadanía do
século XXI.

Hoxe, máis que nunca, vol-
ven ter sentido aquí o que Má-
rio de Andrade dixo para o
Brasil: “é preciso abrasileirar
os brasileiros” e necesitamos o
MPG porque moitos galegos
temos, como os cidadáns dou-
tros lugares do mundo, un
sentimento de conservar parte
da nosa memoria colectiva pa-
ra seguir perpetuándonos dal-
gún xeito e transmitirlle aos
nosos fillos os valores funda-
mentais do noso patrimonio
cultural. E a isto contribúe o
MPG, que como todo museo,
é unha institución que ten o
papel de profundar no saber e
na reinterpretación da realida-
de. E isto hai que lembralo
pois desde o éxito das franquí-
as tipo Guggenheim e os cen-
tros xestionados desde opera-
cións de prestixio para atraer o
público, parece que os museos
son só empresas que xestio-
nan visitantes e merchandi-
sing, lugares para o mercado e
os mercadores e non lugares
para o coñecemento, aínda
que este tamén precise de cer-
tas doses de creatividade.�

Manuel Vilar

Festigal: música, tendencias e diversidade.Os próximos 24 e 25 de xullo, o

campus sur universitario compostelá acolle a oitava edición do Festigal, un

evento lúdico organizado pola Fundación Galiza Sempre e Galiza Nova, que

vai máis alá dun simple festival musical e que se abre á literatura, á reflexión e ás

artes escénicas. Este ano polo escenario pasarán Chamallexis!, Os John deeres,

Som do Galpom[na foto], dj Click Live, Katembe Projectos e os Tres Trebóns.

Haberá tamén mesas redondas ao redor dos retos da música galega, a Unión

Europea, a crise e o feminismo. Presentarán os seus libros autores como X.C.

Garrido, autor de Piñeiro contra Castelao. Castelao contra Piñeiro(Ed. A Nosa Te-

rra), Goretti Sanmartín, con Nos camiños do entusiasmo(Xerais), e Iñaki Anasa-

gasti, que achegará a Compostela Unha monarquía protexida pola censura.�

’’Nestes máis
de trinta anos
de existencia
segue
funcionando
con
principios
como o
voluntarismo
e coas
mesmas
estruturas
internas” 

CINEMA.

Ritos e ritmos
de historias
íntimas

Despedidas
DDiirreeccttoorr::  Yojiro Takita.

GGuuiióónn::  Kundo Koyama.

FFoottooggrraaffííaa::  Takeshi Hamada.

MMúússiiccaa::  Joe Hisaishi.

EElleennccoo:: Masahiro Motoki, Ryoko Hiro-

sue Tsutomu Yamazaki, Kimiko Yo, Kazu-

ko Yoshiyuki, Takashi Sasano.

Sala adicada ao mar do Museo do Pobo Galego e [abaixo] pormenor dunha escultura da sección de arte. 

>>>
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sabemos algo e seguramente
nos asombraremos de que
pegase semellante salto das
espadas e as filigranas voado-
ras a un conto (os “monogata-
ri” do branco e negro) intimis-
ta, a un ritmo sosegado, rima-
do de xestos e miradas. E para
iso precisa, ademais de acto-
res que dan veracidade á his-
toria, unha fotografía delica-
da, de luces e cores precisas e
preciosas. E tamén, unha mú-
sica que corre por conta do
mellor musicador do Xapón,
o compositor das bandas dos
debuxos de Miyazaki. E xa es-
tá. O necesario para contar-
nos un conto dun músico que
toca o violonchelo nunha or-
questra sinfónica que vai ao
tacho, e resolve retornar coa
muller a súa vila, onde morre-
ra a súa nai e onde deixara
historias do pasado sen resol-
ver;  pero só atopa un empre-
go como amortallador de de-
funtos. 

Asistimos aí a todo un ri-
tual a ritmo de chelo, caden-
cioso, que recolle o mundo do
pasamento humano dentro
dun mundo de dor e pranto,
un rito primoroso arraigado
nas culturas antigas; o respec-
to, o rito, a dignidade do trán-
sito ao outro mundo está pin-
tado xunto coas propias pe-
quenas historias dos persona-
xes que viven na pequena vila.
Sorprende ver esa cerimonia
tan perfectamente ritmada
con cadencias sabidas, diante
dos familiares da persoa mor-
ta, que despiden o corpo mor-
to lavándoo simbolicamente.
E todo rodado con grande
dignidade, sen morbo nin tru-
culencias. Unha historia
atemporal, que nos retrata un
Xapón novo, distante das his-
torias capitalinas de Tokio,
mafias e ninjas; vellas histo-
rias que teñen máis que ver
coas fantasías animadas nas
que os xaponeses son mes-
tres, e que volven os ollos para
o mundo das pequenas vilas.

PROPOSTA: Revisar a filmo-
grafía de Ozu e Mizoguichi, en
especial aquel marabilloso
Tokio Monogatari.�

J.A. Xesteira

toria total resiste á desi-
dia cinematográfica dos dis-
tribuidores e dos que contro-
lan o mercado español do ci-
nema. Porque estamos diante

da gañadora
do Óscar de
fala non in-
glesa, non o
e s q u e z a -
mos. Unha
obra ben fei-
ta, unha his-
toria intere-
sante, ben
contada, ben
fotografada,
ben inter-
pretada e
ben ilustra-
da musical-

mente. Unha obra redonda.
Se buscamos referentes no
vello cine de branco e negro
de Ozu e Mizoguchi podere-
mos atopalo, pero non fai fal-
ta buscar referentes. Todos os
que compoñen a ficha técnica
precisan de ser presentados,
porque para o público occi-
dental son practicamente
descoñecidos, pero se dici-
mos que o director e o autor
de A espada do samurai, xa

Xosé Antonio Perozo

P ensabamos que a azarosa
vida do Pelegrín xa rema-

tara. Pero non. No retorno á
modernidade do goberno de
Alberte Núñez Feixóo a espan-
tosa mascota resucitará como
Lázaro, logo de anos de ausen-
cia. Non estaba morto, estaba
invernando. O Pelegrín che-
gou a este mundo como sím-
bolo do que os gobernos de
Manuel Fraga soñaban que fo-
sen os galegos. Ollos baleiros,
porque ollos que non ven co-
razón que non sente. Ausencia
de boca, porque en boca pe-
chada non entran moscas nin
saen protestas. Vestimenta ar-
caica e levítica, porque a fe
move as montañas do pasado
para que non avancen os ríos
do presente. Quería ser pere-
grino andante pero conver-
teuse nun obxecto de luxo,
que lles custou ás arcas do te-
souro galego centos de mi-
llóns de pesetas promocio-
nando voltas de ciclistas, rega-
tas de barcos e peregrinación
similares. No lugar de ser o
símbolo do Xacobeo, o Xaco-
beo rematou por ser a masco-
ta do Pelegrín.

Unha mascota créase para
ser un elemento de proxec-
ción dun evento, non para ser
unha caricatura deste, como
acontece co Pelegrín. De aí
que resulte difícil entender a
falla de imaxinación e recur-
sos da nova Xunta para reno-
var a futura imaxe do Xacobeo
2010. Cómpre buscar un ele-
mento máis acorde coa mo-
dernidade, que sexa capaz de
conquistar tanto pequenos
como maiores, algo divertido
e enxeñoso, que poida montar
en bicicleta sen resultar ridícu-
lo e viaxar en barco sen temor
a que as súas anacrónicas
saias o leven ó fondo do mar.
Que teña capacidade de ver,
falar, rir, chorar, cantar, amar e
ser amado... E, sobre todo, que
represente os novos tempos
do novo século que vivimos.
Máis Pelegrín non, por favor.�

MÁIS PELEGRÍN
’’

Resulta difícil de entender
a falla de imaxinación
para renovar
a imaxe
do Xacobeo 2010”

’’

’’Unha obra
ben feita,
unha historia
interesante,
ben
interpretada,
unha obra
redonda”

Chega a festa do cinema galego-portugués: Filminho 2009. Do 16 ao

19, a ponte sobre o Miño que une Goián (Tomiño) con Vilanova da Cerveira

será de novo quen conecte dúas cinematografías irmás. Na súa segunda

edición, o Filminho, que serviu para descubrir Paris #1, de Oliver Laxe, e O

Cazador, de Ángel Santos, manterá este ano o 'Gran Premio', e a sección 'Ci-

nema Miñoto', para filmes realizados na rexión próxima ao río ou con refe-

rencias a ela. Un dos pratos fortes da programación é a retrospectiva do rea-

lizador portugués Edgar Pêra, autor de filmes neuro-punks e videoclips, e

creador de Banda Deseñada.�

Tres fotogramas de Despedidas.

>>>

Tanyaradwa,

dirixida por Alberte Pagán. 
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dios PKO de Madrid, autoedi-
tado pola banda e distribuído
por Lonxa Cultural. Contou
ademais coa colaboración de
diversos artistas convidados,
entre eles o cantante Xavier
Feixóo Chisco, o batería Carlos
Bastón, as cantareiras María
Vidal, Iria Cobos e Ana Rosa Vi-
dal, o trompetista Abraham
Cupeiro e o gaiteiro Brais Mon-
xardín, que neste traballo, co-
labora tamén como músico.

NOVOS CAMIÑOS PARA A GAITA. Un
dos temas máis singulares do
disco leva por título Dúas olla-
das. Nel, Pepe Vaamonde Gru-
po mergulla a gaita na vía da
música clásica, adaptando os
seus ritmos e os seus diálogos a
este xénero. “A gaita é un instru-
mento complexo á hora de leva-
la a outros patróns polas súas li-
mitacións musicais, xa que ca-
rece de dinámica, é difícil facer
silencios e ten unha tesitura pe-
quena”, sinala. “Con todo, pen-
so que os gaiteiros da miña xera-
ción debemos saír un pouco do
folclore e explorar novas vías”. 

“O ambiente da música clási-
ca paréceme máis doado para
conseguilo que introducirnos
pola vía do jazz ou o rock”. Ade-
mais, ao seu ver, “escaseamos
deste tipo de repertorio clásico e
cómpre decatarse que está saín-
do xente coa titulación superior
feita que demandan esta músi-
ca”. A partitura de Dúas olladas
tocouse no concerto fin de ca-
rreira de Bruno Villamor (tercei-
ra persoa que remata a titula-
ción de gaita no Conservatorio
Superior de Vigo).�

M.B.
Pepe Vaamonde Grupo vén de
publicar Introterra, un terceiro
traballo que continúa na liña
iniciada con Aviouga e Onde
nace o vento de ofrecer un re-
pertorio dacabalo entre a reco-
llida de temas tradicionais e a
composición propia. Desta
vez, a terra é o eixe temático so-
bre o que xiran os once temas
que compoñen o novo reper-
torio. Con eles Pepe Vaamon-
de Grupo reafírmase como
banda de folk clásico e introdu-
ce novas sonoridades nas que
ten máis presenza a voz e gaña
forza a batería na base rítmica.

Como explica o propio Pepe
Vaamonde “o disco procura a
estilística de determinados pa-
dróns melódicos que sexan per-
fectamente tradicionais”, inclu-
so nos temas de composición
propia. Por iso, en Introterrare-
xeitáronse pezas doutras latitu-
des europeas, presentes en toda
a discografía da banda, coa in-
tención de que “todo se cinga a
unha estética tradicional”.

A pesar de que o disco in-
clúe tan só tres temas de nova
composición, semella que este
apartado gaña peso a medida
que a banda evoluciona e se
consolida. “Dende o inicio, a
idea do grupo era publicar ca-
tro discos (cada un deles dedi-
cado a un dos catro elementos
clásico da antigüidade). Pensa-
bamos que o dedicado á terra

sería o que máis pezas tradicio-
nais ía reunir, pero o que reca-
bamos non acaba de encaixar.
Por iso, finalmente, apostamos
pola composición propia”. 

Ao seu ver “a composición
debe ser un acto automático
nunha formación porque sem-
pre lle confire un punto de vista
novo á música”. Sinala ade-
mais que se se emprega unha
base de raíz e os padróns dos
músicos tradicionais “enriqué-
cese a nosa música situándoa
no século XXI”.

O disco foi gravado, mistu-
rado e masterizado nos Estu-

Pepe Vaamonde Grupo propón o achegamento
á música de raíz sen rexeitar a exploración
da música clásica como vía para a gaita

Viaxe musical
ao centro da terra

Xosé Miranda

Chon-Té-Poh, un mozo que vivía nas proximidades de
Ning-Iong, ía unha noite cara a unha aldea cercana

cando se atopou de súpeto cunha pantasma. Xa que a noite
era fría e escura, Chon tomou algo de medo ao ver aquel
descoñecido e preguntoulle.

—Quen es?
—Son unha pantasma. E ti?
Chon decidiu enganalo e dixo:
—Eu tamén, xaora.
—Cara a onde vas? —preguntou a pantasma.
—Vou cara a Winchin.
—Anda! –aledouse a pantasma–. Tamén eu vou cara a

alí. Podemos ir xuntos.
Chon non puido negarse. Andaron e andaron e, ao cabo,

dixo a pantasma:
—O camiño é longo. Como os dous somos pantasmas,

podemos facer o seguinte: cada un carga o outro durante un
cacho, e así descansamos por quendas.

Chon cargou coa pantasma e botou a andar. Aquilo era
moi raro, pero, como a pantasma case non pesaba nada, es-
taba contento. Mais cando chegou o momento de que
Chon se puxese enriba, comentou a pantasma:

—Pesas moito! Non semellas un espírito!
—Xaora –dixo Chon–. Pero é que acabo de morrer e aín-

da conservo o peso dun vivo.
Chegando a Winchin, tiveron que atravesar un regato. A

pantasma atravesou sen facer ruído. Chon atravesou facen-
do bastante barullo.

—Como fas tanto ruído? –Dixo a pantasma–. Non pare-
ces un espírito.

—Estou morto desde hai pouco tempo e por iso non te-
ño aínda habelencia para andar sobre a auga.

Comezaba a amencer cando chegaron ao lugar. Dixo
Chon:

—Como pantasma son un naipelo e non sei que é o que
debo temer dos humanos. Podes axudarme?

—O que máis debemos temer as pantasmas é que os hu-
manos nos cuspan enriba. Se che sucede, estás perdido.

Chon agradeceulle a información e volveuno cargar ao
lombo. Pero desta vez non o soltou. A pantasma quixo liscar
ao decatarse do engano, pero Chon agarrouno con forza e
seguiu camiñando. Chegaron a Winchin e Chon compro-
bou que a pantasma trnsformárase nunha ovella. Cuspiulle
enriba varias veces e así a ovella non puido cambiar de for-
ma. Chon vendeuna no mercado e conseguiu máis diñeiro
do que nunca pensara.

As persoas que saben a historia de Chon-Té-Poh din ca-
da vez que o ven:

—Velaí un mozo listo. Fíxose rico vendendo unha pan-
tasma.

O lector avisado xa comprobaría que o “conto” non é un
conto. E que está cheo de estrañísimas similitudes coas len-
das galegas de trasnos e diaños burleiros.�

UN ‘CONTO’ CHINÉS 
DE PANTASMAS

’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’Cuspiulle enriba varias veces 
e así a ovella non puido
cambiar de forma”

’’Paréceme máis doado
experimentar coa gaita
pola vía da música clásica
que polo jazz ou o rock”

[Pepe Vaamonde]
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O acontecido o pasado fin de
semana en Caldas de Reis, na
celebración do festival Cultura
Quente, non é un feito illado.
Ante a redución de patrocina-
dores privados e as axudas pro-
cedentes da Xunta e a obriga do
concello de asumir o 90% do or-
zamento total, os organizadores
optaron por reducir o número
de escenarios á metade, deixan-
do tan só un espazo para que
bandas en cartel como MC5, Vi-
ve la Fête, Kap Bambino e The
Wedding Present despregasen
en directo, ante os miles de se-
guidores congregados, os seus
repertorios. 

Aposta forte no musical pero
en doses reducidas. Esa é a fór-
mula coa que o Cultura Quente
capeou a crise que se está a dei-
xar sentir no sector e que, lonxe
de ser unha anécdota, está a
obrigar a programadores e a
concellos a facer equilibrios pa-
ra botar a andar os seus festivais. 

Con todo, Caldas acadou ci-
fras de asistencia semellantes
ao ano pasado que confirman a
súa profesionalización e a con-
solidación dunha proposta que
evolucionou dende un rock
máis duro procedente de todo o
Estado, a un pop rock con moi-
ta presenza internacional, ca-
paz de reunir tanto yuppies sen
garabata como hippies de novo
cuño, dende xente que prefire
instalar a tenda de campaña na
alameda á que se aloxa nos ho-
teis da zona.

Cun cariz diferente, aínda
que tamén con menos cartos,
porase a andar o 17 e 18 de xullo
o Festival Revenidas de Vilaxoán
(Vilagarcía), que este ano corre
pola súa sétima edición. Grupos
festeiros, maioritariamente ga-
legos, e unha sardiñada popu-
lar, que retoma unha tradición
da zona de principios do século
pasado, son os reclamos. Actua-
rán Os Cuchufellos, Kogio, Ala-
medadosoulna, La Kinky Beat,
Lusco Fusco, Quempallou e
Skarface, entre outros.

Do que periga a continuida-
de é do Festival Intercéltico do

tos deste tipo”. “A resposta a se
nos está a afectar a crise é un si
rotundo”, comenta.

Outra das citas fundamen-
tais do calendario galego, o Re-
perkusión de Allariz, tamén está
a ter problemas na financia-
mento, tanto no apartado pú-
blico como no privado e os
300.000 euros de presuposto
que se barallaron o ano pasado
quedaron en 2009 na metade.

Con cartel sen pechar de
momento, e coa concesión de
partidas da Xunta e do Xacobeo
en suspenso, o Reperkusión
afrontará unha edición que re-
torna ás orixes no musical, con
un ambiente máis gypsy que
continúa na liña de internacio-
nalización no que a bandas se
refire. Este ano están confirma-
dos Emir Kusturika & The No
Smoking Orchestra, Festiculto-
res (que regresan despois de va-
rios anos de ausencia), Bodega
Bodega, Gigo Electro Brass
Band (ventos de Muchachito
Bombo Infierno e o dj de Cham-
bao) e a Tuna Rastafari.

Reducirase a dous os días de
festival (18 e 19 de setembro) e,
como manifestan os organiza-
dores, é difícil que haxa carpa de
circo con actividades este ano.
Rebaixarase tamén a publicida-
de e a produción.

FÓRA DO CALENDARIO 2009. De mo-
mento xa confirmaron a súa caí-
da do calendario festivaleiro ci-
tas tan destacadas como o Festi-
chan, a Foliada de Lalín, e A Noi-
te do Trasno, en Beluso (Bueu).�

sentido, no canto de traer un car-
tel con nomes destacados, apos-
touse por bandas cun directo
moi vivo e por multiplicar o nú-
mero de obradoiros, entre os
que este ano se inclúe graffiti,
percusión afrobrasileira, xogue-
tes sonoros, regueifa e un certa-
me de arte ao redor do festival.

A cita terá lugar en Guitiriz do
1 ao 2 de agosto e actuarán Mu-
yayos de Raïz, La Belle Image
Fanfare, Hedningarna, a Banda
Potemkin, Bloquinho da Sal-
gueira, Lúa de Fouce, Pepe Vaa-
monde Grupo e Pan de Capazo.

Morrazo, que leva celebrándo-
se de xeito ininterrompido den-
de hai 25 anos. Así o explica Die-
go Riobó, concelleiro de cultura
do concello de Moaña, de quen
depende o evento, que valora a
situación actual de “difícil” por
“non topar financiamento pri-
vado” e pola “redución das axu-
das autonómicas”. Se na pasa-
da edición o festival contou cun
orzamento de 110.000 euros,
dos cales o 60% eran contribu-
cións privadas, desta vez o con-
cello tivo que asumir a práctica
totalidade do gasto. 

A consecuencia máis inme-
diata foi o recorte nun 25% do
orzamento, a redución do festi-
val a dous días (31 de xullo e 1 de
agosto) e a que semellaba ser
unha data para a historia, por
cumprir a cita o seu primeiro
cuarto de século, quedou cun
cartel escueto, aínda que de ca-
lidade incontestábel, con Milla-
doiro e amigos, Gwendal e Ós-
car Ibáñez como únicos inte-
grantes. Tampouco haberá ac-
tividades paralelas.

O Intecéltico de Moaña re-
presenta outro dos casos para-
digmáticos de profesionaliza-
ción. Pasou de ser un festival fol-
clórico de intercambio de gru-
pos galegos con outros de fóra, e
de ter un carácter máis rural, a
converterse nunha cita urbana
xestionada dende o concello. “O
exceso de burocracia tamén xo-
ga na nosa contra”, sinala o Die-
go Riobó. “Un festival non con-
siste só nas contratacións, impli-
ca ademais outra serie de xes-
tións como pagos a SGAE, per-
misos ou seguros, que absorben
preto do 20% do orzamento”.

TRINTA ANOS PARA PARDIÑAS. O con-
texto económico tamén obrigou
a Asociación Cultural Xermolos
e a Alfonso Blanco Torrado a fa-
cer “un exercicio de reflexión e
de imaxinación” para festexar os
trinta anos do Festival Pardiñas,
un dos máis antigos do país.
“Pensamos que a pesar dos pro-
blemas de financiamento, o sen-
tido da festa ten que continuar”,
comenta Blanco Torrado. Neste

COBRAR ENTRADA, OUTRA DAS ALTER-

NATIVAS. Esta terceira edición do
Lolapop, o festival de marcado
carácter indie, que se celebra en
Ponte Caldelas coincidindo co-
as festas  patronais do concello,
tamén chega con mudanzas.
Por vez primeira, o que se ten
convertido nun dos escaparates
de verán da actualidade da es-
cena independente, polo que
pasan tanto bandas galegas co-
mo internacionais con novo
disco, cobrará entrada. Os que o
próximo 28 de agosto queiran
ver a Sidonie, Mendetz, Holy-
water, Half Feet Outside, Boat
Bean e Maryland terán que pa-
gar 5 euros.

Como explica un dos seus
organizadores, “as axudas pú-
blicas reducíronse significativa-
mente e o público pénsase dúas
veces asistir a festivais e a even-

O contexto xeral de crise económica,
as demoras nos prazos das axudas e a incerteza
derivada do cambio de goberno está a provocar
que boa parte dos festivais sufran reducións
nos seus orzamentos de até o 50%. 

PACO VILABARROS

Os festivais recortan gastos

’’Periga a continuidade 
de moitos, e outros
non poderán celebrarse
este ano”
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OOpasado 4 de xullo
estreouse no tele-
centro local de
Chantada O labirin-

to ario, a segunda película do di-
rector chantadino Alfredo Par-
do, que recrea os movemento
do nazismo en España tras a
morte de Hitler. A curtametraxe
pasa a engrosar, xunto a traba-
llos de ficción como Empanta-
nados, de David Vázquez,Pun-
to e final, do propio Alfredo Par-
do, a serie Cabodomundo, de
Comba Campoy, o documental
Xogan brancas e gañan. O ma-
quis no sur de Lugo, de Andrea
Olmedo Ríos, Paula Iglesias e
Hector Cobo, ou o proxecto de
levar a gran pantalla a novela de
Alfonso Eiré O coxo de Vilarelle,
a longa lista de iniciativas que
fan desta comarca un punto ci-
nematográfico quente.

A nova película de Alfredo
Pardo adscríbese, como todas
as anteriores, á etiqueta creada
pola asociación cinematográfi-
ca Chantada Films “rural un-
derground”, unha sorte de “cer-
tificación de orixe” que agrupa
baixo un mesmo epígrafe aque-
les traballos autóctonos que uti-
lizan o galego na versión orixi-
nal, que impulsan e promocio-
nan a comarca e que fomentan
a participación dos veciños e o
seu achegamento ao cine. Nos
últimos dez anos, a cifra de fil-
mes merecedora desta etiqueta
ten pasado da seca máis absolu-
ta a cotas ben destacadas.

Con guión de Ana Belén Diz
Pastero, a última curtametraxe
deste director está ambientada
na década dos anos 1950. Para
poñer a andar esta trama cons-
piracionista artellada ao redor
do esoterismo nazi, a colabo-
ración da Marquesa de Tor e
da presenza de alieníxenas
ummitas, Alfredo Pardo trasla-
dou a historia a localizacións
chantadinas e adaptouna á súa
realidade.

O labirinto ario presenta así
un Hitler soterrado en Noguei-
ra de Chantada e os seus lugar-
tenentes, o doutor Manfred e
Helmuth, que auspiciados po-
lo xeneral Franco e a Marquesa
de Tor, desenvolven as súas te-
ses nun pazo monfortino, un
enclave que a partir do rebum-
bio mediático xerado ao redor
do filme multiplicou conside-
rabelmente as súas vistas, se-
gundo apunta o propio direc-
tor. Tamén se rodaron escenas
nunhas supostas bases subte-

rráneas nazis en Belesar e ri-
tuais satánicos na cripta roma-
na de Santa Eulalia de Bóveda.

“O por que deste movemen-
to audiovisual que está a agro-
mar en Chantada non o sei” si-
nala Alfredo Pardo, “incluso po-
de parecer unha loucura em-
barcarse nunha película se te-
mos en conta o contexto de cri-
se e que é un sector que necesita
un investimento para ver resul-
tados”, pero a comarca “tense
convertido nun bo plató de cine,
con moitos aspectos por explo-

rar” e os “veciños, sen sabelo, en
produtores”. 

Dentro deste movemento
audiovisual comarcal, a parti-
cipación de actores non profe-
sionais e a colaboración da ve-
ciñanza érguese como outro
dos piares fundamentais, por-
que abaratan os custes, porque
implican á cidadanía e porque
permiten achegar o cine ao ru-
ral, como explica o director.

TELEVISIÓN LOCAL, REVULSIVO CINE-
MATOGRÁFICO. En opinión do

MA A INE.40.ZG

O pequeno hollywood chantadino
Nos últimos dez anos, Chantada ten servido
de plató cinematográfico para unha gran
cantidade de proxectos audiovisuais producidos
por realizadores e directores da comarca

O NOVO CINE

Distintos momentos da produción de O labirinto ario, dirixida por Alfredo Pardo.

’’Nos últimos dez anos
o número de traballos
adscritos a ‘certificación de
orixe rural underground’
tense multiplicado”

’’Chantada converteuse nun
bó plató de cine e os veciños,
sen sabelo, en produtores”

[Alfredo Pardo]

’’Nesta proliferación
de películas xoga un papel
fundamental a televisión
local Televinte”

[David Vázquez]
Director.

’’A educación en comunicación
é un dos piares básicos para
formar alumnado e
espectadores críticos”

[Mercedes Vázquez]
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como a nivel humano, para
que todos os proxectos se ma-
terialicen a baixo custe”. 

A directora de Televinte,
Mercedes Vázquez, concibe a
televisión local “como un me-
dio de desenvolvemento social,
fundamental e necesario na co-
marca xa hai dez anos, cando
botou a andar”. Agora, Televin-
te forma parte de “Onda nós”,
unha agrupación de canles lo-
cais, na que tamén están Canal
Deza e Tele Salnés, de inter-
cambio de programación pro-

produtor e director chantadi-
no David Vázquez, neste es-
pertar iniciado en 1999 coa
curta Punto e final, de Alfredo
Pardo sobre un conto de Ru-
bem Fonseca, e na prolifera-
ción de iniciativas audiovisuais
xurdidas na comarca xogou un
papel fundamental a televisión
local Televinte. Ao seu ver
“tentou converterse nunha te-
levisión participativa que cola-
bora tanto a nivel técnico, con
préstamos de cámaras, estu-
dios e sistemas de iluminación,

pia en galego, e ten en marcha
un amplo programa de activi-
dades centrado na educación
en comunicación dirixida aos
centros de ensino locais. 

“Entendemos que a educa-
ción en comunicación é un dos
piares básicos para formar
alumnos e espectadores críti-
cos, capaces de ler entre liñas e
saber que se agacha detrás das
series de televisións, dos infor-
mativos e mesmo da publicida-
de que consumen”, sinala Mer-
cedes Vázquez. Desta liña de
traballo aberta coa colabora-
ción dos centros locais xurdiron
nos últimos anos curtametra-
xes, reportaxe, documentais e
videoclips elaborados polos
propios alumnos. 

Este ano, o alumnado gra-
vou catro documentais rela-
cionados coas ciencias medio
ambientais e unha serie de
programas de cociña. De cara
ao ano que vén, barállase a po-
sibilidade de por en marcha un
informativo semanal escolar,
onde os propios alumnos exer-
zan de reporteiros, cámaras e
montadores.

A televisión realizou tamén
toda unha serie de documentais
etnográficos que recuperan tra-
dicións que se están a perder na
comarca, dende antigas técni-
cas de vendimas da Ribeira Sa-
cra ou embarcacións tradicio-
nais do Miño até o proceso de
elaboración da corozas ou as fa-
chas de Castelo, un ritual que se
remonta aos poboados prerro-
manos e que se segue a celebrar
no mes de setembro. Dentro
deste apartado inscríbese un
documental sobre a matanza,
que causou “impacto” en Eslo-
vaquia, onde viaxou para asistir
ao encontro anual de televisións
locais europeas.

‘AS ALMAS DO FENTAL’ EN POSPRODU-
CIÓN. David Vázquez é o director

doutro dos proxectos que verán
a luz despois do verán. Trátase
da curtametraxe de ficción As
almas do fental, agora en proce-
so de posprodución. Nela Váz-
quez traslada ao espectador a
súa preocupación sobre o futu-
ro do rural ante a realidade de
abandono que sofre que arroxa
cifras nas que ascende a máis de
1200 as aldeas abandonadas no
interior do país e 700 nas que só
vive unha persoa.

A película foi rodada en
Chantada nos últimos meses,
protagonizada por Fernando
Morán con guión de Elena dos
Santos. A película supón o re-
torno ás tarefas de dirección de
Vázquez despois da rodaxe en
2006 da curta Empantanados.
Neste traballo, producido por
Chantada Comunicacións,
Miguel de Lira interpreta un
home traumatizado tras a
morte do seu pai e o asolaga-
mento da súa casa pola cons-
trución do encoro de Belesar. 

CABODOMUNDO. Chantada ta-
mén foi escollida pola xornalis-
ta Comba Campoy para poñer
en marcha o proxecto Cabo-
domundo, a primeira serie de
televisión comunitaria galega
que naceu da súa tese de dou-
toramento. Despois de varios
anos de traballo voluntario, no
que se implicou un equipo de
máis de 50 persoas, realizáron-
se seis capítulos que integra-
ron á xente da vila. Foi emitida
en Televinte e o argumento
parte da viaxe dun heroe na
busca da súa identidade, que
irá descubrindo a medida que
se integra no novo mundo que
se lle presenta á súa chegada á
Chantada e a ribeira do Miño.

O PILOTO NA PEQUENA PANTALL. Ou-
tra iniciativa desenvolvida na
comarca está asinada por An-
drea Olmedo Río, Paula Igle-

MA AzG
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sias e Hector Cobo. Trátase
dun documental ficcionado
que dá luz sobre a vida de José
Castro Veiga O Piloto, o ma-
quis tiroteado na ribeira de
Chantada hai algo máis de co-
renta anos. Leva por título Xo-
gan brancas e gañan. O ma-
quis no sur de Lugo(2005) e nel
os tres realizadores inclúen os
testemuños directos de xente
próxima ao Piloto. A iniciativa,
que parte do ámbito académi-
co, materializouse coa inten-
ción de recuperar parte da me-
moria histórica da comarca,
ante a carencia de material au-
diovisual sobre esta temática. 

O proxecto contou tamén
coa colaboración de Televinte
e os autores teñen previsto re-
visalo proximamente. Despois
deste traballo, os directores de
Xogan brancas e gañanrealiza-
ron diferentes videocreacións
ao redor da identidade cultural
e da mercantilización de cultu-
ra, entre os que sobresae Alma-
cén, do ano 2007.�

MA A INE.41.ZG

adino Chantada non foi allea a prin-
cipios do século pasado  do
prodixio da fotografía anima-
da. Na década de 1920 merca-
dores ambulantes xa adoita-
ban facer parada na comarca
para proxectar os seus filmes.
Eran películas mudas. A revo-
lución chegou coa construción
de La Terraza, a primeira sala
cinematográfica sonora está-

bel, que xunto co Cinema Iris e
Cervantes, conformarían as
pezas básicas na cultura au-
diovisual da vila, como se ex-
plica no estudo elaborado por
Alfredo Pardo para as páxinas
do libro Crónicas chantadinas.

Entre 1941 e 1983, o autor
resume o esplendor do espec-
táculo fílmico en dous cines: o
Capitol e o Yeca, que xa non

volverían acender o proxector
nos últimos anos do pasado
século. Con todo, polas súas
pantallas pasaron filmes co-
mo Fuego, Cotolay, Maruxa,
El bosque del lobo, Flor de
Santidad, Beatriz, La ley de la
frontera ou Romasanta, en
función sempre do gusto da
época e das imposicións do
réxime franquista.�

Do cinematógrafo á televisión local

Máis proxectos
da asociación
cinematográfica
Chantada Films

Entre os traballos que  vai desen-

volver proximamente a asocia-

ción destaca a adaptación dunha

obra de Lou Carrigan, pseudóni-

mo de Antonio Vera Ramírez (Bar-

celona, 1934), que na súa longa

traxectoria, con máis de mil obras

publicadas, escribiu esencialmen-

te novelas de aventura ambienta-

das no oeste americano. 

Alfredo Pardo, que dirixirá a

curtametraxe, trasladará nova-

mente a trama á localizacións

chantadinas. Tamén está a traba-

llar na tradución dos cadriños do

cómic Pánicoen fotogramas.�
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Antonio Cendán

OO 12 de xullo de 1961
catro boniteiros,
dous con base en
Celeiro, outro en

Viveiro e outro en Santander,
afundíanse por mor dunha ga-
lerna que afectou a toda a cor-
nixa cantábrica. Os pesqueiros
que quedaron para sempre no
fondo do mar respondían aos
nomes de “Badiola”, “Todos os
Santos”, “Mari Loly Grela” e
“Santa Lucía”. Un total de 30
homes que tripulaban estas
embarcacións perdían a vida,
quedando 29 deles sepultados
para sempre no fondo do mar.
Tan só se recuperou un corpo.
Outros nove sobreviviron á tra-
xedia. O suceso impregnaría
para sempre a vida desta vila,
ao deixar 22 viúvas e 43 orfos.
Ninguén foi alleo á desgraza,
que se lembra cada 12 de xullo.
Un monumento, descuberto
en 1995, no que se ve a un ho-
me do mar socorrendo a outro
serve para rememorar os que
perderon a vida mentres traba-
llaban. É o popular “Monu-
mento ao náufrago” que rende
homenaxe a todos os que saí-
ron do porto pero non regresa-
ron con vida.

Aínda que a ninguén en Ce-
leiro se lle esquece aquel 12 de
xullo de 1961 e mesmo as novas
xeracións xa viven familiariza-
das coa data, hai que recoñecer
que o mar, ademais de dar ri-
queza, foi sempre un viveiro de
traxedias.

A Costa da Morte. Se algún

tráfico marítimo peninsular
aconteceu fronte as costas ga-
legas o 2 de xaneiro de 1921. O
primeiro día dese ano saíra do
porto da Coruña o Vapor Santa
Isabel con rumbo a Vilagarcía
de Arousa. Nel viaxaban 271
persoas, 84 tripulantes e 187
pasaxeiros. A redor das dez e
media da noite, un forte tem-
poral de sudoeste fai a súa apa-
rición. Á unha e media da ma-
drugada do día 2 o barco em-
barranca a escasos 200 metros
da Illa de Sálvora. Debido ás te-
rríbeis condicións meteoroló-
xicas, pouco ou nada se pode
facer pola tripulación nin polos
seus viaxeiros, até se avaría to-
do o sistema eléctrico. O seu ra-
diotelegrafista, que sería unha

vítima máis do naufraxio,
transmite unha frase na que
non remata de escribir o nome
de Sálvora: “Estamos enriba
das rocas de Salv”. Un total de
213 persoas perdían a vida no
suceso. Só 27 tripulantes e 29
pasaxeiros conseguiron salvar.
Os veciños de Ribeira serían
distinguidos polo entón Xefe
do Estado, o rei Alfonso XIII,
pola súa contribución e desin-
teresada axuda aos sobreviven-
tes da traxedia, sendo condeco-
rada co título de “Moi nobre,
Moi leal e Moi humanitaria”.

As traxedias despois da Gue-
rra Civil. Ao longo da historia
dos naufraxios, malia as lendas
que se xeraron a redor deles, a
clase traballadora do mar sem-
pre foi a que sufriu as peores
consecuencias e iso a pesar de
que a cifra de accidentes dimi-
nuíu de xeito paulatino, grazas
ás melloras na seguridade das
embarcacións. Perto da Costa
de Lugo, a finais dos anos co-
renta afundíase o boniteiro Xe-
sús Nazareno, que tiña a súa
base en Foz,  morrendo os 12
tripulantes que ían a bordo.

Un preámbulo da gran tra-
xedia provocada pola galerna a
comezos dos sesenta foi o nau-
fraxio do Santa Ana, Número
Dous. Saíra na noitiña do 18 de
decembro de 1951 da Illa de Co-
elleira, moi perto de Viveiro, coa

intención de chegar á Coruña.
Un temporal con grandes gol-
pes de mar afundiu á pequena
embarcación, con base en Ce-
leiro, falecendo os seus dez tri-
pulantes no lugar coñecido co-
ma Banco Xacentes ou Basuril.

En 1956 a traxedia cambiaba
de escena, pero con actores se-
mellantes. Moi perto de Moa-
ña, naufragaba o Ave do Mar,
morrendo os 26 mariñeiros que
compoñían a súa tripulación.
Dez anos máis tarde, cando
aínda estaba moi latente a terrí-
bel galerna da Mariña, en 1966,
a Costa da Morte volvía a de-
mostrar que o seu nome era al-
go máis que unha lenda. Na
punta da Barca, a carón da Pe-
nínsula de Muxía, embarranca-
ba o pesqueiro de Marín, Xosé
Antonio Losa, perecendo os
seus once tripulantes.

Aínda que a memoria da ga-
lerna que azoutou ao Cantábri-
co aquel terríbel 12 de xullo de
1961 deixaría unha fonda pega-
da na memoria dos celeireses, e
que provocará 83 mortos en to-
da a costa cántabra dende Eus-
kadi até a Mariña, o mar seguiu
levando a vida de moitos mari-
ñeiros que tiñan a súa base no
hoxe en día magnánimo porto
lugués. Así, o 25 de xaneiro de
1973 encallaba o Vicedo e mo-
rrían os once homes que o tri-
pulaban.�

lugar de Europa foi pródigo en
naufraxios ese é a chamada
“Costa da Morte”, nome que
popularizaría nos anos vinte
Uxío Carré Aldao, aínda que es-
te mesmo escritor sinala que o
termo xa fora acuñado no sécu-
lo XVI. Nesta zona os seus veci-
ños xa estaban tan familiariza-
dos coas traxedias mariñas que
moitos deles salvarían a non
poucos náufragos, debido a
súa experiencia. Un dos suce-
sos que acabaría por converter-
se en lenda foi o naufraxio do
buque inglés Serpent, que em-
barrancou perto de Camariñas
o 10 de novembro de 1890. Dos
seus 175 tripulantes, só sobre-
viviron tres. O feito daría lugar á
creación do chamado Cemite-
rio dos Ingleses, lugar onde se
soterraron uns 140 corpos dos
mariños mortos. Ao longo de
moitos anos, os barcos de gue-
rra británicos disparaban as sú-
as salvas de ordenanza en sinal
de do polos homes que alí per-
derán a vida.

Foron precisamente os na-
vegantes das Illas Británicas os
máis damnificados polo seu
paso fronte a Fisterra e as zonas
limítrofes. Así, tan só tres anos
despois outro barco da mesma
nacionalidade que transporta-
ba carbón, o Woltfrong, emba-
rrancaba no lugar coñecido co-
mo o Baixo do Negro, morren-
do os seus 28 tripulantes. En
1897, o naufraxio do City of
Agra deixaba tras de si 29 víti-
mas mortais.

O “Titanic” da Costa galega.
Unha das maiores traxedias do

O 12 de xullo celebrouse en Celeiro
unha singular conmemoración,
instaurada hai xa anos,
na data que se cumpre o cabodano
da maior desgraza marítima
que tivo lugar nas costas de Lugo

MA A INE.42.ZG ANOSATERRA
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ACCIDENTES NA COSTA

’’O nome de Costa da Morte
foi popularizado,
nos anos vinte,
por Uxío Carré Aldao”

’’No Cemiterio dos Ingleses
hai enterrados
os corpos de 140 mariños”

’’O radiotelegrafista morría
sen dar rematado a última
palabra: ‘Estamos enriba
das rochas de Salv...’

’’A galerna que asolou
o Cantábrico o 12 de xullo
de 1961 provocou
83 mortos”

O Día do Náufrago

Aínda que a súa desapari-
ción non se producira nas
costas galegas, o seu naufra-
xio estivo rodeado dun gran
misterio e a redor del xera-
ranse varios mitos. O conxe-
lador galego saíra do porto
das Palmas o 19 de xullo de
1984 e non se volveu saber
máis del. As autoridades
marítimas chegaron a sos-
peitar que se adicaba a ou-
tras actividades. Así o dicía o
xornal madrileño El País,
nunha información no que

se poñía en dúbida a súa de-
saparición. 

Algunhas versións indi-
caban que o conxelador
chocara cun buque de gran
tonelaxe en plena noite e
que este último se dera a fu-
ga, xa que o amplo dispositi-
vo que se empregara na súa
localización non encontrara
nin un só rastro do barco
afundido nin tampouco dos
16 tripulantes que ían a bor-
do, dos que non se volveu
saber nada.�

O misterio do Montrove

Monumento ao náufrago

en Celeiro.

42-43 magazine.qxd  14/7/09  23:58  Página 2



ANOSATERRA
16-22 DE XULLO DE 2009

MA A INE.43.ZG

O 5 de decembro de 1987, o xa

archicoñecido Casón, que nave-

gaba baixo bandeira panameña,

e que acadara máis popularida-

de pola mercadoría que trans-

portaba e polas funestas conse-

cuencias que ocasionara entre a

poboación dos concellos próxi-

mos ao lugar da catástrofe, dei-

xara tras de si un rastro de 23

mortos a consecuencia do mo-

nóxido de carbono tras declarar-

se un incendio a bordo.

A desgraza dos tripulantes fa-

lecidos apenas tivo repercusión

mediática ao non ser galegos.

Non embargante, a falta de coor-

dinación das autoridades, fixo

que moitos veciños da zona

abandonasen as súas casas en

plena noite, perdéndose moitos

deles polas corredoiras e cami-

ños da zona. O xornalista depor-

tivo Xosé María García interrom-

pera o seu habitual programa en

“Antena 3 Radio” para informar

sobre o suceso, aínda que se ca-

dra creou máis confusión da que

xa existía, ao tratar de facer del

outro espectáculo radiofónico.

Non faltaron os insultos ás auto-

ridades galegas da época, entre

elas ao daquela delegado do

Goberno, Domingo García-Sa-

bell, ao que García entrevistara

en directo. 

A pesar dos avances tecnoló-

xicos, a chegada so século XXI

non supuxo a fin das traxedias

no mar. Así, en 2004, perto das

Illas Sisargas, afundíase o barco

O Bahía, con base en Cambados,

e morrían os seus dez tripulan-

tes. Ao seguinte, a 21 millas de

Ribadeo, ía a pique o cerqueiro

de Burela Siempre Casina pere-

cendo os seus oito tripulantes,

algúns deles de orixe peruana.�

Os últimos naufraxios

O Casón [a dereita]

e [abaixo] restos recollidos dun naufraxio.

Bonni-Carrier embarrancado en Teixidelo no ano 1986. A.F. POLO

?UERE SABER MÁIS?
Algunhas das obras dispoñíbeis sobre o tema:
Fernández, Suso: www.Onoray.blogspot.com. Traxedias marítimas na
historia de Viveiro.
Fernández Pazos, Xosé María: Sálvora, memoria dun naufraxio. A traxedia
do Santa Isabel.
Míguez Salgueiro, Vicente: De azul olvido.
Puentes Novo, Hixinio: Os naufraxios da Galicia Norte (2 vóls.) Ed. Lea.
Patricio Cortizo, Fernando. Historia da costa galega e os seus naufraxios.
Século XX. Xerais
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VVén de saír do prelo a
nova entrega da co-
lección Comarcas
de Galiza, coa que

Edicións A Nosa Terra se ache-
ga ao patrimonio natural e his-
tórico destas demarcacións so-
bre as que se artella o mapa ga-
lego. Desta vez, e baixo o título
Umia-Caldas, o equipo coor-
dinado por Adela Leiro perco-
rre os concellos de Caldas de
Reis, Catoira, Cuntis, Moraña,
Pontecesures, Portas e Valga
para deterse nos enclaves máis
significativos de cada un deles.

O libro propón así un ache-
gamento á riqueza termal que
caracteriza esta comarca pon-
tevedresa, aos seus templos ro-
mánicos, á importancia que
teñen adquirido os viñedos,
dentro da denominación de
orixe Rías Baixas, aos espazos
naturais máis emblemáticos e
aos restos arqueolóxicos e et-
nográficos que agocha.

CALDAS DE REIS. Tivo un poboa-
mento antigo, como demos-
tran os importantes restos ar-
queolóxicos topados de épo-
cas prehistóricas, romana e
medieval. Destaca o denomi-
nado Tesouro de Caldas, do
que se conserva un peite, dous
vasos, 28 argolas macizas de
ouro e varios anacos dunha lá-
mina de tiras. Pode visitarse no
Museo de Pontevedra.

Entre os monumentos que
alberga, os autores salientan as
pontes romanas e as igrexas así
como os canastros en Casalde-
rrique, unha das estruturas tra-
dicionais máis primitivas para
o almacenamento do millo
que se conserva na parroquia
de Santo André de Cesar. 

En Arcos da Condesa, aínda
está en activo unha fundición

Castrolandín. Foi, ademais, o
lugar escollido por un pobo
prerromano para o seu asenta-
mento. Hoxe en día o castro tó-
pase escavado en parte e a área
arqueolóxica conta cunha zo-
na de interpretación. 

Non é o único resto arque-
olóxico importante de Cuntis.
Os autores destacan ademais
os castros de Laxas e Castro-
loureiro, o petróglifo da Laxe
dos Homes (en Cequeril) e o
da Ran, e as mámoas de Me-
sego.

Ademais ten sinalizadas va-
rias rutas a pé pola beira do
Umia. Unha delas achégase a
varias fervenzas. >>>

para a elaboración de campás
de características únicas en Ga-
liza, tanto polo labor como po-
las técnicas de traballo. Séguese
un xeito artesanal que mantén
unha tradición do século XVII.

CATOIRA. Ocupa a única zona
costeira da comarca, na banda
sur da Ría de Arousa, e nel po-
den verse mostras dos antigos
muíños de vento que se levan-
taron para aproveitar a forza
das correntes de aire. Na pa-
rroquia de Abalo restauráronse
un par de exemplares. Segun-
do o estudo de Begoña Bas, a
ipoloxía é única en Europa.

Tamén tivo unha ocupa-
ción temperá e, pola situación
estratéxica, foi a vía de entrada
dos normandos. Precisamente
para defender Compostela das
invasións destes pobos, Alfon-
so V mandou levantar, no sé-
culo XI, a fortaleza “Castellum
Honesti”. Das sete torres orixi-
nais consérvanse só dúas, as
coñecidas como Torres de
Oeste, e unha pequena capela
do século II dedicada a Santia-
go Apóstolo. Na súa redonda
celébrase a romaría viquinga o
primeiro domingo de agosto.

Nas Torres iníciase ademais
un paseo ao carón do esteiro do
Ulla, considerado o mellor río
salmoneiro da vertente atlánti-
ca galega, que conduce até o for-
no dunha antiga telleira, abon-
dosas noutra época na zona. 

En Catoira desemboca o Ulla.
Río pouco navegábel na actuali-
dade debido a acumulación de
sedimento, foi lugar de entrada
de embarcacións cara ao porto
de Pontecesures, importante
durante a Idade Media e Moder-
na. Segundo a tradición, polo
Ulla entrou até Iria Flavia o cor-
po do Apóstolo Santiago. 

CUNTIS. Un dos puntos máis
elevados de Cuntis é o cume de

Do ouro de Caldas aos antigos muíños de ven
Da importancia do viñedo, acollido á D.O. Rías
Baixas, ás propiedades termais das augas,
das igrexas románicas aos muíños de vento
tradicionais. A nova entrega da colección
Comarcas de Galiza repasa a riqueza natural,
histórica e artística da comarca de Caldas

ANOSATERRA
16-22 DE XULLO DE 2009
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COMARCAS DE GALIZA

’’Un dos poucos menhires
que se conservan en Galiza
está en Moraña”

Canastro en Casalderrique (Cesar), unha

das estruturas máis primitivas para o al-

macenamento do millo.

Os muíños de vento de Abalo (Catoira)

teñen o tellado fixo e dobre sistema de abanos

para aproveitar o vento de distinto sentido. Segundo

o estudo de Begoña Bas a tipoloxía é única en Europa.

Cuntis conta con importantes restos ar-

queolóxicos: os petroglifos de Cequeril

[á dereita, a Laxe dos Homes] e A Ran; as

mámoas de Mesego; e os castros de

Castrolandín [arriba], Laxas e Castrolou-

reiro. En Moraña ademais da Pedra da

Lapa, en Gargantáns [á dereita], un dos

poucos menhires que se conservan en

Galiza, teñen o da Cabeza de san Pedro; o campo de mámoas de Deitadeiro; os petroglifos do monte Laceira, Deitadeiro e Chan de

Deus; e os castros de Cernadas, Monte Castelo, Gargantáns e Rebón. 

Vista desde o Xesteiras sobre a depresión de Cuntis. Ao fondo, os montes de Arca e, máis atrás, o Cádavo e os Montes dos Cregos.

’’Pontecesures foi desde 1467
o único porto habilitado
para a descarga de sal”
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MORAÑA. Un dos poucos
menhires que se conservan en
Galiza está en Moraña. Trátase
da coñecida como Pedra da
Lapa. É un dos moitos exem-
plos que conforman o rico pa-
trimonio arqueolóxico do
concello, no que figuran, ade-
mais, o menhir de Cabeza de
San Pedro, o campo de má-

moas do Deitadeiro, os petró-
glifos do monte Laceira e Chan
de Deus e os castros de Cerna-
das, Monte Castelo, Gargan-
táns e Rebón.

O fervor relixioso tamén
deixou pegada na zona en dife-
rentes templos. Un deles, o
santuario dos Milagres, no que
se celebra unha romaría en se-
tembro, está situado nunha

carballeira con exemplares
monumentais. Hai ademais
varios templos románicos, co-
mo a de San Pedro de Robón
(séculos XII-XIII) ou o de San
Martiño de Gargantáns (XII).

PONTECESURES. Está ubicado
nunha encrucillada de vías de
comunicación e noutros tem-
pos foi un importante porto de
naves, a través do que entraban
as mercadorías cara ao interior.

Tamén é punto de encontro
das rutas Xacobeas de Arousa e
do Camiño Portugués. 

O nome do concello procede
da ponte que cruza o Ulla, cons-
truída no século I, con remode-
lacións posteriores (a máis im-
portante deseñada polo Mestre
Mateo no século XII). Consta de
dez arcos e une as provincias de
Pontevedra e A Coruña.

Do seu patrimonio artístico
destaca o edificio barroco do
século XVIII do Alfolí, destina-
do á almacenaxe de sal, tabaco
e xofre. É testemuña da impor-
tancia de Pontecesures na
época por ser o único porto ha-
bilitado para a descarga de sal
desde 1467. Na década de
1990, o edificio sufriu un in-
cendio que  destruíu o interior. 

PORTAS. Situado en pleno val do

Umia, Portas acolle exemplos
arquitectónicos destacados,
como o Pazo de Torrepenelas,
en Lantaño, no que se conser-
van varios exemplares monu-
mentais de carballo america-
no, ou a capela de San Bieito,
construída en 1675. Tamén
existen mostras da arquitectu-
ra industrial. Este é o caso da
antiga azucreira, que está a ser
transformada en centro social
e residencia de maiores.

VALGA.No oco que deixou a mi-
na Mercedes, da que se extraía
arxila para a industria cerámica
de Valga, creouse unha lagoa
que agora se converteu nun im-
portante enclave natural. Ta-
mén destaca a presenza de di-
versas igrexas románicas así co-
mo o espazo protexido no LIC
Sistema Fluvial Ulla-Deza.�

s de vento de Catoira

MA A INE.45.ZG

A 'Fábrica de Luz' de Segade foi a primeira central hidroeléctrica de Galiza (1874-1952).

A azucreira de Portas [dereita], está a ser rehabilitada como centro social.

Campaneiros en Arcos da Condesa. A fundición mantén as técnicas desde o s. XVII.   Pormenor dunha fiestra de san Martiño

de Gargantáns, igrexa románica do s. XII.

Ponte romana e muíños en Catoira.

Desde o Xesteiras vese a Depresión Meridiana, o monte Xiabre e a Ría de Arousa.

Curro de Amil, nas abas do Acibal.

A comarca está afectada por varias

fallas que propician o abrollo de au-

gas termais en diferentes puntos

dos concellos de Caldas, Cuntis e

Catoira. Eses mananciais, emprega-

dos xa dende a época dos romanos,

abastecen os balnearios Dávila e o

Acuña, en Caldas; e o de Cuntis.

As augas emanan a unha tem-

peratura media de 45 graos, salvo o

de Cuntis, cun caudal abondoso de

entre 17 e 64 graos. De aí veñen no-

mes como Lume de Deus ou Burga

do Foxo, cos que os veciños deno-

minan algunhas fontes. Nas últi-

mas décadas a oferta termal da co-

marca sufriu o peche do balneario

de Catoira, de augas sulfurado-só-

dicas, indicadas para tratamentos

dermatolóxicos. 

Ao redor dos mananciais topá-

ronse restos que dan conta dun

aproveitamento que se remonta

no tempo. No fondo da arqueta da

fonte do balneario Dávila, cun edifi-

cio construído en 1780 e posterior-

mente reformado, topouse unha

ara romana dedicada ao deus Edo-

vio por un enfermo, e nos pozos de

Cuntis moedas romanas.�

>>>

Tres balnearios e augas quentes

As burgas de Caldas.
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Obradoiros
para crianzas

Entre a numerosa oferta de
obradoiros e actividades de le-
cer para nenos e nenas, mere-
ce a pena destacar as propostas
de dos espazos museísticos ga-
legos: O Centro Galego de Arte
Contemporánea e o Museo do
Mar de Galicia.

O Centro Galego de Arte
Contemporánea (CGAC) de
Santiago ten un completo pro-
grama con actividades para ne-
nos de distintas idades que xa
empezou o pasado 7 de xullo e
complétase até finais de agosto.
Trátase dunha proposta para a
experimentación artística e a
aprendizaxe coa que poder xo-
gar, coñecer, comunicarse e
crear en torno a diferentes lin-
guaxes, soportes, técnicas e
conceptos da arte máis actual.
As actividades están deseñadas
por idades (de 4 a 6 anos, de 7 a
9, 8 a 11, 10 a 12 e a partir de 13) e
cada taller ten 20 prazas e teñen
denominacións tan suxestivas
como ‘A illa dos lugares imaxi-
narios’, ‘Camiños no ar’ ou ‘Bi-
tácora Bonaval’. Estas activida-
des desenvólvese entre as 11 e
as 13 horas. Máis información
en www.cgac.org ou no teléfo-
no 981 546 602.

Pola súa parte, O Museo do
Mar de Galicia tamén ten reser-
vadas unha serie de actividades
estivais para os máis cativos. Os
seus obradoiros de verán celé-

so Fernández Sanmartín, Paula
Carballeira, Cándido Pazó) en-
cheron o local –literalmente–
cunha noite de contos de medo
e aparecidos. Tamén ten cone-
xión wifi, para quen queira levar
o portátil e consultar internet
mentres lle toma algo, e unha
enorme pantalla proxecta de se-
guido canles televisivas de vide-
oclips. En canto á música, pín-
chanse dende clásicos como
The Doors ou Janis Joplin até Al-
bert Pla, Kiko Veneno, Lama-
tumbá e Sacha na Horta.

Outro aspecto que cabe sa-
lientar é o gastronómico: poñen
tapas abondosas, e pouco con-
vencionais: algunhas son vexe-
tarianas, coma ensaladas frías de
garavanzo, pasta ou pataca con
varias verduras, e tamén adoitan
pór friame con pan. Se aínda así
quedamos con fame, hai unha
carta de tostas bastante variada,
tamén, que abrangue dende
combinacións tradicionais, co-
ma tomate, allo e xamón, chou-
rizo crioulo ou lacón con queixo,
até outras máis innovadoras,
con queixos de distintos tipos,
patés e marmeladas ou cebola
caramelizada.

As Dúasabre toda a semana
agás o domingo, a partir das
18h. Pechan á 1h, pero de xo-
ves a sábado fano ás 3h. Máis
información no teléfono 981
589 254 ou no blog, baras-
duas.wordpress.com�

Lara Rozados

MERCAR.

Manguitos que
nin se inflan,
nin pinchan
Son un invento alemán, non ne-
cesitan aire e non se pinchan.
Estes manguitos, orixinaria-
mente denominados ‘Delphin
Discs’, prometen ser un dos sis-
temas máis seguros e doados
para aprender a nadar dándolle
seguridade ao neno e aos pais.

Fabricados en polietileno es-
pumado, véndense de seis en
seis, teñen un tacto suave e agra-
dábel e son fáciles de colocar. 

O recomendábel é usar en-
tre 3 e 1 disco en cada brazo, en
función do nivel de flotabilida-
de e do peso do cativo. Está re-
comendado para crianzas a
partir de 3 anos ás que se lle co-
locarán tres discos en cada
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Situado no número 3 da
Ruela da Oliveira,  agora no ve-
rán desprega a terraza, afortu-
nadamente, porque os come-
zos, cando na vez da árbore es-
taba o transformador de Feno-
sa, foron algo máis duros. Can-
do miraron o local, en agosto
do 2007, dixéronlles que as
obras da praza rematarían en
dúas semanas, pero aínda du-
raron varios meses. Finalmen-
te, abriron en xaneiro do 2008.

O caso é que agora a Praza da
Oliveira converteuse nunha das
máis dinámicas da cidade: pro-
xeccións de cinema feminista,
concertos, festas e recitais foron
algunhas das actividades que se

desenvolveron nela durante o
verán pasado, mentres Irene e
María atendían a terraza coa fa-
miliaridade e a alegría de sem-
pre. A tranquilidade deste recan-
to da zona vella, onde dá o sol e a
penas pasan automóbiles, fai del
o lugar idóneo para as tardes
máis longas do ano. Diversas ac-
tuacións do Festival dos Abrazos
do verán pasado, ou actividades
organizadas por diversos colecti-
vos, coma a Assembleia da Edu-
caçom Crítica, tiveron lugar á
sombra da oliveira. 

As Dúas caracterízase polo
activismo, en particular a prol
da liberdade sexual. Por des-
graza, non quedan moitos lo-
cais de ambiente en Compos-
tela: logo do peche do H&S, na
rúa da Troia, mantéñense aín-
da o Forum, na rúa Travesa, o
reconvertido Ultramarinos,
nas Casas Reais, o Coffee Pop
(antes Chiquito) na rúa de San
Pedro, o Curruncho e o Taras-
ca, en Entremuros, ou o Man
Ray, no Hospitaliño. As Dúas
súmase ao arco da vella. 

Pero tamén dentro hai a mes-
ma vida: as paredes de pedra
acollen todo tipo de exposicións
(nestes momentos podemos ver
as fotografías de Alba Viñas).
Ademais, o local tamén se presta
para concertos, coma o que deu
Lucía Aldao hai un ano, recitais,
talleres, coma os impartidos du-
rante as recentes xornadas de di-
versidade sexual, e moitas outras
actividades: na noite de Defun-
tos, moi acaída para este tipo de
sesións, varios contacontos (Cel-

branse de 10:30 a 13:30 horas de
luns a venres entre o 14 de xullo
e o 21 de agosto e tamén están
ideados por franxas de idade
entre os 5 e os 14 anos. A temáti-
ca destes obradoiros é variada:
acuicultura, arqueoloxía, em-
barcacións tradicionais, medio
ambiente, cómic, astronomía, o
mundo científico... Cada obra-
doiro ten unha duración dunha
semana e ten por meta amosar
mellor o museo e o seu contor-
no. Máis información sobre da-
tas, obradoiros e prezos na web
www.museodomar.com ou no
teléfono 986 247 691.�

E. Estévez

VISITAR.

Tardes á sombra
da Oliveira

As Dúas
Rúela da Oliveira 3.

Santiago de Compostela

Con pouco máis de un ano de
vida, este local compostelán
converteuse xa nun dos centros
neurálxicos da cidade. O que
antes fora o pub Insomnia, que,
como o propio nome indica,
era apto para aves noitaregas,
foi reconvertido por Irene e
María nun acolledor recanto
que serve tanto para gozar das
tardes na terraza como para
bailar no interior pola noite, sa-
borear unha tosta, ver unha ex-
posición fotográfica, ou asistir a
todo tipo de debates e actos
(máis formais ou menos).

Unha das salas do Museo do Mar de Vigo. PACO VILABARROS

Interior d’As Dúas en Santiago.

viaxar.comer.mercar
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VIÑOTECA.

Prádio

No verán, emulando os grim-
peurs máis lixeiros pero con
máis garra do Tour de Francia,
a gran maioria dos tintos gale-
gos afrontan con axilidade, co
frescor necesario e a forma
axeitada para non caer nas pri-

meiras rampas da insolación
estival, a que inutiliza os tintos
de alén da Gallaecia. 

Desta maneira, os pratos
máis acaídos a estas datas ato-
pan neles a harmonía perfecta,
pero tamén as sensacions que
o ambiente estival nos ofrece:
as medias mañás co cheiro das
fragas ou co salitre da beira do
mar, as conversas á sombriña,
os luscos fuscos namorosos ou
noites estreladas na compaña
desexada.

Este mencía que elabora
Xavier Seoane vén das viñas
que a súa pequena adega Pra-
dio ten no Pacio, concello da
Peroxa, na banda ourensá do
Sil, a banda dos leitóns.

Prádio 2008.
Adega O Pacio (A Peroxa).

Mencía.

D.O. Ribeira Sacra.

Na copa, coa cor cereixa apa-
gada pola luz deste verán
atlántico, as froitas ennegreci-
das e as flores azuladas ou o
verde das herbas molladas e
das plantas con aromas están
máis radiantes, conxugándose

con outra música,
música que aínda
se escoita con
máis precisión na
boca, expresión
limpa dos ba-
gos… nin máis
nin menos, co
frescor que lles
dá vida no seu
paso e invita a
beber e desfru-
tar.�

Antonio Portela

MAGAZINE.47.ANOSATERRA
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prevista a presenza de Dj On-
lee, residente da afamada dis-
coteca moscovita Propaganda,
e un dos pinchadiscos con
máis fama da música electró-
nica actual. 

O calendario  do mes de xu-
llo complétase o venres 24, con
Move, e o 31, con Turntables
on the Hudson. O mes de agos-
to terá o día 7 a Motorcitysoul;
o 14 Manoo; o 21 a Vicenzo Ra-
gone; e o 28 Ame. 

Un dato a destacar é que o
último venres de xullo e agosto,
a estas sesións unirase unha
degustación de polbo á feira e
tortilla de patacas promovida
pola cadea de supermercados
Gadis. 

O horario destas sesións de
terraza estivais que terán lugar
na galería lateral de ExpoCoru-
ña é de 22:00 a 01:30 horas. A
entrada é de balde.�

Eva Estévez

BAILAR.

Música
electrónica
n’ATerraza
do Move

Non todo van ser romarías, fes-
tas patronais e festivais de mú-
sica celta. En Galiza tamén hai
espazo para a cultura de club, a
música electrónica e os novos
sons de vangarda. Un exemplo
é A terraza do Move que se or-
ganiza na Coruña ao longo do
verán.

Por segundo ano consecuti-
vo ExpoCoruña abre as súas
portas todos os venres de xullo
e agosto para os seguidores da
música electrónica. ‘A terraza
do Move’ reunirá en 8 sesións a
algúns dos Dj’s máis importan-
tes do panorama da música
electrónica actual. De feito, na
sesión inaugural do pasado 10
de xullo estivo AT Jazz, coñeci-
do por crear efectos sonoros e a
música do videoxogo Tomb
Raider. Para esta semana está

brazo para ir restando mangui-
tos a medida que o cativo ou a
cativa aprenda a nadar sen difi-
cultades. No caso de bebés  en-
tre 3 meses e 2 anos, o reco-
mendábel é empezar por un
disco en cada brazo e ir au-
mentando as pezas a medida
que vaia medrando. 

Entre as vantaxes deste sis-
tema de flotadores é que ade-
mais de non pinchar, non te-
ñen esquinas cortantes que
danen a cara ou brazos do ne-
no, son lixeiros e rápidos de
colocar e difíciles de saír do
brazo, son de talle único e te-
ñen unha longa duración. 

O set de 6 manguitos ten un
prezo recomendado de 29,95
euros. Máis información en
www.babybanz.es�

E.E.

AT Jazz, un dos DJs das sesións d’A Terraza do Move na Coruña.

Sucalcos  da adega Pacio da Peroxa e logotipo do viño Prádio.
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Nunha programación cultural do-

minada xa de cheo, a estas alturas

dun verán que vén e non vén, e xa

vai pasando, polos festivais musi-

cais, nesta semana cobra protago-

nismo a festividade do Carme,

neste xoves 16 e días posteriores

nalgúns casos.

Festa das vilas mariñeiras por ex-

celencia, tamén atinxe a outras lo-

calidades tan interiores como As

Pontes, e é notable en lugares con

tradición mariñeira coma Cabo da

Cruz, Aguiño, Noia, Muros, Xuño

(Porto do Son), Camariñas, Came-

lle, Corcubión, Os Castros (A Co-

ruña), Cariño, O Grove, Bueu, Mo-

aña, Marín,  Muxía, San Cibrao-

Cervo, Foz e moitos outros, que

terán as súas festividades nestes

días, coas tradicionais procesións

marítimas.

Entre os festivais non ligados a

esta festividade podemos lembrar

o Nordestazo de Malpica, As Reve-

nidas de Vilaxoán, Os Sons da La-

meira de Vigo e bastantes outros

dos que atoparán referencia neste

Guieiro.

En Pontevedra comezan o seu

Pontejazz, mentres un ilustre, dis-

que en forma aos seus 75 anos,

John Mayall visita Santiago. Men-

tres, outras citas singulares recla-

man a atención da fin de semana,

como son a Feira Medieval (pouco

medieval e moito feira) de Noia, e

as trepidantes carrilanas de Es-

teiro, en Muros.

Coordenado por Gonzalo Vilas

na Monumental de Barcelona. Am-
bientado nun gran acuario estará na
cidade até o domingo 19.
¬EXPO. Autorretratos. Escultu-
ras 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 portugue-
ses da arte contemporánea dos últi-
mos dezaseis anos. Até o 2 de
agosto, repartida entre o Kiosko Al-
fonso e o Palexco.
¬EXPO. Antonte e pasado-
mañá: o que pode ser pin-
tura hoxe. Exposición pictórica
dunha serie de destacados artistas
contemporáneos, que inciden na
inovación e cambios sobre o con-
cepto clásico de pintura. Até o 15 de
setembro, no MACUF.
¬EXPO. Max: hipnotopías. Max
é o nome polo que tanto os afeccio-
nados ao cómic en xeral como á ilus-
tración en particular coñecen a
Francesc Capdevila (Barcelona,
1956), un dos autores máis impor-
tantes do noso país. Até o 6 de se-
tembro, na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. O debuxo animado
americano. Unha arte do sé-
culo XX. A mostra está comisa-
riada polo historiador de cine Lu-
ciano Berriatúa, quen reuniu unha
excelente colección de material ori-

21:00, na  Casa do Concello.

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

A CORUÑA
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 16 
Fóra de serie.20.30 h. Shirin. Abbas
Kiarostami, 2008. 93 .́ Vídeo. Subtítu-
los en galego.
Venres 17 
Fóra de serie.20.30. Tanyaradzwa.
Alberte Pagán, 2009. 186´. Vídeo.

Subtítulos en galego.Presentación a
cargo do seu autor. Entrada gratuíta.
Luns 20 
Miguel Gomes.20.30. Entretanto.
(Miguel Gomes, 1999) 31 (Miguel Go-
mes, 2001) Rapace (Joao Nicolau,
2006) 75 .́ Subtítulos en galego.
Martes 21
Miguel Gomes: Carta Branca.20.30 h.
Recordaçoes da casa amarela. Joâo
César Monteiro, 1989. 122´. Subtítu-
los en galego.
Mércores 22 
Miguel Gomes. 20.30 h. Pro evolution
soccer one minute dance. (Miguel
Gomes, 2004) Inventário de natal
(Miguel Gomes, 2000) Kalkitos (Mi-
guel Gomes, 2002) Cántico das cria-
turas (Miguel Gomes, 2006) 67 .́ Sub-
títulos en galego.
No Centro Galego de artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.
¬EXPO. George Nelson. George
Nelson (Connecticut, 1908-1986) foi
unha das figuras máis significativas
do deseño americano da segunda
metade do século XX.Creou obxec-
tos  iconas do deseño moderno de
mobles e interiores como o reloxo
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 ate-
rriza na Coruña despóis de manter  o
seu espectáculo máis de tres meses

AMES
¬MÚSICA. Noite Moza nas te-
rrazas. Actúan os grupos Banda
de Nash e Frab-Fly. O sábado 18,
desde as 22:00, entrada de balde, na
praza da capela da Magdalena.

ARZÚA
¬MÚSICA. Vía Stellae. Neste ciclo
de música clásica, actúa o grupo
Amar contra o Silénzio, Paulo P.
González, coa obra Sobre a sutileza:
música dos códices Faenza e Lon-
don. O mércores 22, ás 21:00, na  Ca-
pela da Madanela.

BETANZOS
¬MÚSICA. Vía Stellae. Neste ciclo
de música clásica, actúan Mercedes
Hernández e Fernando Reyes, co
repertorio Arias, cancións, motetes
e scherzos de Monteverdi. Este ven-
res 17  ás 21:00, na Igrexa de San
Francisco.

CAMBADOS
¬MÚSICA. Vía Stellae. No ciclo de
música clásica dos camiños xaco-
beos, actuación de Filhartrompía
cuarteto de trompas, coa obra
Nado para a trompa. Este venres17,
ás 21:30, no Auditorio da Xuventude.

CAMBRE
¬MÚSICA. Vía Stellae. No ciclo de
música clásica, Carlos Gª Amigo,
Carolina Landriscini e Diego Rojo,
con Sonatas á italiana para violon-
cello e laúde. O mércores 22, ás
21:30, naIgrexa de Santa María.

CANGAS DO MORRAZO
¬TEATRO. Anacaona Latin
Jazz. Cuarteto de excelentes mú-
sicos de jazz e de recoñecido res-
peto gañado a base dunha longa
vida nos escenarios de todo o
mundo. Quique Alvarado é o seu
líder e tocou entre outras figuras
da escena do jazz internacional,
con Paquito de Rivera. O xoves 16,
ás 23:00, na Praza Maior.

CARBALLO
¬ACTOS. Traballando en lín-
gua. O V Curso de verán sobre di-
namización lingüística «Traballando
en lingua» ten lugar  até o venres 17
de xullo, no Pazo da Cultura. O xoves
16, ás 20:00, inauguración da expo-
sición de Xan Leira, Crónica da re-
presión lingüística. Ás 20:30, Co-
media Bífida, teatro polo grupo
Nobicarelo Teatro.

CEE
¬MÚSICA. Vía Stellae. Neste ci-
clo de música clásica, actúa o
grupo Amar contra o Silénzio,
Paulo P. González, coa obra So-
bre a sutileza: música dos códices
Faenza e London. O sábado 18, ás

Festas do Carme  
e  festivais surtidos

¬ ARTE
Laxeiro nas coleccións pri-
vadas (1942-1970)

Laxeiro e os seus compañeiros

de xeración viviron principal-

mente do mercado da arte. Na

súa época apenas existían bolsas

de formación (a excepción das da

Deputación de Pontevedra) e as

institucións non adoitaban mer-

car obras de arte. Por todo isto, a

principal fonte de subsistencia

destes artistas resultou ser o co-

leccionismo privado. Un ámbito

pouco estruturado no que a falta

de galerías especializadas, críticos

de arte e comisarios, funcionaba

o contacto directo entre artista e

coleccionista, nun diálogo no que

con frecuencia se mesturaba o

persoal co profesional.

Laxeiro nas coleccións privadas é

un primeiro intento de rastrexo

dos criterios estéticos dese colec-

tivo de particulares que formaron

a semente do que hoxe se pode

chamar coleccionismo galego. As

obras que se mostran nesta expo-

sición son pezas inéditas ou moi

pouco coñecidas que durante

anos levan penduradas nas pare-

des de domicilios particulares sen

repercusión pública ningunha.

Un catálogo de obras que testa-

muñan a evolución do gusto do

coleccionismo galego no que é

inevitable facer unha lectura

transversal socioeconómica, es-

tética e mesmo política do imaxi-

nario artístico do noso país.

A selección de obras que fixo a

comisaria Lourdes Martínez Sa-

piña, obedece dalgún xeito a un

primeiro bosquexo dun máis am-

plo estudo do coleccionismo ga-

lego, centrado, neste caso, na

obra de Laxeiro.

Un mapa que iría do retratismo

burgués e un certo costumismo,

cara unha maior aceptación da

experimentación, do risco, sen es-

quecer  tamén a crónica do am-

biente artístico da época, como

neste caso queda patente cos re-

tratos de Mario Granell, Mercedes

Ruibal e o pintor Antón Abreu, en

tres momentos moi diferentes da

traxectoria de Laxeiro. 

Esta exposición, polo seu pe-

queno formato, é só un apunta-

mento sobre o campo de traballo

existente para a investigación

nese ámbito da cultura privada

tan pouco coñecido, e que ex-

plica parte dos criterios seguidos

hoxe.
Até o 6 de setembro, Sala B. da Fun-

dación Laxeiro, Vigo.

O cineasta galego Alberte Pagán

Imaxe da obra O Conto (1965).

Procesión do Carme en Cabo de Cruz.

Cultura en Ruta é un espectá-

culo lúdico-musical programa-

do por Caixanova que percorre-

rá Galiza levando música e

entretemento para todos os

públicos nas tardes de verán,

coa actuación do grupo Brath.
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xinal en distintos formatos cuxo des-
tino final será a creación dun Museo
da Animación para a preservación e
estudo dunha das artes do noso
tempo. Até o 27 de setembro, na
Fundación Luís Seoane.
¬EXPO.Atmósferas.  Exposición
de imaxes tomadas polos fotógrafos
Vari Caramés, Chema Alvargonzá-
lez, Heidi C. Morstang, Ana Solere
José María Mellado, que podere-
mos contemplar até o 30 de xullo, na
Galería Ana Vilaseco.
¬MÚSICA. IX Festival Burgo-
jazz. Este xoves 16 actúa Lobalú
Trío. O venres 17 estarán Teresa
Gradín e Manuel Gutierrez:Pas-
cala. Ambas as dúas actuacións de
jazz galego ás 20:30, no Xardín Bo-
tánico “Ría do Burgo”.
¬MÚSICA. Vai de Camiño 2009.
Festival que conta este venres 17
con: GalegoZ, Tarú e Os Paxaros
Coiro, Os Tres Trebóns e Siniestro
Total. E o sábado 18, concertos de:
John Deeres,  Chamalle Xís!,  Ela-
nor,  Spinning Jenny e Igloo. Os
concertos comezan ás 20:00 ,no Par-
que Sta Margarita.
¬MÚSICA. Clunia Jazz. 25 anos
despois de editar o que sería o pri-
meiro disco de jazz galego, o pianista
Nani García, o contrabaixista Baldo
Martínez e o batería Fernando
Llorcavolvéronse reunir para poñer
en marcha un novo disco. O venres
17, ás 21:30, entradas a 9 euros, no Te-
atro Rosalía Castro.
¬MÚSICA. Son de noite e Son de
domingo 09. Actuacións de balde
durante este mes. O venres 17, ás
23:00, Roi Casal no Castelo de San
Antón. O sábado 18, ás 22:00, Balan-
draka na escalinata da Domus. E o
domingo 19, ás 12:30, Música popu-
lar do século XX nos xardíns de Mén-
dez Núñez (kiosko da música).
¬MÚSICA/TEATRO. Rosas Negras.

Alba Vázquez, Beatriz Gamborino,
Ángel Contrerase Iván Villar bailan
aos sons do flamenco sobre un
drama de todos os tempos, a violen-
cia de xénero. O xoves 16, ás 21:00,
entradas a 7 e 11 euros, no Teatro Ro-
salía Castro.
¬TEATRO. Sen noticias de Gurb.
A actriz e directora Rosa Novellofré-
cenos a súa particular versión, coa
complicidade musical de Eugeni
Roig e Roger Julià, dunha das nove-
las máis divertidas do escritor barce-
lonés Eduardo Mendoza. O do-
mingo 19, ás 21:30, entradas de 17 a 9

euros,no Teatro Rosalía Castro.

A ESTRADA
¬MÚSICA. X festival Folk de raíz.
O xoves 16 actuarán, entre outros, Os
Carunchose Fol de Veneno. O ven-
res 17, actuación de Ellea, Pé de Boi,
Treixadurae outros. Acampada, pol-
beiras, artesanía, autobuses desde A
Estrada. En Callobre.

FERROL
¬EXPO. Teleprompter. Esta mos-
tra combina pintura, video, literatura

e outros medios de expresión,  no-
vas camuflaxes do pictórico. Estará
até o 22 de agosto no Centro Cultu-
ral Torrente Ballester.
¬EXPO. Arte en Galicia desde
1975. Co título completo de “Reali-
dades, expresións, tramas”, a mostra
recolle fondos de pintura contem-
poránea galega da colección de
Caixa Galicia. Até o 27 de setembro,
na  Sede Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. II Ciclo de músicas
portuarias. O venres 17, ás 19:00,
Circuíto de cantos de taberna, sa-
ída por bares e tabernas que conser-
van o sabor da música de sempre. O
sábado 18, ás 18:00, viaxe turística
polo interior da ría de Ferrol con
música a cargo de Salix Alba (dúo de
acordeóns diatónicos) .
¬MÚSICA. Nolwenn Korbell . A
cantante bretona, que canta nesta
língua, actúa dentro do cicloMúsi-
cas Portuarias, o sábado 18, ás 21:30,
entrada a 10 euros, no Teatro Jofre.

FISTERRA
¬MÚSICA. Vía Stellae. No ciclo de
música clásica vai actuar Rubén
Abel Pazosco espectáculoEstéticas
en seis cordas. O domingo 19, ás
20:45, na Igrexa parroquial Santa
María das Areas.

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

O GROVE
¬MÚSICA. Vía Stellae. No ciclo
de música clásica dos camiños xa-
cobeos, actuación de Marcos Díaz
coa obra A guitarra a través do
tempo. O sábado 18 , ás 20:30, na
Igrexa de S. Martiño.
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O grupo Clunia Jazz, pioneiros
deste estilo de música en galiza,
xúntanse de novo para un con-
certo na Coruña, 25 anos des-
pois da gravación do seu pri-
meiro disco.

XVIIº Festival Internacio-
nal de Jazz & Blues de Pon-
tevedra

O Pontejazzpreséntase este ano
cun programa moi atractivo que
o fai un dos máis completos
neste estilo en Galiza.

As pontes tendidas nas pasa-
das edicións a diversos artistas da
outra beira do océano Atlántico,
fortalécense este ano  achegan-
donos de volta a Nova Iorque
cun concerto único o E. J. Stric-
kland Trio. Todo isto sen deixar
de lado aos músicos galegos, xa
que se conta cun representante
do novo  jazz feito en Galiza ,Vir-
xilio da Silva Quinteto. Ademais
contase coa presenza dos grupos
John Scofield Piety Street
Band, The Derek Trucks Bande
Esperanza Spalding.

Ademais, o Pontejazz asenta un
ano máis jam-session e jazz pola
rúa, moi necesarias en calquer a
festival e que permitirán a todos
os músicos participar do evento
e  aos viandantes poder disfrutar
do jazz nas diferentes rúas peonís
da cidade.

O Pontejazz Workshop será
unha das grandes apostas
deste festival de jazz, xa que
está concebido como un pro-
xecto de formación dunha se-
mana de duración, dentro da
programación do evento. Para
facer isto posíbel e atractivo
para os músicos de jazz, o Pon-
tejazz Workshop achegará a
Pontevedra  a tres  dos músicos
máis sobresaintes do jazz ne-
oiorquino, coma son  Mike Mo-

reno (guitarra), Josh Ginsburg
(contrabaixo) e E.J. Strickland
(batería), que farán de Ponteve-
dra o referente do perfecciona-
mento deste estilo musical.

Esta sección do Pontejazz
Workshop desenvolverase nas
mañás do xoves 16 ao luns 20,
nas aulas do SPJ, Alfonso XIII
nº7 (Antigo Conservatorio), de
11:00 a14:00, contando coa for-
mación de cinco combos de
perfeccionamento e obradoi-
ros instrumentais.

Este evento pretende facer de
Pontevedra unha das sedes da
formación permanente de jazz
máis importante da península
ibérica, e á vez convertir ao XVIIº
Festival de Jazz pontevedrés nun
reclamo turístico para estudan-
tes, músicos e afeccionados
deste estilo musical.
Do xoves 16 ao domingo 26,
Praza da Ferrería e outros locais
de Pontevedra.

¬ MÚSICA

A cantante bretona Nolween Korbell.

Chaplin en imaxes

A Igrexa da Universidade acolle

durante os meses  de xullo e

agosto esta   produción da Obra

Social da Fundación La Caixa,

en colaboración coa Vicerreito-

ría de Cultura da USC.  Consta

duns 250 documentos, entre os

que se destacan fotografías, pós-

ters, extractos de películas e de-

mais elementos tomados dos ar-

quivos pertencentes a familia do

xenial actor, director, produtor e

escritor británico, Charles Spen-

cer Chaplin Jr. 

Chaplin en imaxesaxudaranos a

entender a conformación da per-

sonalidade de Charlot, a súa trans-

formación, a súa particular expre-

sión corporal e os seus inconfundi-

bles complementos (bastón,

chaleco, bigote, zapatos e bom-

bín), que acabaron por representar

por si mesmos a esencia do perso-

naxe. Charlot non foi sempre o pe-

queno vagabundo triste, solitario e

profundamente humano que per-

manece na memoria colectiva. O

Charlot que se viu por primeira vez

na pantalla, no ano 1914, era un

personaxe groseiro e antipático.

Chaplin foi un dos primeiros ar-

tistas en lograr un gran éxito me-

diático, a súa proximidade ao pú-

blico converteuno nun perso-

naxe moi querido e nunha icona

do século XX. Algúns artistas da

vangarda como Fernand Léger

ou R. Ausleger representaron a

Charlot en varias ocasións, e ser-

viu tamén como portada de moi-

tas publicacións da época. 

Chaplin tamén foi aclamado

como  un mestre na súa faceta de

cineasta, dende as súas producións

coa personaxe charlotesca, até as

súas películas do periplo sonoro,

que finalizarían nos anos 60 coa co-

media  A Condesa de Hong Kong.

A súa preocupación por conseguir

a perfección na súa obra evidén-

ciase nos documentos que mos-

tran os pasos da elaboración

dunha escena e pon de manifesto

a mecánica dun gag ou a coreogra-

fía dun movemento.

No momento álxido da súa ca-

rreira, Chaplin optou polo com-

promiso, e a partir dos anos trinta

as súas películas incluíron regu-

larmente elementos de crítica so-

cial, con arriscados alegatos anti-

fascistas como O Gran Ditador, o

que paradóxicamente provocou

un lento distanciamento do

grande público. 

Repudiado pola dereita ameri-

cana e farto do sistema que o en-

salzou para logo tildalo de filoco-

munista, exiliouse en Suíza no ano

52, país donde finou en 1977.

Até o 30 de agosto, na Igrexa da Uni-

versidade, Santiago.

¬ EXPO/CINE
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o uniron a Antón Risco. Está no Mu-
seo  Provincial.

POBRA DO CARAMIÑAL
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, con-
certo de Carlos Gª Amigo, Carolina
Landriscini e Diego Rojo, con So-
natas á italiana para violoncello e la-
úde. O sábado18 , ás 21:00, na Igrexa
de Santiago do Deán.
¬TEATRO. Circo Rocambola . Te-
atro para cativos polo grupo Títeres
Pepeluna  , este xoves 16, ás 21:30,
no Cantón da Leña.

PONTEDEUME
¬MÚSICA. Via Stellae . O ciclo de
música clásica ligado ao camiño xa-
cobeo traenos a Santi Mirón e Ma-
nuel Vilas con Corelli vs. Vivaldi: so-
natas para viola da gamba e arpa. O
venres, 17 , ás 21:00, na Igrexa parro-
quial de Santiago.

PONTEVEDRA
¬ EXPO. Os pintores de Artal. A
Fundación Caixa Galicia mostra
unha selección de pintura española
procedente do Museo de La Ha-
bana, con artistas como Sorolla,
Fortuny, Anglada Camarasa, Rusi-
ñol ou Madrazo, entre outros. Até o
19 de setembro, na Sede da Funda-
ción Caixa Galicia.
¬ EXPO. Parellas. A mostra, comi-
sariada por Mónica Iglesias, conta
con pezas de Leiro, Manolo Paz,
Carmen Calvo, Brotoe Plensa, en-
tre outros. Estará aberta até o 19 de
xullo, no Centro Social Caixanova.
¬ EXPO. Arte do libro. O ilustra-
dor Kiko da Silva repasa dez anos
de ilustracións para libros infantís.
No Centro Cultural de Monte Porreiro.
¬MÚSICA. XVII Festival Inter-
nacional de Jazz e Blues de
Pontevedra. O Pontejazzchega
un novo ano para encher de jazz
rúas e locais da cidade. Desde este
martes 21 até o domingo 25 (infor-
mación aparte).
¬MÚSICA. Via Stellae . O ciclo de
música clásica ligado ao camiño xa-
cobeo traenos a Santi Mirón e Ma-
nuel Vilascon Corelli vs. Vivaldi: so-
natas para viola da gamba e arpa. O
xoves 16, ás 20:30, na Igrexa de San
Francisco.

AS PONTES
¬ACTOS. Festas do Carme e A
Fraga. As festas patronais pontesas
arrincan xa este xoves 16, e contarán
con multitude de actos lúdicos e cul-
turais. Actuarán, entre outros, o
grupo Burning, no Nabiza Rock
deste venres 17, ás 23:00, xunto a ou-
tros grupos locais. O sábado estará
Sond2, un trío acústico de guitarra,

nes, Os Tres Trebóns, Los Justi-
cieros e Ulträqäns. Actuación no
Porto de Malpica.

MELIDE
¬MÚSICA. Vía Stellae. Dentro
deste ciclo de música clásica, actua-
ción de Trío de Compostela, con
Ano Haydn: o trío de cordas en
Viena.O sábado18 , ás 21:00, na
Igrexa parroquial. 

MUGARDOS
¬MÚSICA. O exército guerri-
lleiro das festas armadas. O
exército guerrilleiro ( o grupoFesti-
cultores) anda na procura de reclu-
tas que teñan moito aguante. Só os
mellores aspirantes poderán pasa-
las probas e ingresar na lexión fes-
teira.... O sábado 18, ás 23:00, polas
rúas de Mugardos.

MUROS
¬ACTOS. XXII Gran Premio
de Carrilanas. A  xa tradicio-
nal festa, que se inicia o venres
17 coa actuación de varias or-
questras, e sprológase o sábado
coa presenza de Pili Pampín, o
domingo 19 terá lugar o Des-
censo de Carrilanas propia-
mente dito, adubiado coa actua-
ción do grupo Fol de Veneno.
En Esteiro.

NARÓN
¬MÚSICA. IX Festival da Terra
e da Língua. Este ano está dedi-
cado a un tema de actualidade
como é a crise capitalista. O venres
17 actúan: Arenga, Retobato e
Skacha. O sábado 18 estarán: Les
Moreaus, Kogito, Trapalhada e
Dj Doctor Mandanga. No Muiño
de Pedroso.

NOIA
¬ACTOS. Feira Medieval. Unha
das feiras deste tipo con máis tradi-
ción e anos ás costas, con postos de
comida, artesanía, e animación de
rúa para recrear, con máis ou menos
acerto histórico, un pasado imaxi-
nado e alegrar as rúas noiesas do
venres 17 ao domingo 19.

OURENSE
¬ ACTOS. Estivalia 2009. Este xo-
ves 16, Zona Fitness, ás 12:00 naP-
raza Maior. Os profesores de fitness
de Operación Triunfo e creadores
das coreografias da batuka, Jéssica
e Jose Expósito, dirixirán coreogra-
fías nunha sesión matinal.
Concerto da Banda de Música de
Ourense, ás 20:30, na Rúa do Paseo.
Juan Carlos Cambas, Tango e fado.
Ás 23:00, na Praza de Santa Eufemia.
Pianista, arranxista e produtor musi-
cal nacido en Bos Aires e residente
en Galiza desde 2002.
O venres 17, Cinema: O brinde, ás
23:00, na Praza de San Martiño.
O mércores 22,Obradoiro de Ma-
xia,  ás 19:00 no Parque de Xogos
Tradicionais.
¬ EXPO. Dalí. A Divina Come-
dia. Exposición dos gravados fei-
tos polo pintor de Cadaqués para
ilustrar esta clásica obra. Até este do-
mingo 12 de xullo, no Centro Social
Caixanova.
¬ EXPO. Os Nosos Fondos II .
Exposición de fondos pictóricos e e
escultóricos do museo ourensán.
Até o 20 de setembro, no Museo
Municipal.
¬ EXPO. Virxilio, Vicente e An-
tón Risco, retallos dunha
amizade. Mostra de obras do
pintor Virxilio Martínez (Ourense,
1925) acreditando as vivencias que

aos artesáns, ferreiros, oleiros, tece-
deiras ou fiadeiras. O sábado 18, en-
tre as 11:00 e as 14:00, e das 17:00 e
as 20:00 , na Praza Maior.
¬EXPO. IX Certame de Pintura
Rápida ao Aire Libre. Exposi-
ción das obras realizadas no cer-
tame celebrado a semana pasada,
até este venres 17, no Centro Social
Uxío Novoneyra. 
¬EXPO. Ruth Matilda Ander-
son, 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 Socio-
culturaal Caixa Galicia.
¬EXPO. Galicia 25. Unha cul-
tura para un novo século.
Consello da Cultura Galega
1983-2008. Exposición que come-
mora os 25 anos da institución cul-
tural e o devir da cultura en Galiza,
en diversos campos. Até  este do-
mingo 19, no Museo provincial.
¬TEATRO. Quien todo lo quiere,
de Lope de Vega.  A representa-
ción organizada polo Concello de
Lugo e a Sociedad Estatal de Con-
memoraciones Culturales correrá a
cargo da Aula de Teatro Universi-
dad de Alicante. Será o domingo
19, ás 22:00, na Praza de Anxo Fer-
nández Gómez.

MALPICA
¬MÚSICA. Nordestazo Rock
2009. Festival de carácter gratuíto
que reúne nun único día, o sábado
18, aos grupos galegos Sonoto-

GUITIRIZ
¬MÚSICA. Vía Stellae. Neste ciclo
de música clásica, actúan Mercedes
Hernández e Fernando Reyes, co
repertorio Arias, cancións, motetes
e scherzos de Monteverdi. O do-
mingo 19 , ás 21:00, na Igrexa de San
Xoán de Lagostelle. 

LALÍN
¬MÚSICA. Vía Stellae. No ciclo de
música clásica, Juan Manuel Váz-
quez, Das lendas e danzas sudamé-
ricanas. Este xoves16, ás 21:00, no
Museo Municipal Ramón Mª Aller.

LUGO
¬ACTO. XVIII Feira do Libro
Antigo e de Ocasión de Lugo.
De 11:00 a 14:00 pola mañá, e de
17:30 a 21:30 hora pola tarde, até
este domingo 19, na Praza Maior.
¬ACTO. Noné trivial. Nova-
mente nas rúas de Lugo esta ex-
periencia lúdica . A  instalación de
Luz Darriba realizada conxunta-
mente coa Casa da Muller do Con-
cello de Lugo. O xoves 16, desde
as 12:00, na Praza Roxa.
¬ACTO. Visitas teatralizadas:
Lugo de Alma Romana. Per-
corrido polas rúas de Lugo para
sorprendernos coas súas historias
e personaxes. Duración: 60 minu-
tos. O venres 17 , sábado 18 e do-
mingo 19, ás 19:00 e 21:00, na
Praza do Campo.
¬ACTO. Demostración en vivo
dos oficios tradicionais. Os
asistentes poderán ver en acción

ANOSATERRA
16-22 DE XULLO DE 2009

A localidade muradana de

Esteiro celebra, como cada ano,

as súas carreiras tolas de carrila-

nas, a proba deste tipo máis

consolidada e popular de Gali-

za. Será durante esta fin de

semana.

O Festival Via Stellae enche o

mapa galego de concertos. Na foto-

grafía, o violinista Florian Vlashi.
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celas. Un espectáculo de narra-
ción oral, unha sesión de contos na
que se van enfiando historias,
anécdotas, lerias... de creación pro-
pria, as veces baseadas na tradi-
ción oral, ou ben na literatura axei-
tada á oralidade. Por Cándido
Pazó. Estexoves 16, ás 21:30, na
Parque Raíña Aragonta.
¬MÚSICA. Cultura en Ruta. Tras
os pasarúas dos gaiteiros, haberá
espectáculos infantís onde os pro-
pios nenos poderán interactuar. E
a partir das 20:00 dará comezo, no
camión-escenario de Caixanova, o
concerto dun grupo de pop-rock
da localidade ,e despois actuación
da banda de música galega Brath,
presentando o seu novo disco. O
venres 17, na Praza do Concello.

SANTIAGO
¬ACTIVIDADES. Vive o verán!.
Conxunto de actividades lúdicas-
para os máis novos  e relacionadas
coa natureza e o medio ambiente,
organizadas durante todo o verán
pola concellaría de Medio Am-
biente. No Parque da Alameda e ou-
tras zonas verdes da cidade.
¬CINE. Xornalismo en 35 mm.
As sesións terán lugar todos os mér-
cores deste verán, ás 22:30 horas, e
proxectaranse filmes de Billy Wil-
der, Elia Kazan, Sydney Pollack,
Sidney Lumet ou Costa-Gavras
que teñen que  ver coa profesión
xornalística. No CGAC.
¬EXPO.Exposicións de pin-
tura. Reseña de varias exposicións
abertas na cidade:
Domus Omnia, de Antón Lamaza-
res , até o 22 de xullo, na Galería SCQ.
Camiño da Arte de Nova York a
Santiago, pinturas de varios auto-
res norteamericanos contemporá-
neos, até o 30 de setembro, na Gale-
ría Sol&Bartolomé.
Oberrare, de Juan Lomarti, até o 30
de xullo, na Galería Metro Arte Con-
temporánea.
¬EXPO. As Torres da Alham-
bra. Un conxunto de 16 grandes
esculturas, obra do artista murciano
Cristóbal Gabarrón, enchen as
principais prazas da cidade, recre-
ando o monumento granadino, até
o 9 de agosto.
¬EXPO. Mulleres en plural. A
mostra, titulada As mulleres a través
do obxectivo dos grandes fotógrafos

GUIEIRO.51.

dúas voces e percusión, liderado por
Xan Curiel. Despois estarán os gru-
posde revivalsMac Cuin e The High-
lights. O domingo 19 estarán os vete-
ranos compoñentes de La Unión, e a
banda Brothers in Band. O luns to-
carán as cotizadas París de Noia e
Panorama, e o mércores a Dixieland
Band. Haberá ademáis representa-
cións teatrais, cine, danza ou anima-
ción de rúa. As festas entroncan na
semana entrante co Festival Folk e
Romaría da Fraga.

REDONDELA
¬MÚSICA. Vía Stellae. Neste ci-
clo de música clásica, Camerata
Quiodi e Plamen Velev, “A pan-
tasma da ópera: música de cine
e zarzuela”. O sábado 18, ás
21:00 , no Auditorio do Multiusos
da Xunqueira.

RIBEIRA
¬MÚSICA. Vía Stellae. No ciclo de
música clásica dos camiños xaco-
beos, actuación de Filhartrompía
cuarteto de trompas, coa obra
Nado para a trompa. Este sábado 18,
ás 21:30, no Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Festa da Dorna.
Festa desenfadada, cunha serie de
actividades lúdico-musicais, que
terán lugar en diversos puntos da
vila entre este venres 17 e o do-
mingo 19, para continuar logo na
fin de semana vindeira.

SALCEDA DE CASELAS
¬TEATRO O falar non ten can-

ANOSATERRA
16-22 DE XULLO DE 2009

Festival da Dorna, en Ribeira

O polifacético Cándido Pazó

presenta as súas historias e con-

tos en Salceda de Caselas.

Quere saber máis?                                       anosaterra.com

Dezaseis pezas escultóricas que tentan lembrar diversas formas presentes na Alhambra granadina forman parte dunha exposi-

ción ubicada nas principais prazas de Santiago, obra do murciano Cristóbal Gabarrón.
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do século XX, é unha mostra que es-
tará aberta até o 2 de agosto, no Au-
ditorio de Galicia.
¬EXPO. A vontade das cousas.
un despregamento, un panorama
do traballo que Sebastián Romo
(México D. F., 1973) produciu du-
rante quince anos de traxectoria
profesional. Até o 31 de agosto, no
Centro Galego de Arte Contemporá-
nea (CGAC) .
¬EXPO. En todas as partes. Un
proxecto vertebrado mediante a
aparición de distintas representa-
cións do desexo e das diversas sub-
xectividades que se enfrontan á
norma e ao poder patriarcal. Até o
20 de setembro, no CGAC.
¬EXPO. Chaplin en imaxes.
Mostra formada por documentos,
carteis e imaxes que conforman
un retrato da traxectoria deste xe-
nio da cultura popular do século
XX, organizada por La Caixa e a
USC. Até  o 30 de agosto, na Igrexa
da Universidade.
¬EXPO. Tarsila do Amaral.
Mostra da pintura vangardista e fon-
damente brasileira desta pintora, re-
ferencia da arte sudamericana do
século XX. Até o 31 de xullo, na Sede
da Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Via Stellae . O ciclo de
música clásica ligado a Santiago e ao
camiño prosegue con estas actua-
cións:

Xoves 16:
Florian Vlashi. O espello: o violín en-
tre Xapón e Europa. No CGAC, 20:30.
Venres 17:
Venice Baroque Orquestra, An-
drea Marconi, Lorenzo Regazzo.
Haendel e Vivaldi, arias de ópera
para baixo. No Teatro Principal,
20:30.
Sábado 18:
Santi mirón, Manuel Vilas. Corelli
vs. Vivaldi: sonatas para viola da
gamba y arpa. Santa María do Ca-
miño,11:30 .
Fahlmi Alqhai, O espírito da
gamba. Capela Xeral de Áni-
mas,13:00.
Andrea Marcon. A arte do órgano.
San Paio de Antealtares,16:30.
Mercedes hernández, Fernando
Reyes. Arias, cancións, motetes e
scherzos de Monteverdi. Nosa Se-
ñora da Mercede de Conxo.18:45.
Off stellae. Rachid Ben Abdeslam,
Lachrimae Consort Paris/Philippe
Foulon. O xardín escuro: poesía e
música nas tres culturas de Al-Anda-
lus. Paraninfo da Universidade. 21:00  
Domingo 19 :
Via stellae 20/21. Víctor Rodri-
guez. Algúns clásicos do século XX,
o piano.12:30.
Nathalie Stutzmann,  Inger Söder-
gren, Schubert 1828, o seu último
ano. Capela do Hostal dos Reis Cató-
licos,18:00.

Real Filharmonía de Galicia, Colle-
gium Compostellanum, Federico
María Sardelli. O heroe que ri: a ou-
tra faciana de Beethoven. Claustro
de San Francisco, 20:30
Luns 20 :
Les Musiciens du Louvre, Marc
Minkowski. O Idomeneo de Mo-
zart en concerto. Auditorio de Ga-
licia, 20:30. 
Martes 21:
Dietrich Henschel/ Carlos Mena,
Pulcinella Ensemble/Ophélie Gai-
llard . O paradoxo da Cruz: cantatas
de Bach. San Domingos de Bonaval,
20:30.
Mércores 22:

via stellae 20/21. Drumming,
grupo de percusión, S@x21, cuar-
teto de saxofóns. A espera.Salón
Teatro, 20:30.
¬MÚSICA. John Mayall . Cita para
os amantes do blues e da música en
xeral cun mito vivo que aínda está
en plena forma, aos 75 anos. Actúa
este venres 17, ás 21:30, entradas de
22 a 13 euros, noMultiusos do Sar.
¬TEATRO.Búscase clown vello.
Os actores e as actrices (Pablo Al-
drey, Ana Álvarez-Núñez, Laura
Curt) abordan un dos estilos máis
complexos do teatro: a comedia. O
sábado 18 e domingo 19, ás 21:00,
na Sala Santart.

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

VERÍN
¬MÚSICA. Vía Stellae. No ciclo
musical estará Marcos Díaz, con
A guitarra a través do tempo. O
venres 17, ás 20:30, na Igrexa RR.
PP. Mercedarios.

VIGO
¬ CINE. O pequeno é fermoso.

Ciclo da curtametraxes  en colabora-
ción coa Axencia Audiovisual Ga-
lega, que se  van proxectar no Ver-
bum todos os martes e xoves de xu-
llo e agosto, ás 21:00.
¬EXPO. Santiago Sierra. Sierra
(Madrid, 1966) é un dos artistas
máis interesantes da escena artís-
tica internacional. O seu traballo,
vinculado a estruturas sociais ou
políticas, pretende cuestionar as
relacións de poder establecidas no
ámbito artístico e no social. Até o
27 de setembro, no Marco, Museo
de Arte contemporánea.
¬EXPO. Do neoclasicismo...Co
título Do Neoclasicismo ao Natura-
lismo na arte galega. Colección do
Museo de Pontevedra, a mostra, ache-
gará 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 espacio para a educación me-
dioambiental é tratar de axudar a
concienciar á sociedade da impor-
tancia do mantemento do entorno,
enfocando esta actividade principal-
mente cara os sectores de poboa-
ción máis novos. No Centro Social
Caixanova.
¬EXPO. Tempo imaxinario.
Unha mostra de Haya Blanco, Caro-
lina Caluori, María Castellanos e
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O veteranísimo (75 anos) John
Mayall vai estar en Santiago este
venres, presentando temas clási-
cos e do seu último disco, para
goze dos seus admiradores e mitó-
manos varios.

IX certame literario "José Saramago"
de Relato curto 2009 
A rede de Centros Socioculturais de Santiago
convoca este premio, sobre estas bases:
1.Ter máis de 14 anos e residir na Comunidade
autónoma galega.
2.O tema será a ciencia ficción por ser 2009 o
ano dedicado á Astronomía. Os relatos deben
ser orixinais e inéditos. Só se admitirá un traba-
llo por persoa.
3. En lingua galega.
4.A extensión non poderá ser menor de 5 páxi-
nas nin maior de 25 en letra tamaño 10 puntos
como mínimo. 
5.Presentarase unha copia mecanografada a
dous espazos e por unha soa cara,en Din A4 e
unha copia en formato dixitalizado (PDF ou un
formato aberto como ODT, TXT, RTF, etc.).
6.Os relatos irán nun sobre pechado en que
figurará de forma destacada: IX CERTAME DE
RELATO CURTO JOSÉ SARAMAGO e o título
da obra; dentro deste irá tamén a copia dixi-
talizada e outro sobre pechado co título da
obra escrito por fóra en que se introducirán
os datos do autor ou autora (nome, apelidos,
enderezo e teléfono, así como unha fotoco-
pia do DNI). Nin nos traballos nin no sobre fi-
gurará ningún elemento que permita identi-
ficar o autor ou autora.
7.O prazo de presentación dos traballos vai

do 1 de outubro ao 31 de decembro de
2009 e débense entregar no Rexistro Xeral do
Concello de Santiago (rúa do Presidente Sal-
vador Allende, nº 4, 15705 Santiago). Unha
vez rematado o prazo publicarase o listado de
traballos presentados na páxina web dos
Centros Socioculturais durante 15 días para
posíbeis reclamacións.
8.O xurado estará composto pola Concelleira
Delegada de Centros Socioculturais, técnicos
do departamento, o gañador da anterior edi-
ción e un escritor. A decisión do xurado con res-
pecto ao gañador é inapelábel.
9.O ditame do xurado darase a coñecer antes
de marzo de 2010. Farase entrega dunha acre-
ditación do premio acadado no acto de en-
trega de premios.

10.Non se devolverán os orixinais nin as co-
pias, aínda que se poderán recoller na biblio-
teca do CSC de Vite ata un mes despois da
entrega de premios.
11.O Departamento de Centros Socioculturais
poderá publicar os relatos, sen privación nin-
gunha dos dereitos de autor posteriores.
12.O premio poderá ser considerado deserto,
entregándose un premio simbólico, en caso de
falla de calidade.
13- O premio será de 1000 euros.

Premio Literario Insula Europea
No interior do proxecto “Ottobre piovono libri. I
luoghi della lettura” organizado polo Centro per
il Libro, a Unione delle Province d’Italia e a Asso-
ciazione Nazionale Comuni Italiani, a Associa-
zione Prol Tolo dei Bastia Umbra, en colabora-
ción coas asociacións culturais Nube e Voci dei
Babele, organiza a I edición do premio literario
internacional “Insula Europea” dedicado a au-
tores con menos de 35 anos de idade, cidadáns
da Unión Europea, que xa publicaron unha
obra en prosa nun país da Unión Europea que
non sexa Italia, nun dos idiomas oficiais da
Unión Europea.
Todas as obras publicadas despois do 1 de xa-
neiro 2008 poden participar ao concurso.
A participación ao concurso é gratuíta e cada
autor pode mandar unha soa obra.
A obra terá que ser enviada en 3 (tres) copias a
este enderezo:
Premio letterario “Insula europea”,  Carlo Pul-

soni - Facoltà dei Lettere - piazza Morlacchi 11 -
I-06123 Perugia - Italia,antes do 31 de xullode
2009. As obras que chegaran despois da de-
vandita data non serán avaliadas. As obras non
serán devoltas aos autores despois do con-
curso. Os textos serán examinados por un xu-
rado composto por:
- Olimpia Bartolucci (Associazione Prol Tolo dei
Bastia Umbra)
- Dous representantes de l’Associazione NUBE
- Dous representantes de l’Associazione Voci
dei Babele
- Carlo Pulsoni (Università degli Studi dei Peru-
gia)
- Maurizio Tarantino (Director das Bibliotecas de
Perugia)
A avaliación deste xurado é incuestionable.
O autor vencedor será nomeado o día XX de
outubro en XX de Perugia, no contexto da aber-
tura da manifestación Leggere e scrivere tra più
culture: libri e biblioteche nella Comunità
Europea.
A presentación da obra e a premiación terán lu-
gar o venres día 30 de outubro 2009 ás 16h en
XX de Perugia.
O autor da obra que gañará o concurso recibirá
un premio de 1000 € (mil). Os gastos de viaxe e
de aloxamento serán pagados pola organiza-
ción do concurso.
Se o autor non retirara o premio persoalmente,
este quedará a disposición da organización do
concurso.
Máis información: info@insulaeuropea.eu.

¬ CONVOCATORIAS

Santi Mirón tocará no festival  Via Stellae.
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¬MÚSICA. Festival Arreaocabo.
A Asociación Xuvenil e Cultural Colec-
tivo Chilindrín, organiza este festi-
val.Este ano contan cos grupos Boi-
kot,  Lamatumbá, Betagarri,
Twenty Fighters, Sem Resposta e
Bytheface. O sábado 18, a partir das
20:00. noParque de Lavandeiras, en
Celeiro.

XINZO DE LIMIA
¬MÚSICA. Cultura en Ruta. Des-
pois das ruadas dos gaiteiros, ha-
berá espectáculos infantís onde os
propios nenos poderán interac-
tuar. E a partir das 20:00 dá co-
mezo, no camión-escenario de
Caixanova, un concerto dun
grupo de pop-rock local,e despois
actúa a clásica e veterana banda
de música galega Brath, presen-
tando o seu novo disco. O  sábado
18, na Praza Carlos Casares.

VILAXOÁN
¬MÚSICA. Festival das Reve-
nidas. Recuperando unha cele-
bración histórica (festa das sardi-
ñas revenidas),perdida dende a
guerra civil, mesturando a exalta-

ción gastronómica da sardiña cun
festival de música, arte e anima-
ción galega e alternativa. Este ano
as Revenidas chegan a Vilaxoán
de Arousa, o  venres 17 e sábado
18, contando cos grupos: Alame-
dadosoulna show, Quempa-
llou, La Kinky Beat, Kogito,
Lusco Fusco, Skarface, Zulú
9.30 e Os Cuchufellos. Música
tradicional: Os Xirifeiros e Os Te-
rribles de Arousa. Picadiscos: O
Taberneiro Lamentable, Manu
Adeus e Muchachinho Pum!!!!.
Animación: Cé orquestra Pan-
tasma, Peter Punk 2, Circo Ex-
presso e Aperta Percusión.

VILALBA
¬MÚSICA. Vía Stellae. No ciclo de
música clásica vai actuar Rubén
Abel Pazos co espectáculoEstéti-
cas en seis cordas. O sábado 18, ás
20:30, naIgrexa de Santa María.

Olalla Cortizas, todas elas licencia-
das en Belas Artes pola Universi-
dade de Vigo. Até o 31 de xullo, na
Casa da Xuventude.
¬EXPO. Living Together. Mostra
colectiva sobre a noción de convi-
vencia no mundo contemporáneo,
e  os seus valores sociais e políticos .
Até o 20 de setembro, no MARCO.
¬EXPO. X Bienal de Gravado. Ao
redor de 1.080 obras de 683 artistas
procedentes de 56 países diferentes
participaron na décima edición da
Bienal Internacional de Gravado
convocada por Caixanova. Unha se-
lección destes traballos, entre os que
se inclúen os tres premiados no cer-
tame e as cinco mencións honorífi-
cas, mostrarase  até o 9 de agosto, na
Sala de Exposicións doCentro Cultural
Caixanova.
¬EXPO.10 anos de BD Galega.
Mostra sobre unha década de pro-
ducción galega en banda deseñada.

Até o 30 de agosto, no Museo Ver-
bum, Casa das Palabras.
¬MÚSICA.Keane + Niño y Pis-
tola . Actuación o venres 17, ás
22.00, entradas a 10 e 12 euros, no
Auditorio de Castrelos.
¬MÚSICA. Sons da Lameira.
Festival  coa actuación, o venres
17, ás 22:00, de Crema de Gaita,
Tanto nos Ten, Tiruleque. E o sá-
bado 18 tocarán, á mesma hora:
Aphonnic, Puta Miseria, Rojo
Dos, Skarnio. Leo de Matamá
será o encargado de apresentar
ás diferentes bandas nos distin-
tos cambios de grupos. No To-
rreiro de Matamá.
¬MÚSICA.The Soul Jacket. Ac-
tuación dentro do Memorial Pablo
Gallego “Pecheche”, o venres 17, ás
22:00, no Parque de A Salgueira.
¬MÚSICA.Biohazard. Concerto
para este venes 17, ás 22:00, entra-
das a 22 e 25 euros, na Sala A!.
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Retrato de Mario Granell (1947),
por Laxeiro. A obra do pintor
dezano nas coleccións privadas
é obxecto dunha interesante
mostra na Fundación Laxeiro de
Vigo.

� Castelao. Compro libro "Sem-
pre en Galiza" (Akal Editor), edi-
cións entre 1981-1993, galego ou
español. Tamén agradezo informa-
ción sobre as edicións menciona-
das. 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 Histo-
ria imparte clases particulares a do-
micilio en Santiago  e cercanías.To-
das as materias de letras. Telf: 687
5811 37

�  Aluguer de apartamento en
Lira (Carnota), Portocubelo. A carón

da praia. Para catro persoas. Terraza,
vistas ao mar e ao cabo Fisterra. De
xuño a setembro, de 500 a 600 eu-
ros/quincena, segundo época.
981 76 11 44 / 666 84 39 97

� Vendo Buxus Suffruticosa.  En
terra: 30 ou mais cm. , 4 anos, 2500
unidades. Prezo: 1 €. En maceta de 1
litro: 15 cm. , 500 unidades. Prezo:
0.50 € . Tamén  buxus semprevirens
e camelias. En Lestedo, Boqueixón.
Tlf: 690 020503

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

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

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

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

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

�  Alugo piso 3 hab. 2 baños, exte-

rior. Amoblado, moi bó estado. San-
tiago de Comp. Tel: 679236 477 

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

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

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

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

�  Vendo Seat 600. Tel: 610 205 247

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

� Busco relación con nais separa-
das ou divorciadas con fillos para
posible amizade e actividades con-
xuntas, preferentemente de Lugo
ou Ourense. 
Correo : luadeveran@gmail.com

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

�Ofrécese rapaza para coidar an-

ciáns e nenos. Experiencia e  título.
Mañás e fins de semana. Santiago e
comarca. Tel: 617 407 697.

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

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

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

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

�  Quero traballaren artes gráficas.
Experiencia en informática e foto-
grafía e fotocomposición. 
Tel.:  620 88 19 35.

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

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

� Vendo dúplexde 130m2 na Ave-

nida de Ferrol en Santiago.
656262385.

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

� Clases de Xadrez. O Club Xadrez
Algalia imparte clases de xadrez (ini-
ciación e avanzado) nos C. Sociocul-
turais 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 cú-
bicos, 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, Bate-
ría, 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 

¬ ANUNCIOS DE BALDE
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co gallo do seu 40º aniversa-
rio, para o filme que elevou os
Austin Mini Cooper ao nivel
de icona supercool dos 60
grazas a unha espectacular
persecución polas rúas de Tu-
rín. Moitos redescubrírona a
consecuencia do innecesario
remake perpetrado por
Hollywood hai uns anos con
Mark Wahlberg e Charlize
Theron. Moito mellor a ho-
menaxe con Matt Damon
conducindo un Mini por París
n'O caso Bourne. Atracos per-
fectos, plans minuciosos,
honra entre ladróns e moito
Swinging London tardío
nunha fita absolutamente in-
fluente na iconografía dos re-
trothrillers.�

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.
Harry Potter
e o misterio do príncipe
Dirixe: David Yates.
Intérpretes: Daniel Radcliffe,
Emma Watson.
Fantasía. Gran Bretaña, 2009

Sexta entrega das andanzas do
resabido mago adolescente,
nada novo baixo o sol pero o fe-
nómeno literario cinematográ-
fico Rowling-Radcliffe segue a
convencer a millóns de searei-
ros en todo o planeta que aco-
llen as súas sucesivas aventuras
como o maná caído do ceo. Re-
pite o impersoal director da an-
terior entrega, David Yates, ao
que tamén lle encargaron xa a
entrega final, dividida en dúas
partes seica, Harry Potter en
versión Novecento debe ser.
Disque o ton escuro iniciado
por Alfonso Cuarón no Prisio-
neiro de Azkaban, será cousa
da fotografía ou de que o rapaz
se vai facendo maior. Repite no
guión Steve Kloves resistíndose

de zoo e unha orfa que sobrevive
nas rúas da capital vietnamita
enredan as existencias na busca
de respostas ao aparente sen-
sentido da súa cotidianeidade. O
director naceu na antiga Saigón,
fillo de parella mixta, educouse
nos Estados Unidos e vive a ca-
balo entre California e Ho Chi
Minh, todo un símbolo da viabi-
lidade intercultural.

DVD. VENDA.
Un traballo en Italia
Dirixe: Peter Collinson.
Intérpretes: Michael Caine,
Noel Coward.
Thriller. Reino Unido, 1969

Merecidda e coidada edición,

a entregarnos outros Fabulo-
sos Baker Boysdespois de pro-
bar as bondades da gorentosa
vida do guionista mercenario
de alto standing. Xa saben ao
que van.

Non mires para abaixo
Dirixe: Eliseo Subiela.
Intérpretes: Leandro Stivelman,
Antonella Costa.
Comedia. Arxentina, 2008 

O director d'O lado escuro do
corazónrecupera a carga máis
erótica do seu cine neste ensaio
aleccionador sobre sexo tán-
trico e adolescencia en tránsito
cara á madurez.Entre o rea-
lismo máxico e o manual de
mística amatoria –en ocasións
perigosamente próxima á pata-
física zende Sánchez Dragó ou
do Jodorowski máis pasado– se
move esta crónica de aprendi-
zaxe vital na que un mozo que
traballa no negocio funerario
familiar debe superar a morte
do pai a base de coñecemento
carnal e trascendencia.

Xosé Valiñas

Afterschool
Dirixe: Antonio Campos.
Intérpretes: Danielle Baum,
Emory Cohen.
Drama. EE UU, 2009

Recoñecido fan de Michael Ha-
neke, o premiado curtametra-
xista neoiorquino Antonio Cam-
pos – de orixe italobrasileira. A
nai, produtora audiovisual e
muller de negocios bastante co-
ñecida, foi representante inter-
nacional de Pelé– debuta no for-
mato longo cun duro relato so-
bre alleamento, incomunica-
ción e virtualidade ambientado
nunha elitista escola de Nova In-
glaterra na que a morte de dúas
estudantes por sobredose dina-
mita as vivencias dun grupo de
adolescentes emocionalmente
neurasténico que se decata de
que a morte é probabelmente o
único real das súas protexidas
existencias.

Fálame de amor
Dirixe: Silvio Muccino.
Intérpretes: Silvio Muccino,
Aitana Sánchez-Gijón.
Drama. Italia, 2009

Romantismo de manual de au-
toaxuda para o debut como di-
rector do pequeno do clan Muc-
cino. O irmán maior, Gabriele,
triunfou hai anos c'O último bico
e acaba de dirixir a Will Smith en
Sete almas. O pai, Luigi, é bas-
tante coñecido na televisión ita-
liana. Nunha mostra patolóxica
de autorismo ad nauseam,Silvio
–que aínda non cumpriu os 30–
escribe, dirixe e protagoniza a
versión cinematográfica da súa
propia novela homónima escrita
a  catro mans coa guionista Carla
Vangelista. Un mozo con mal de
amores –Muccino– que trata de
sobrevivir á negra sombra duns
tenebristas precedentes familia-
res. Unha muller madura –Sán-
chez-Gijón– que vive desarrai-
gada en Roma tratando de supe-
rar a morte tráxica do seu grande
amor. Topan un co outro a con-
secuencia dun accidente de trá-
fico e inician unha relación de
amizade que será tamén de
aprendizaxe e reaprendizaxe
sentimental.

Cinco días en Saigón
Dirixe: Stephane Gauger.
Intérpretes: Cat Ly, The Lu Le.
Drama. Vietnam, 2008

Emocional e multipremiada co-
produción vietnamita-estadou-
nidense sobre o cruce de desti-
nos entre tres personaxes solita-
rios da moderna Ho Chi Minh.
Unha azafata de voo, un garda

Daniel Radcliffe eEmma Watson en Harry Potter e o misterio do príncipe.JAAP BUITENDIJK Á esquerda, Antonio Campos, director, e os protagonistas de Afterschool.

Antonella Costa eLeandro Stivelman en Non mires para abaixo.

Aitana Sánchez-Gijóne Silvio Muccinoen Fálame de amor.

Escena de Un traballo en Italia.
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

Magnus Carlsen está a xogar o Sparkassen Chess Meeting en Dortmund xunto con
cinco dos mellores xadrecistas do momento, e a partida de hoxe, na que xoga contra
Dmitry Jakovenko, un GM ruso de gran talento que ocupa o quinto posto no ranking
mundial, é especialmente instrutiva na súa parte final. Jakovenko inicia o xogo coa
sólida variante Rio de Janeiro da defensa berlinesa que é moi difícil de superar polas
pezas brancas, e desemboca trala xogada 35 nun final dinámico de cabalo contra
bispo con peóns en ambos flancos, con mínima vantaxe branca polo peón de a6
illado nun escaque da cor do bispo. A partir de aí Carlsen manexa o seu cabalo con
tanta destreza que aínda nunha posición aberta parece cruzar o taboleiro máis veloz
que o bispo e acaba por conquistar as dúas debilidades necesarias para transformar
a vantaxe en vitoria.

Carlsen, Magnus 2772
Jakovenko, Dmitry 2760

Sparkassen. 02.07.2009.C67: Apertura Es-
pañola. Defensa Berlinesa. Variante Rio
de Janeiro.
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.0-0 Cxe4
5.d4 Cd6 6.Axc6 dxc6 7.dxe5 Cf5
8.Dxd8+ Rxd8 9.Cc3 Re8 10.h3 h5
11.Ce2 Ae7 12.Ag5 Ae6 13.Cf4 Ad5
14.Axe7 Rxe7 15.Cg5 Cd4 16.Tad1 Ce6
17.Cgxe6 Axe6 18.h4 a5 19.a3 a4
20.Tfe1 g6 21.f3 Ta5 22.c3 Tb5 23.Te2

Ta8 24.Td4 Taa5 25.Rf2 Txe5 26.Txe5
Txe5 27.Txa4 Tb5 28.b4 c5 29.Ta7 cxb4
30.cxb4 Rd7 31.Ce2 Tb6 32.Re3 Ac4
33.Cd4 Rd6 34.Ta5 Ta6 [34…Ae6 man-
tendo o tándem bispo torre era mellor]
35.Txa6+ bxa6 [35…Axa6 36.b5 c5
37.bxa6 cxd4+ 38.Rxd4+-] 36.g4 hxg4
[36.Re5 37.f4+ Rd5 38.gxh5 gxh5 39.Cf5]
37.fxg4+= agora Carlsen fará un peón
pasado no flanco de rei para distraer o
monarca negro e poder facerse co flanco
de dama e coa vitoria 37…Re5 38.Cc6+

Rf6 39.Rf4 Re6 [39…Rg7 40.Cd4+=]
40.h5+- gxh5 41.gxh5 a necesidade de
controlar o peón de h5 xunto coa debili-
dade do peón de a6 causan a derrota ne-
gra 41…Ad3 42.Re3 Af1 43.h6 Rf6 Dia-
grama 44.Ce5! Ab5 se comese o cabalo,
o peón coroaría 45.Rd4 Aa4 46.h7 Rg7
47.Cxf7! Rxh7 48.Cg5+ Rg6 49.Ce6 e os
peóns caen, polo que Jakovenko aban-
dona 1-0.

crucigrama

autodefinido

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

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Concello da provincia de Ourense, dotado cun centro siquiá-

trico. “Ás ...”, ó contrario, ó revés. 2- Chámase así ao  verso de nove

sílabas. 3- Gue. Dominio dunha situación, persoa, cousa. Metro.

4- Froito da vide. Traballa a terra con certo trebello. Período de

tempo indefinido e incomputable. 5- Xuíz musulmán. Osíxeno.

Terrible criatura do Señor dos Aneis. 6- Sen dano, despóis dun

accidente. Signo, indicación de algo. 7- Dise do ovo que non

resultou fecundado. 5 romano. Terminación lenta e positiva

dunha enfermidade. 8- Siglas do ácido ribonucleico. Signo da

multiplicación.  Grao de intensidade dun son, determinado pola

frecuencia. 9- Número 50 dos romanos. Paseo urbano con árbo-

res e prantas. Símbolo do Tritio. 10- Dor física ou moral, sufri-

mento. 11- Converter un terreo que non se cultiva en cultivado.

Clásica marca española de pantalóns texanos.

Verticais:

1- Capital dun país centroamericano que está a sufrir un golpe

de estado. 2- En inglés, preposición que indica que un aparello

está encendido. Valentía, intrepidez. Prefixo que expresa expre-

sa privación ou negación. 3- Proceso de dotar a un libro vello ou

un conxunto de papeis de tapas novas e un axeitado cosido. 4-

Prefixo que indica “novo”. Esa cousa. Moeda oficial de Bulgaria. 5-

Nome propio de muller. Símbolo do Osíxeno. Paquete compac-

to e atado, fardo. 6- Corpo celeste. Óso das fosas nasais. 7- Ritmo

musical do norte de Portugal. Símbolo do Xofre. Unidade para

pescudar o efecto biolóxico dunha radiación no tecido dun

mamífero. 8- Aro ou anel dunha cadea. Petróleo, en inglés. Con-

tracción. 9- Natural ou habitante da cidade italiana de Saler-

no.10- Prefixo de orixe latina que expresa separación, orixe ou

acción. Posta do Sol, momento en que este descende e se ocul-

ta tras do horizonte. Símbolo do Titanio. 11- Afectados de pesa-

dez física e dos sentidos, provocada polo moito sono.

A doma do bispo.

SOLUCIONS

AUTODEFINIDO
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Eva Estévez
OO  ddoo  ssooll  éé  uunn  bboo  nneeggoocciioo  eenn
tteemmppooss  ddee  ccrriissee??
Debería selo cando o Plan Eó-
lico ten tanta controversia. 
QQuuee  éé  aa  FFeeiirraa  ddoo  SSooll??
Un programa de rúa de divul-
gación dos usos da enerxía so-
lar con demostracións, exposi-
cións, charlas e actividades
que van, ou non, ligadas a ela.
EEnnttóónn,,  éé  uunn  ffeeiirraannttee  ddoo  ssooll??
É unha boa definición. De feito a
Feira do Solnaceu co obxectivo
de ir a feiras para explicar como
funciona a cociña solar, os co-
lectores térmicos, os fornos so-
lares, placas fotovoltaicas, etc...
AAíínnddaa  qquuee  éé  uunn  ffeeiirraannttee  ddoo  ssooll,,
ee  ssooee  aa  cchhiissttee,,  oo  qquuee  ffaaii  nnoonn  éé  ddee
bbrroommaa......
É serio. Agora temos a oportuni-
dade de mudar o noso modelo
enerxético baseado en materias
consumíbeis, polo aproveita-
mento dos fluídos que nos che-
gan do sol en distintas formas.
Ese aproveitamento sería máis
horizontal, aproveitaríano moi-
tas máis persoas e xeraría máis
emprego.
NNoonn  éé  aarrrriissccaaddoo  vviivviirr  ddoo  ssooll  eenn
GGaalliizzaa??
Galiza está no sur de Europa e
ten unha media de radiación so-
lar de 3,5 kilowatios ao día...
Arriscado? É un tema de acti-
tude individual e política. Eu
non coñezo a ningún político
que use coche eléctrico ou auga
quente procedente de placas
solares. Cando as prácticas non

Federico Cocho

Foi un funeral épico. O perso-
naxe merecíao. Millóns de

almas choraron. O falecido era a
súa referencia vital. Moi proba-
blemente a existencia de todas
elas sería outra –peor– sen a súa
obra inigualable. 

Si, un pasamento dos que
non deixan indiferente a nin-
guén. Por iso ocupou primeiras
planas e os poderosos gabaron a
súa creatividade e a paixón de-
rrochada durante unha vida difí-
cil, intensa, fértil.

Habería que engadir aquilo
de que morreu o home e naceu
o mito, que é o que cómpre co-
mentar nestes casos excepcio-
nais. Mais eu teño a impresión
de que el entrara no parnaso dos
deuses hai anos, cando xa go-
zaba do recoñecemento global.

Aí quedan agora as imaxes
dese xeito seu de dalo todo até o
derradeiro alento, de preparar a
conciencia o traballo, de dei-
xarse a pel –á marxe da cor–  so-
bre o grande escenario da vida,
sempre no seu papel.

Grandes-grandes só son os
homes irrepetibles. Creánse
moitos mitos, que apenas dei-
xan pegada unhas semanas,
para o consumo do gran mer-
cado mundial da nova cultura
popular. Aparecen, desapare-
cen e axiña outros semellantes
toman o seu relevo. Pero cos
grandes de verdade non hai
forma, porque deixan ocos im-
posibles de cubrir. Ese foi o caso
del. Un rei dos parias, dos esque-
cidos por este mundo que tanta
bágoa masiva pero estúpida di-
lapida no seu manipulado e ex-
plotado sentimentalismo ado-
lescente de prime time. Des-
canse en paz, Vicente Ferrer. �
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Xan Carballa

Ten nome de monstro de
conto de terror pero a
palabra gürtelsignifica

cintoou correa en alemán. Se
Garzón foi quen escolleu o
nome cando empezou a instruír
o caso, o certo é que a polisemia

fai estragos nos afectados, ou
sexa nos directamente imputa-
dos e os pringados na enorme
mancha de chapapote, que ten

nun sen vivir o PP, sexan de Ra-
xoi ou de Aznar. No caso de Va-
lencia, Camps e os seus están pi-
llados por un insólito suborno
de traxes horteras, e aínda que
ninguén di nada, a sombra
alongada do empregado de Te-
lefónica, Eduardo Zaplana, se-

mella controlar algún dos fíos da
madeixa. Todos en cintura. Uns
nas mans agarimosas de Pedro
J. e a súa política “ao-servizo-da-
verdade”. Outros na de “comigo
que ninguén se meta” do tesou-
reiro Bárcenas. Xa puxo de xe-
onllos a Esperanza Aguirre.�

1.368
anosaterra

O MONSTRO
GÜRTEL

Xavier Picos leva anos adicado á animación circense e teatro na rúa. Coa Feira do Sol,unha actividade divulgativa
da Asociación Picos do Sol, percorre vilas e lugares para demostrar ,en vivo, as aplicacións dos raios do astro rei.
Os seus pementos fritidos en cociña solar teñen sona. 

8 400021 303104
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son correlativas á mensaxe que
lanzan os que promoven as
enerxías renovábeis, algo falla. 
QQuueeiimmaa  mmooiittoo  aaddiiccaarrssee  aa  pprroo--
mmoocciioonnaarr  oo  ssooll??
Non. 
UUssaa  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  pprrootteecccciióónn??
Como todo o mundo que anda
ao sol e vai á praia.
AA  ccoocciiññaa  ssoollaarr  éé  ppaarraa  oo  vveerráánn??
Eu úsoa todo ano sempre que
faga sol. Hai que pensar que o
que vira arredor do sol é a terra e
os raios solares teñen menos in-
cidencia en distintos momentos
do ano. Se teño un terreo onde

poñer a cociña, coloco a pota,
oriéntoa e cando volvo a co-
mida está feita. O único que
teño que facer é reorientala para
que se vaia facendo. 
HHaaii  ddiissttiinnttooss  mmooddeellooss??
Hai. Nós temos unha de de-
seño propio feita en colabora-
ción co Instituto Marqués de
Suances de Ferrol, con ma-
deira, vidro e material de con-
servación, cun forno que está
alcanzando os 210-215 graos. 
CCaannttoo  ppooddee  ccuussttaarr??  
Internet é un mundo que nos
permite acceder a case todo.

En España está Alsol que é un
modelo todo en aluminio que
segue o modelo da K-14 que
ronda os 200-300 euros. 
ÉÉ  oo  ffuuttuurroo??
Sempre estivo aí. Hai que pen-
sar que unha hora de radiación
solar sobre a Terra representa
todo o consumo enerxético
humano de un ano. 
SSeemmpprree  ssee  ddiixxoo  qquuee  hhaaii  qquuee
tteerrllllee  rreessppeeccttoo  aaoo  mmaarr..  AAoo  ssooll
ttaamméénn??  
Ao sol hai que terlle respecto e
admiración para aproveitar to-
das as súas formas.�

Xavier Picos
‘Eu cociño co sol, coloco a pota e oriéntoa’

’’Aí quedan agora as imaxes
dese xeito seu de dalo todo
até o derradeiro alento” 
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