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Manuel Vilas

O mércores, o PPdeG cumprirá
cen días na Xunta e rematará o
prazo de graza do que habitualmente gozan os gobernos
antes do seu primeiro exame
público. A Nosa Terra avalía a
labor dos conservadores neste
tempo en función do prometido no seu programa electoral.
A conclusión é que Feixóo fará
cen días cumprindo moitas
das promesas, pero tamén obviando outras e mesmo tomando medidas contrarias ao
anunciado na oposición.

SEN TRAZA DA FEROMA DA XUNTA. O
programa prometía que nos
primeiros cen días a Xunta crearía un “grupo de traballo de máximo nivel” para simplificar a
administración. Tal grupo, no
que participarían sindicatos e
expertos, aínda non se reuniu
nin tampouco se cursaron as
primeiras invitacións para formalo. Manuel Gallardo, responsábel da CIG autonómica,
denuncia que “para o único
que se dirixiron aos sindicatos
foi para comunicarnos que xa
non imos estar nos tribunais
das oposicións”. Gallardo relaciona esta parálise cun “problema grave de competencias” entre as consellerías de Presidencia e Facenda, a onde se trasladaron as negociacións cos funcionarios para, en opinión do
sindicalista, “quitarlle un marrón de enriba a Afonso Rueda”.

O PROGRAMA ESTRATÉXICO PARA A
GLOBALIZACIÓN MINGUA. Os conservadores tamén prometeron
que en cen días terían listo “un
programa estratéxico con
compromisos de gasto e modificacións normativas” para
que Galicia poida beneficiarse
da globalización. Fontes do
Goberno explican agora que
ese obxectivo corresponde co
previsto “plan de choque” para
sacar o país da crise.
A Xunta convocou tres veces
a patronal e sindicatos para obter o consenso antes de que expire o prazo. Finalmente tal respaldo non será posíbel pois, segundo fontes que estiveron na
negociación, hai cando menos
un sindicato que ve o documento como unha simple modificación do actual orzamento
“sacando os 144 millóns do
plan de austeridade dun sitio
para colocalos noutro”.
Eses 144 millóns son en realidade unha parte moi reducida do orzamento deseñado
polo bipartito, a penas o 1,3%
do aprobado por Touriño. O
destino da maioría deses cartos segue sendo descoñecido.
A nova Xunta só revelou que
parte deses 144 millóns irán a
contratar –a través de Concellos, Deputacións e ONGs– a
4.000 parados que non cobran
subsidios. O Goberno tamén
asegurou que “dará prioridade
o gasto en investimentos produtivos” a través da execución

de obras xa previstas no lugar
de novas licitacións.
Feixóo ten reiterado en público que o plan de choque será
aprobado en prazo. Polo tanto,
é probábel que o Consello da
Xunta o presente este xoves. O
compromiso electoral é que tamén se inclúan axudas a internacionalización, para emprendedores e rebaixas de impostos. O PP xa tomou os primeiros
pasos para cumprir a promesa
de baixar os tributos de sucesións, doazóns e compras de vivenda. Queda por ver se cumprirá agora coa outra baixada
de impostos prometida, a rebaixa do imposto da renda.

’’

Paraoúnicoquesedirixiron
aos sindicatos foi
para comunicarnos
que xa non imos estar nos
tribunais das oposicións”
[Manuel Gallardo]
Responsábel da CIG autonómica.

’’

Algúnsconsideranqueo
Plan de Choque non é máis
que sacar os 144 millóns do
plan de austeridade dun
sitio para colocalos noutro”

MÁIS AFORRO DO PROMETIDO CON REBAIXA DE GASTO SOCIAL. Outro
compromiso cumprido en prazo por Feixóo é o Plan de Austeridade, que segundo o Goberno
serve para aforrar 144 millóns.
Os conservadores prometían
no programa aforrar algo menos, 120 millóns. Ademais, aseguraban que o farían “garantindo en todo caso o mantemento
do gasto social”.
O Goberno de Feixóo xa incumpriu esa promesa de manter o mesmo nivel de asistencia
ofertada polo bipartito. Polo menos en dúas áreas relacionadas
co ensino haberá peor servizo o
próximo curso. Será pola fin da
gratuidade dos libros de texto e
pola redución do cadro de persoal das escolas oficiais de idiomas (EOIs). Cando a Consellaría
de Educación presentou a fin da
gratuidade xustificou que o anterior sistema pecaba dun “gasto
moi elevado”. A Xunta mesmo
presumiu que lograría un aforro
de 21 millóns coa volta ao sistema de compras por cada familia.
Solución aplaudida por editores
e libreiros pero que, segundo dados do propio Goberno, provoca

’’

Variasdasplataformas
veciñais contrarias ás
granxas acuicolas agora
eliminadas foron moi
críticas co bipartito e
estaban dirixidas por
persoas próximas ao PP”

que o 75% das familias teña que
pagar, polo menos, a metade
dos libros que antes todo o mundo recibía de balde.
Outra medida de aforro que
prexudica á calidade do ensino
é o anuncio de aumentar as
horas de clase dos profesores
das EOIs. Segundo datos dos
mestres, esta medida –imposta
sen diálogo previo e anunciada
cos centros xa de vacacións–
provocará que a maioría dos
interinos fiquen sen destino.
De non rectificar a Xunta antes
as anunciadas mobilizacións
dos funcionarios, haberá un
30% menos de profesores nestas aulas. Ademais, os profeso-
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editorial

SOBE
OU BAIXA?

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

A

me

Alberte Núñez Feixóo o día da toma de posesión como Presidente da Xunta na Praza do Obradoiro.

res con praza non terán tempo
para dar clases complementarias e a colectivos específicos.

QUINTANA APLICA O GUIÓN ANUNCIADO. A nova Consellería do Mar
naceu co desafío de concretar o
Plan Acuícola, reformado polo
bipartito até reducir ao 1,8 % a
superficie en Rede Natura das
novas piscifactorías. No Plan
inicial, aprobado polo Goberno
Fraga, o 27% das granxas estaba

en zona protexida. A conselleira
Rosa Quintana xa adiantou que
a Rede Natura non debe ser impedimento para a instalación
de industrias, tal e como se xa
apuntaba no programa. De feito, a Xunta apoia que Pescanova retome o macroproxecto
que ocupa gran parte da área
protexida de Cabo Touriñán.
Polo contrario, o voceiro parlamentar do PP, Manuel Ruíz
Rivas, confirma que o Goberno

desbotará proxectos máis pequenos en Seiruga, Merexo e
Camelle. Estas granxas eliminadas figuraban no Plan da era
Fraga, que era o referente do
programa electoral conservador. Hai que ter en conta que varias das plataformas veciñais
contrarias ás granxas agora eliminadas foron moi críticas co
bipartito e estaban dirixidas por
persoas próximas ao PP.
Mar tamén cumpriu coa de-

A.G.N.

rrogación nos primeiros cen días a Lei de Pesca pola suposta
falta de consenso co sector. Outra promesa posta en marcha
en parte por Quintana é que
“nos primeiros cen días de goberno o PPdeG deseñará as liñas mestras do plan estratéxico
do mexillón”. A Consellería do
Mar asegura que xa se reuniu
con algúns mexilloeiros e que é
“probábel” que o texto se presente no prazo anunciado.G

Da promesa de software libre
aos 2,2 millóns en licenzas a Microsoft
O programa do PP criticaba “a
división de funcións e de responsabilidades políticas entre
consellarías” no eido das novas
tecnoloxías da información
(TIC) co bipartito. Como alternativa Feixóo prometía que “a
dirección das actuacións en
materia TIC estará centralizada
nunha única unidade administrativa”. Chegado ao Goberno
dividiu as competencias máis
do que fixera o bipartito. Así, na

nova estrutura o IGAPE e a
Consellaría de Economía encárganse das TIC para as empresas e a secretaría de Modernización e Innovación Tecnolóxica, que depende de Feixóo,
das TIC na administración.
Os conservadores tamén
prometeran o “impulso da implantación de software libre e
uso de estándares abertos na
administración” e mesmo criticaron “catro anos de bipartito

de impulso teórico e enchido
de adxudicacións de software
privativo”. Unha vez no poder,
unha das primeiras medidas
foi precisamente adxudicar 2,2
millóns en licenzas a Microsoft.
Ademais, nos dous plans TIC
(un para a Xustiza e outro de
medidas urxentes) recentemente publicados nin se cita os
estándares abertos.
A secretaria de Modernización, Mar Pereira, aínda non se

reuniu con Mancomun.org, o
centro público de software libre nado na anterior lexislatura, para confirmarlle a súa continuidade. Este centro segue
nun impás mentres fontes do
sector dubidan da súa continuidade e prevén máis adxudicacións para empresas habituais das contratacións públicas da era Fraga, entre as que
citan ás consultoras Coremain
e Tecnocom.G

abstención de Núñez
Feixóo no acordo de financiamento, podería chegar a ser comprensíbel se
non fose un síntoma. O presidente galego, que vén de
cumprir os cen primeiros días no cargo, abstense en demasiadas cousas.
O seu conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, dixo pouco despois de tomar
posesión que non interviría
no sector lácteo. A pasada semana, en cambio, anuncioulle aos gandeiros mobilizados
nas tractoradas que si o fará.
Ou quizais, só foi unha promesa. Nada é moi seguro.
Entre outras razóns, comentan polos corredores da Xunta, porque non hai cartos. Pero resulta, estrañamente, que
Núñez Feixóo tampouco os
pide coa firmeza que sería de
agardar. A súa postura na negociación do financiamento
foi máis ben morna. Pediu algo máis do que a ministra
Salgado lle ofrecía, pero deseguida matizou que “sempre
dentro da lealdade a España”. Faltaría máis.
Semella que con este goberno, e despois do falido novo Estatuto, da anterior lexislatura, Galiza vai ir perdendo
pouco a pouco en todos os
conceptos, salvo quizais no
de leais a España. Niso Feixóo pode superar ao mesmo
Fraga. Quen o ía dicir!
Todo resulta máis difícil
de entender, se pensamos
que o propio Feixóo acaba
de anunciarnos que os cartos da lei de Dependencia
tardarán en chegar. O BNG
pode mandarlle de volta, ao
respecto, as súas intervencións parlamentarias dos
pasados catro anos.
Pero non todo é negativo.
O pasado día 15, o presidente felicitouse de que as dúas
caixas de aforro galegas volvan a ser fundamentais no
capital da Autoestrada do
Atlántico (Audasa). Feixóo
chegou a dicir: “Mellor en
mans galegas”. ¿Por que será
que esa frase soou, por primeira vez no que levamos de
autonomía, inesperada e
sorprendente?G
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María Obelleiro

ASEMANA
diu sen contar coa opinión dos
seus socios de Goberno nacionalistas, que o pregoeiro sexa o
presidente da Xunta. A decisión
non só provocou malestar entre
os nacionalistas, que lembran a
política “antigalega” do PPdeG
á fronte da Xunta, parte das filas
do PSdeG rexeita da decisión de
Caballero.G

CONTRA AS POLíTICAS DO PP

O BNG BUSCA UNHA RESPOSTA
MASIVA O DÍA DA PATRIA

O 25 DE XULLO
Mariano Raxoi.

PON GALIZA COMO EXEMPLO

RAXOI QUERE FUSIÓNS ENTRE
CAIXAS DE DISTINTAS CC. AA.
Nun acto político, o líder do
PP, Mariano Raxoi, avogou
por que as fusións entre caixas de aforros se produzan
entre entidades de distintas
Comunidades Autónomas.
Pensa que deste xeito “poden chegar a máis partes do
territorio” estatal. Tamén
cualificou de “absurdas” as

IMPACTO AMBIENTAL

UN TRAMO DO SIL QUEDA
SECO POR MOR DUNHA
CENTRAL DE IBERDROLA
As obras de construción da
segunda central hidroeléctrica en Santo Estevo secaron un tramo do río Sil ao
seu paso pola comarca da
Ribeira Sacra. O BNG esixiulle á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil que “suspenda de forma inmediata e
cautelar” as obras. O organismo asegurou que a construción da central conta
“con todos os permisos”, in-

CARLOS FERNÁNDEZ

“pretensións políticas” para
que as caixas dunha mesma
autonomía se fusionen entre elas. O dirixente popular
puxo Galiza como exemplo.
“Se se fusionasen Caixanova e Caixa Galicia, terían
que pechar moitas sucursais e porían na rúa moitísima xente, pero se se fusionan con outra caixa das Baleares ou doutro lugar, non
terían que pechar oficinas
nin pór a xente na rúa”.G

FEIXÓO REIVINDICARÁ O
“BILINGÜISMO HARMÓNICO”
O 25 de xullo, o presidente do
PPdeG, Alberte Núñez Feixóo,
reivindicará un “bilingüismo
harmónico” e apostará por un
“galeguismo aberto e plural”.
De feito, mostrarase partidario
dun galeguismo que sexa “un
manto que dea cabida a toda
Galiza”, rexeitando os que entenden ese sentimento como
un “paraugas elitista”. Por outra
banda, Feixóo será o protagonista da celebración do Día da
Patria en Vigo. O alcalde vigués,
o socialista Abel Caballero, deci-

O PSDEG ADVIRTE DE “FRAUDE”

CALLÓN: “OS RESULTADOS
DA CONSULTA NON SON
OS QUE O PP QUERERÍA”

JESSICA BARCALA / AGN

O portavoz nacional do BNG,
Guillerme Vázquez, subliñou
que a mobilización social “é
clave” para que Galiza “recupere o seu estatus perdido” e
para que se sitúe “en disposición de retornar á Primeira División das nacións do Estado
da que nunca debeu saír”. Vázquez lembrou que a defensa
do idioma é “tamén a defensa
da base material do país”, xa
que “cando un país defende a
súa lingua, defende tamén a
súa economía”. Por este motivo, o BNG elixiu este ano como
lema do Día da Patria “Movámonos, polo noso idioma, polo
emprego”. Os nacionalistas insisten en que o 25 de xullo “é
un excelente momento para
que o pobo faga oír a súa voz” e
para contrarrestar as políticas
do PP “antisociais” e “contrarias á lingua”. Un ano máis, a
manifestación do BNG partirá
da Alameda de Santiago de
Compostela ás 12.00 e rematará na Praza da Quintana.G

cultura é compatíbel co respecto ao medio ambiente. Por iso,
instou a “cambiar esa mentalidade” ao soster que Galiza “ten
que desenvolverse”. “Non pode paralizarse no cultivo do toxo”, proclamou. Ademais asegurou que os empresarios do
sector estaban “moi desmoralizados” tras “catro anos terríbeis
para eles”.G

A conselleira do Mar, Rosa Quintana.

PLAN DE ACUICULTURA

ROSA QUINTANA: “O PSOE FIXO
CRER QUE AS PISCIFACTORÍAS
CONTAMINAN”
O PSdeG criticou a “paralización absoluta” do Plan Galego
de Acuicultura por parte da
Xunta. Ao seu xuízo, a Consellaría do Mar “ten máis interese en
defender os supostos dereitos
dunha única empresa que os
do conxunto do sector”, en relación ao anuncio de retomar o
proxecto de Pescanova en Cabo Touriñán. A conselleira Rosa
Quintana respondeu responsabilizando o PSdeG de “xerar
un problema” ao trasladarlle á
sociedade que non se podían
implantar piscifactorías en espazo da Rede Natura. “Deuse a
imaxe de que unha piscifactoría contamina e esnaquiza o
medio ambiente”. A responsábel do Mar subliña que a acui-

O presidente da Mesa pola
Normalización Lingüística,
Carlos Callón, interpreta que a
Xunta “tarda” en facer públicos os resultados da consulta
sobre o galego no ensino porque “non son os que o PP querería”. “Aínda que este pseudoinquérito estaba elaborado
de forma tendenciosa, a sociedade, independentemente das
súas preferencias partidarias,
deulle as costas a esta agresión
do PP contra o galego”. Callón
tamén se interesou por coñecer “as funcións da empresa
valenciana contratada para o
escrutinio, cantos notarios hai
no proceso e se todas as consultas se teñen en conta”. Ademais, apuntou que Feixóo sabe
“crispar moi ben e crear confrontación coa lingua, pero é
un incompetente para gobernar con seriedade e responsabilidade”. O portavoz de Educación do Grupo Parlamentario Socialista, Guillermo Meixón, pronunciouse nesta mesma liña. O deputado advertiu
de que o atraso evidencia que o
presidente da Xunta, Alberte
Núñez Feixóo, está preparando “unha gran fraude electoral” que suporá “o ataque definitivo contra o galego”.G

cluída a Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Os
nacionalistas lembran que a
Xunta tamén “ten a súa responsabilidade” ao producirse as obras nunha zona protexida desde 2004. Malia ter
de prazo até fin de ano, o
Executivo aínda non aprobou a Lei de Uso dos LIC
(Lugares de Interese Comunitario) á que está obrigada
pola Unión Europea desde
2004. Esta ausencia de lexislación permite o impacto
que provocan as empresas
que operan en espazos teoricamente protexidos.G
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REFORMAR
REFORMAREI
Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

L

oguiño de clarear como
fuxaban os ventos…
Mentres o Bloque segue asfixiado polo onanismo ideolóxico e organizativo e a UPG se
apresta a bater o record mundial de controlalo todo para
facer nada, os socialistas veñen de sisarlle ao nacionalismo a máis brillante entre as
súas bandeiras: o novo Estatuto. Logo de constatar a evidencia de que isto con Quintana
non pasaba, o BNG deberá reaccionar con menos susceptibilidade e máis raposaría. A fin
de contas este é o seu terreo e
se os outros queren xogar nel,
o correcto é darlles as grazas.
De entrada, pode aproveitar a
ocorrencia de Pachi de presentar a idea disparando preferentemente contra o nacionalismo, dando por rachado o acordo asinado polo bipartito e furgando na ferida co seu socio de
goberno en tantas institucións.
En vez de indignarse pola exclusión que se ve vir, o pragmático
é aproveitar que o nacionalismo si sabe qué Estatuto quere e
os socialistas non. Xa que tes
proposta, que rule e que digan
eles que non e se poñan cos populares a defender que somos
“unha rexión histórica”.
Tamén se abre unha fenda
no flanco popular. Tras o triste
papel de Feixóo absténdose no
financiamento logo de avisarnos de que nos ían chuchar o
sangue, vai ser toda unha festa
seguir as súas evolucións e cabriolas na danza estatutaria coa
partitura que lle interpreten
dende Génova; non digamos se
o Constitucional finalmente
avala o Estatut. Outra oportunidade que socialistas e nacionalistas non poden desaproveitar
enganchándose inutilmente
entre eles outravolta pola leiriña de votos que comparten e
nunca serán de ningún.G

’’

Socialistas e nacionalistas
non poden
engancharse
outravolta pola
leiriña de votos
que comparten
e nunca serán
de ningún”

23-29 DE XULLO DE 2009

Máis BNG chama á unión
de nacionalistas e galeguistas
A plataforma vén de constituír unha xestora
para consolidarse como corrente no seo do BNG
M.O.

Máis BNG iniciou o pasado sábado a súa andaina coa constitución dunha xestora encabezada por Carlos Aymerich e integrada por 35 persoas, entre as
que se atopan representantes de
Espazo Socialista Galego, Inzar,
Esquerda Nacionalista e o Partido Nacionalista Galego. Nos
próximos meses, a xestora liderada por Aymerich marcará os
ritmos de traballo e evolución e
decidirá se, finalmente, lle cambia o nome a Máis BNG co obxectivo de integrar todas estas
correntes nun mesmo partido.
Perante uns 300 militantes –entre eles a coordinadora executiva Teresa Táboas, o ex portavoz
nacional Anxo Quintana, o ex
secretario de Relacións Institucionais, Xoán Antón Pérez Lema, e numerosos alcaldes e concelleiros– Aymerich pronunciou
un discurso no que plasmou o
ideario da plataforma coa que
concorreu de cabeza de lista á
Asemblea Extraordinaria do
BNG do pasado 10 de maio.

VOCACIÓN DE GOBERNO. As palabras do dirixente nacionalista
centráronse na reivindicación
dunha corrente “con vocación
maioritaria e de goberno”.
“Non é certo que o nacionalismo estea feito para minorías.
Refuxiarse no resistencialismo
é condenar a Galiza a ter PP por
moitos anos”, explicou. Así, o
tamén portavoz parlamentar,
apostou por abrir a formación
á sociedade e pola “unión, que
non a unidade, de todos os nacionalistas e galeguistas”. “No
BNG isto non sempre é así”,
admitiu, pero é “traballo de
Máis BNG aproveitar unha ferramenta como o Bloque para
traballar por unha Galiza máis
xusta e libre”. Nesta liña avogou por que sexa o nacionalismo quen “teña a xenerosidade
para conciliar a confluencia de
todos e todas a prol do galego.
Están a xurdir moitas plataformas distintas que defenden o
noso idioma. A única fronteira
que nos debe interesar aquí é a
que separa os que están a favor

Carlos Aymeriche TeresaTáboasna clausura do acto de Máis BNG. PEPE FERRÍN /A.G.N.

’’

Nonécertoque
o nacionalismo estea feito
para minorías”
[Carlos Aymerich]
Portavoz da xestora de Máis BNG.

dos que están en contra do galego”, explicou.
A autocrítica tamén ocupou parte do discurso de Aymerich. Así, rexeitou “botarlle a
culpa” á cidadanía “cando as

cousas veñen mal dadas” no
nacionalismo. Entre os aplausos da militancia, o portavoz
parlamentar instou a “pór en
valor as conquistas logradas
desde a Xunta sen esconder os
erros”. Na súa intervención,
Quintana tamén reivindicou o
paso do BNG pola Xunta no acto do pasado sábado. “Parece
que está prohibido falar de que
estivemos no Goberno”, apuntou, e lembrou a continuación
os “grandes avances” logrados
na pasada lexislatura, como o
Sistema de Benestar ou a Rede
de Galescolas.G

CARTAS
ENSINO EN GALEGO,
GOBERNE
QUEN GOBERNE
Está a chegar o 25 de xullo, o
día da Patria, e como é tradición o galeguismo manifestarase, a maioría en Compostela;
o esforzo da militancia nacionalista encherá as rúas e a praza da Quintana.
O día seguinte a prensa contará a asistencia, nunca se dirán cantos estivemos, sempre
haberá erros interesados, mais
o día seguinte o país, Galiza, seguirá sen mudanza apreciábel,
cecais nos sirva para coller folgos e non desesperar.
Mais podemos ter soños:
“que en Compostela 3.000 galeguistas decidisen crear unha rede financeira, que 3.000 galeguistas decidisen crear unha rede agrícola, que 3.000 galeguistas decidisen crear unha rede industrial, que 3.000 galeguistas
decidisen crear unha rede de comunicación galega, que 3.000
galeguistas decidisen crear unha rede de ensino en galego.

Sumariamos 15.000 asistentes, aínda quedarían máis para
facer outros 3.000.
Se algún dos soños se cumprisen o 25 de xullo do 2009
non sería un día máis de tradición, sería o inicio do cambeo
da historia de Galiza, cara á súa
afirmación como pobo.
Se cadra podemos con algún
se aproveitamos que hai unha
iniciativa en marcha para unha
rede popular de ensino en galego, que en xullo pasará dos 600
compromisos en tan só tres meses de vida, e quere xuntar 3.000
para maio do 2010, e dar ensino
en galego no ano 2011. A tarefa
ben merece o apoio do galeguismo, dos bos e xenerosos. Se esta
arela de ensino en galego se dese
acadado, o galego tería unha ferramenta de resistencia e de pulo para garantir o seu futuro.
Os mariñeiros co Prestige demostraron o camiño. Deixaron
claro que o choro non resolve os
problemas, que se tiñan que poñer a traballar, aínda sen medios,
para sacar o chapapote.

Os promotores da rede popular de ensino en galego están
a facer o mesmo, son quen e van
a facer ensino en galego, con independencia de quen goberne.
A súa proposta é transparente, e os seus nomes son
públicos, para todo o mundo, na internet, no enderezo
limiargalego.blogspot.com

XOSÉ LOIS
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está toda a súa información.
Xa é tempo de que o galeguismo de salón, de moqueta,
de pose, de choro, o formal,
deixe facer e apoie o galeguismo real, o do berro da Galiza
en pé, para que poida facer e
construir país.G
Francisco López
(Ferrol)
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TRIBUNA I Xosé Manuel Barreiro.
Vicepresidente do PPdeG.

EU TAMÉN FUN COAS VACAS
Tomeime a licenza de nomear
este artigo como o entrañábel
libro do meu benquerido amigo Afonso Eiré. Estou seguro de
que non o tomará a mal porque creo que ambos compartimos a mesma fascinación, non
exenta de nostalxia, por este rumiante curioso e sociábel, tan
intimamente anoado á nosa
identidade de país rural.
Galicia, nin a súa economía
nin o carácter das súas xentes
nin a súa cultura, pode entenderse nin explicarse sen as Marelas, as Pintas, as Gallardas, as
Roxas, as Palomas…, porque
xa saben que ás vacas galegas
só lles falta falar.
Contribuíron de xeito determinante, por exemplo, a
mudar a fisonomía do noso
país. Galicia foi monte, pastizal ou establo, en función do
tipo de explotación gandeira
imperante. Incluso favoreceron os cambios na propia distribución da terra cada vez
máis afastada do minifudismo inicial. E tampouco pode
entenderse a dispersión e a dimensión dos nosos núcleos
rurais, e incluso a mesma fixación da poboación, se non fose por elas. A terra e a vaca en
Galicia van unidas. E sen vacas, que será das nosas aldeas,
da nosa forma de vida?
Castelao referíase a elas,
xunto coas árbores e os peixes,
coma un dos símbolos da nosa
terra. Até tal punto que aseguraba que o día que en Galicia
emitísemos papel moeda, non

’’

Esixirquedanoitepara
a mañá todo mude,
aínda que se faga
encaramándose á cabina
dun tractor, non vai borrar o
feito de que estiveron varios
anos mirando
cara a outro lado”

’’

Juárezadoptouxaunbo
feixe de medidas e está
a traballar noutras. Pero que
niguén pida milagres
e menos os que, cando
podían, estiveron parados”
PACO VILABARROS

estampariamos nel nin políticos nin sabios nin artistas, senón a figura dunha vaca. Non é
casualidade tampouco, por facer referencia a algo máis próximo aos nosos días, que no Sitio distinto de Antón Reixa o
gran premio fose unha vaca.
Os tempos cambian e trastócano todo. As vacas tamén.
Pasaron de ser un animal doméstico, con personalidade
propia e intransferíbel; un
membro máis da familia, con
historia e saga, merecedor de
ser chamado polo seu nome;
dóciles e obedientes tractores
con corazón; que daban calor e
abono, e até ingresos extras á
unidade familiar coas súas crí-

as (a quen non se lle fixo día escoitando os contos dos vellos
mentres se velaba a parturenta?), de ser precursora dunha
industria trasformadora primitiva de manteiga, leite mazado,
queixo… e do propio leite, a ser
un animal case uniformado,
carente de cornos e rabo, e xordo aos requirimentos por bautizala cun nome cifrado.
Non é nostalxia do pasado.
Nin alegoría doutros tempos.
A evolución é inevitábel e necesaria. A competencia e a
rendibilidade marcan agora
non só as relacións produtivas
e comerciais, tamén o modo
de enteder a vida, a vida do
noso medio rural. As explota-

cións agrarias e gandeiras de
Galicia mudaron pero grazas
a esa mudanza seguen vivas
as nosas aldeas.
Son malos tempos para as
vacas e para os nosos gandeiros. A razón desta situación límite non é unha nin dúas, senón un compendio de circunstancias que non confluíron por arte de maxia un día
concreto. Fóronse fraguando
ao longo do tempo.
Os nosos gandeiros, a nosa
vida no campo, require da solidariedade de todos, do apoio
de todos, da implicación de todos. E non axuda nada a acadar
unha solución a hipocrisía na
que se instalaron os que nestes

últimos anos tiñan capacidade
e sobre todo a responsabilidade de adoptar medidas para
contribuír a paliar a crise na
que está sumido o sector. Esixir
que da noite para a mañá todo
mude, aínda que se faga encaramándose á cabina dun tractor, non vai borrar o feito de
que estiveron varios anos mirando para outro lado, negándose a ver o que se aveciñaba.
Cometéronse moitos erros
e non se previron nin se atallaron as consecuencias deses
erros de negociación e dunha
inaxeitada política agraria desenvolvida tanto polo Goberno do Estado como da propia
Xunta. Agora esíxese unha
maior implicación do executivo galego neste asunto, pero
onde estaban antes os que de
súpeto tanto piden? Que motivou que dun día para outro
lles brotase un caudal de ideas
que non hai moito non foron
quen de poñer en práctica?
O Goberno de Alberto Núñez Feixóo, e en especial a área
do conselleiro Samuel Juárez,
está encarando o problema.
Adoptou xa un bo feixe de medidas e está a traballar noutras
(e iso que só levan dous meses). Pero que niguén pida (esixa) milagres e menos os que,
cando podían, estiveron parados. Non é este un problema
exclusivo do sector gandeiro; é
unha cuestión de país, que pola súa relevancia e magnitude
require e necesita do consenso
e do apoio de todos.G
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Francisco Jorquera, deputado do BNG no Congreso

‘No financiamento decidiu Raxoi e non Feixóo’
Xan Carballa

Para o deputado nacionalista
no Congreso, Francisco Jorquera (A Coruña, 1961), o presidente da Xunta desistiu da
súa obriga institucional de antepoñer os intereses de Galiza
aos do seu partido durante a
negociación do novo financiamento autonómico.
Que lle pareceu que o voto da
Xunta no Consello de Política
Fiscal, que ía ser negativo, acabase pregándose á directriz da
rúa Génova e absténdose?
Núñez Feixóo non actuou cunha estratexia de país, senón condicionado polas directrices do
PP. Os erros cometidos son graves porque supoñen unha hipoteca para o futuro. O primeiro foi

que unha serie de autonomías, a
primeira Cataluña, xogaron
cuns estatutos renovados que
establecían uns mínimos de
obrigado cumprimento. E Feixóo foi responsábel de que non
tivésemos un novo Estatuto e
polo tanto de que fósemos negociar en inferioridade. O segundo erro foi apostar por unha
defensa dogmática da multilateralidade, cando no proceso
negociador é lóxico que antes da
harmonización final no Consello de Política Fiscal, haxa un trato bilateral entre cada comunidade e o goberno central. Mentres Cataluña levaba meses nese
traballo, Feixóo estivo á defensiva, intentando frontes ridículas,
como a alianza con Castela e Le-

ón, ou propondo a prórroga do
sistema anterior cando a reforma xa estaba a piques de asinarse. Raxoi foi o que decidiu e Feixóo demostrou que pesan máis
as tácticas da loita co PSOE pola
hexemonía estatal que a reflexión sobre cara onde ter que ir o
estado das autonomías.
A continua revisión do sistema
de financiamento non está
chamando a unha reforma
constitucional que dea máis
estabilidade?
Os problemas son de orixe e hai
que ir a un novo modelo. O Estado presume de ser un dos máis
descentralizados do mundo, e
nalgúns aspectos de gasto é tal,
pero non nos ingresos. A maioría
dos impostos seguen residencia-

dos e recadados polo estado,
que despois lle transfire ás comunidades as cantidades necesarias para xestionar os servizos
transferidos. E así estaremos
sempre nas mesmas. Nós pensamos que se hai descentralización nos gastos tamén debe habela nos ingresos. Sería máis racional e transparente un sistema
no que os impostos os xestionen
as comunidades autónomas,
coas súas propias administracións tributarias e despois, con
acordos pactados previamente,
transferirlle ao estado as cantidades necesarias para os servizos
comúns e cun fondo que corrixa
os desequilibrios interterritoriais. Con ese sistema habería
máis transparencia e acabaríamos cos equívocos que permiten dicir que Galiza non é autosuficiente e depende dunha falsa
solidariedade exercida polo Estado, porque os datos apuntan
que non é certo. Tamén facilitaría a corresponsabilización porque habería que deseñar políticas fiscais propias. O dogma de
que o Estado ten que reservarse
o 50% do gasto público é contraditorio con que os servizos básicos de educación, sanidade ou
servizos sociais estean transferidos, que cada ano incrementan
as necesidades de financiamento. Se non cambiamos o modelo
estaremos cada pouco revisando as cifras do financiamento.
Na frustrada reforma do Estatuto a autonomía fiscal era un
punto central?
Para o BNG era un dos aspectos
esenciais da reforma: termos
unha axencia tributaria propia e
apostar polo modelo de responsabilizarnos dos nosos impostos. Pero reformar o Estatuto esixe consensos e o BNG estaba
disposto a buscar puntos de encontro entre as tres forzas, e aínda que non se plasmase ese modelo de concerto económico
que nós defendemos, cando
menos asegurar que teñamos
unha cesta de tributos, con impostos propios ou tramos cedidos, que nos asegure a suficiencia financeira. Todos eses conceptos contemplounos o novo
Estatuto catalán e o estado tomounos de referencia para xeneralizalos a todas as comunidades autónomas, pero a Galiza
non lle resolve a súa propia suficiencia fiscal e por tanto nós teríamos que facer unha aposta
propia segundo as nosas necesi-

’’

Sehaidescentralización
nos gastos tamén debe
habela nos ingresos”

’’

OdogmadequeoEstado
ten que reservarse o 50%
do gasto público
é contraditorio con que
os servizos básicos
de educación, sanidade
ou servizos sociais
estean transferidos”

’’

OdiscursodoPP
é centralista, incide na idea
de que as autonomías
despilfarran”

’’

OpresidentedaXuntanonse
comporta como máxima
autoridade dun país
senón como unha persoa
mediatizada polo
que decide o PP de Madrid”

dades. Non tivemos novo Estatuto e así nos foi na negociación.
Pero había un acordo parla mentario común previo á fase
final negociadora.
Fixaba criterios xenéricos e iso
non lle quita a súa propia responsabilidade a Núñez Feixóo.
O presidente da Xunta tiña que
concretar a proposta e non vimos en ningún momento as
súas cifras. O resultado apunta
que Galiza vai perder posicións
respecto ao sistema anterior e
non asegura a suficiencia dinámica. Iremos a peor nos próximos anos na medida que a variábel principal que se ten en
conta é a poboación.
O PP anuncia que se gaña as
eleccións derrogará o sistema
pero non se sabe cal proporán.
O discurso do PP é regresivo,
incide na idea de que as autonomías despilfarran e na de
que se está desmontando o estado e aumentando o déficit.
Non se sabe que propón para
substituílo, pero das súas ideas
forza deducimos que o PP quere máis centralismo.
>>>
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>>> E c o m o p r e s i d i r u n h a
comunidade autónoma re nunciando a unha posición
propia?
Nós esperamos que a sociedade
xulgue o que fixo Feixóo nesta
negociación, porque é un problema estrutural do PPdeG. Os

medios que lle son afíns din que
é máis moderno, pero o certo é
que é unha regresión sobre a
forma de entender a autonomía
de Manuel Fraga. Cando un
partido aposta como estratexia
para erosionar a imaxe do anterior goberno e ampliar a súa ba-

se electoral por seguir as directrices da rúa Xénova ou importar conflitos inexistentes como a
presunta imposición idiomática, o que aparece é un PP que
non cre na autonomía e un presidente da Xunta que non se
comporta como máxima auto-

ridade dun país, senón como
unha persoa mediatizada polo
que decide o PP en Madrid.
Díxose que a negociación estivo
mediatizada pola situación de
debilidade parlamentaria de
Zapatero. Cal é a posición do
BNG no Congreso dos Deputados ante esa xeometría variábel
que buscan os socialistas?
Non me gustan as especulacións
políticas. Dise que ERC pode ser
socio de referencia pero non esquezamos que a negociación se
substanciaba entre gobernos
autónomos e goberno central.
Na fase anterior a posición de
Cataluña baseábase no acordo
unánime do tripartito. O BNG é
hoxe unha forza de oposición en
Madrid e discrepamos de moitas políticas do goberno central,
por exemplo das medidas que se
están tomando contra a crise,
desde o plan de axuda á banca
ao recente fondo de reestruturación ao sector financeiro, que
deixa a porta aberta á absorción
das caixas galegas por outras foráneas. Por certo sen que o goberno galego abra a boca e se
deixe ir na posición do PP en España, cando Raxoi insinuou que
era mellor que as caixas se deixen absorber por outras de fóra
antes de fusionarse entre elas.
Daquela non haberá acordos
co PSOE en Madrid?
Practicamos a oposición pero
estamos dispostos a dialogar e
a chegar a acordos se son beneficiosos para Galiza. Así será
a nosa disposición na próxima
lexislatura e tamén do debate
dos Orzamentos. As posicións
están distantes, porque esas
medidas sobre o sector bancario ou o financiamento autonómico terán impacto nas
contas do estado. Seremos dialogantes pero esixentes.G

‘Socialistas e nacionalistas deben manter o seu perfil’
O nacionalismo en conxunto retrocedeu electoralmente en Galicia, Euskadi e Cataluña, detecta
un acordo de fondo de socialistas
e populares sobre o deseño de
estado que terían reflexo no
acordo vasco?
O modelo de estado non os diferencia no fondo. Hainas no discurso
e no talante. A chegada de Zapatero creou un clima de maior respecto á pluralidade e tolerancia, tamén
co nacionalismo, fronte á agresividade do PP. Pero no que levamos
de lexislatura a idea de España Plural de 2004-2008 gardouse no faiado. O PSOE entende que as eleccións xerais as gañou grazas ao voto en Cataluña e Euskadi, amén do
seu celeiro tradicional andaluz.
Pensa que perdía votos noutros te-

rritorios fronte á agresividade españolista do PP, interiorizouno e deixou atrás a idea da pluralidade. Os
socialistas procuran a marxinación
do nacionalismo sen o discurso ultramontano do PP.
Á vista dos resultados electorais
esa política dalle resultado.
Obxectivamente si. Sistematicamente desprestixiouse o nacionalismo e ese discurso cala nalgúns
sectores sociais co resultado electoral coñecido. O que nos corresponde aos nacionalistas é buscar
métodos, estratexias e liñas de comunicación para combater esa política e que a xente comprenda a
utilidade do nacionalismo.
Pero a lectura dun votante galego
é que a posibilidade dunha alternativa pasa polo entendemento

’’

Noquelevamosde
lexislatura a idea de España
Plural de 2004-2008
gardouse no faiado”

de socialistas e nacionalistas.
En todo caso hai que diferenciar
tempos en política. Debemos asumir a nova situación: o PP gañou lexitimamente, por moito que usara
métodos que traspasaron fronteiras
inadmisíbeis, e nós estamos na oposición. Temos que esquecer que até
hai pouco fomos forza de goberno,
o que non implica non defender o
moito de bo que tivo a nosa acción

gobernamental nin afirmar que aspiramos a volver logralo. Pero cometeríamos un erro se nos instalásemos na nostalxia sen acabar de
asumir que tivemos unha derrota. O
BNG ten que ser oposición ao PP
desde as nosas propias posicións
políticas e cando haxa eleccións xa
haberá ocasión de facer coalicións e
negociar programas.
Pero xa hai unha entente cos socialistas en moitas cidades e deputacións.
O que quero dicir é que sería errado
que o BNG actuase politicamente
en todos os ámbitos coordinadamente co PSdeG-PSOE. Entre nós
hai diferencias cualitativas moi importantes, empezando polo modelo de estado que temos ou como financiar a autonomía. G

’’

A LINGUA, BEN
ESTRATÉXICO
Ceferino Díaz

O

Brasil atópase entre os oito
maiores produtores de libros do mundo, con 46.000 títulos e 310 millóns de exemplares
publicados en 2006. Con todo, o
índice de lectura é baixo (4,7 libros por persoa e ano) nun país
con altas cifras de analfabetismo
absoluto (16 millóns de persoas)
e funcional (30 millóns).
Coñecendo os esforzos que
se están a facer nese país para a
mellora do nivel educativo e a
existencia de 600 proxectos (en
2008) de incentivos á lectura , podemos concluír que o mercado
do libro no Brasil –máis de 180
millóns de habitantes– ten o
maior potencial de crecemento
do mundo occidental.
E aquí a cuestión que interesa. Para a maioría dos brasileiros
Galicia e o galego non existen,
mais non é desprezábel o número de cidadáns que coñecen o
Camiño de Santiago a través dos
libros de Paulo Coelho, J.A. Barros e outros; lectores para quen
Galicia comeza a existir. Mais
quizais sexamos os galegos os
que deberan estar interesadas
en dar a coñecer a nosa fala e país no Brasil. A industria cultural,
cun camiño por andar que non
debe ser difícil, pode abrir portas
a outros intercambios enriquecedores para ambas as partes.
Porque se non é difícil para
un lector de galego ler un libro
publicado no Brasil tampouco o
é para o brasileiro que descobre un libro en galego. A experiencia dinos que se achegan
con curiosidade positiva.
A Bienal do Libro de São
Paulo é, pois, un acontecemento importante no que as
institucións galegas deberían
garantir unha presenza importante do libro galego.
Estamos a falar de comportarnos como un país serio que
aproveita as súas diferenzas positivas para ter peso no mundo.
Neste caso, o galego é un activo
estratéxico para aproveitar.G

’’

Aseditoriaisgalegas
deberían estar
na Bienal de São Paulo”
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TRIBUNA I H. Vixande.
Crítico musical.

QUE FIXEMOS NÓS POLO GALEGO?
En 1981 a maioría dos partidos políticos –incluída Alianza Popular, precursora do
PP– aprobaron un Estatuto
que lle confería ao galego o
estatus de lingua oficial. A
protección ampliouse, tamén co apoio popular, mediante a Lei de Normalización Lingüística en 1983.
Desde entón, o galeguismo e
o nacionalismo demandaron
o cumprimento da lexislación e unha maior promoción do noso idioma por parte das autoridades.
O galeguismo e o nacionalismo centraron as súas actuacións en formular demandas e organizarse politicamente para un momento
no que, alcanzado o goberno,
impulsar o galego desde as
institucións. Con todo, colocaron todos os ovos no mesmo cesto e sacrificaron as iniciativas da sociedade civil a
prol da lingua convencidos
de que só desde o goberno se
poden desenvolver “políticas
transformadoras”, segundo
unha retórica que arrastramos nos últimos trinta anos.
O resultado foi crear unha
imaxe dun nacionalismo pedichón demandando constantemente máis galego, pero non se deron pasos que lle
permitisen á sociedade verificar a viabilidade das medidas que reclamaba o galeguismo.
Resultou inxenuo pensar
que o PP ía atender activa-

Manifestación en Santiago o pasado 17 de maio, a favor da lingua.

mente as demandas do galeguismo, pero tampouco se
pode afirmar que atacase con
belixerancia o galego. En realidade, durante os últimos 30
anos permitiu a existencia
dun marco legal que facilitaba iniciativas da sociedade a
prol do noso idioma, aínda
que renunciou a ser executora das mesmas. Parecía querer dicir: aí tedes a lei, facede
con ela o que queirades. E
que fixemos nós? Ben pouco.
Cando alcanzou o poder o
goberno bipartito en 2005, a
pretensión de introducir o
galego no sistema educativo

de forma sistemática atopouse con que era imposíbel
mostrarlle á sociedade exemplos concretos de centros de
ensino nos que o idioma era
vehicular e non constituía un
obstáculo para a formación
dos rapaces. Os pais non tiñan máis remedio que crer
na palabra dos filólogos e dos
pedagogos. Había colexios e
institutos nos que se realizaron esforzos para situar a lingua no lugar que lle corresponde, pero non se desenvolveu unha estratexia organizada para tomar algúns colexios e institutos concretos

PACO VILABARROS
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Foiimposíbelmostrarlle
á sociedade exemplos
concretos de centros
de ensino nos que o idioma
era vehicular
e non constituía
un obstáculo para a
formación dos rapaces”

dos ámbitos urbanos para facer deles bandeira do ensino
en galego de calidade.

Nestes anos, a sociedade
civil dotouse dalgúns instrumentos para a promoción do
galego, mais case ningún deles pasa de iniciativas –algunhas moi loábeis– de autoemprego que deron lugar a esforzos atomizados, lastrados
por egoísmos varios e, nalgúns casos, concibidos como
plataformas persoais. Pola
contra, si se produciu o nacemento ou consolidación de
empresas que contribuíron a
prestixiar o galego, como os
casos de Sargadelos, Adolfo
Domínguez, R ou Pescanova.
Co retorno do PP ao poder
prodúcese unha situación novidosa por canto os sectores
deste partido máis proclives
ao galego dan paso a uns máis
belixerantes, á cabeza dos que
está Núñez Feixóo. En consecuencia, o panorama do futuro máis inmediato preséntase
máis complicado porque previsibelmente o goberno pasará da desidia na promoción
do idioma a tomar partido a
prol do castelán.
Neste contexto, ao galeguismo e o nacionalismo non
lle queda outra que tomar as
iniciativas que non impulsou
no pasado, outorgándolle á
sociedade civil un papel decisivo nun ensaio visíbel dunha
sociedade en galego. Representa un reto e un esforzo suplementario, maior canto
máis tempo deixemos pasar.
Haberá que reivindicar ao
tempo que actuar.G
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CAGÁMOLA
Fran Alonso

N

Imaxes pertencentes a distintas celebracións das Romaxes de Crentes Galegos.

IRIMIA

Manifesto do Foro de Curas
en defensa da lingua
A actitude da nova Xunta coa lingua está a producir
reaccións como o Manifesto a prol da convivencia
lingüística e da igualdade de dereitos para o galego,
que tamén asinaron moitos cristiáns
Victorino Pérez Prieto

Un grupo de curas que se viñan reunindo desde hai anos,
constituíron o “Foro de Curas
Galegos”, que ten unha homologación en rede con outros
grupos semellantes en Barcelona e Madrid. Este foro vén de
facer público un manifesto polo uso normal do galego como
lingua identitaria de Galiza, tamén na Igrexa. Tras recoñecer
que –como escribía o Manifesto a prol da convivencia lingüística– “o pobo galego ten
dereito a que a súa lingua propia orixinaria sexa oficial a todos os efectos”, e que a situación do galego “está moi lonxe
de ser así”, tamén “nunha Igrexa en Galiza, que se resiste a ser
galega”, recollían algunhas citas de persoeiros coma o bispo
finado Miguel-Anxo Araújo e o
aínda en activo Xosé Diéguez.
O primeiro escribiu hai
anos: “A Igrexa galega ten unha
débeda e un pecado histórico
con respecto ó noso pobo: esquecer a nosa lingua e a nosa
cultura”. “Ser galego e non
exercer de galego é unha esqui-

’’

Sonconscientesdeque
nadan contracorrente;
pero saben que así o fan
tamén os peixes vivos”

zofrenia.. e un pecado” (O cristián ante a cuestión da lingua
galega e Memoria de vida). Recoñecían os curas que este é un
“pecado endémico”, coincidindo con Castelao en que a
Igrexa ten sido un dos elementos máis desgaleguizadores da
historia galega. Pero recoñecían tamén que unha parte importante da Igrexa fixo moito e
ben en Galiza a prol do pobo
galego e a súa lingua. Citaban o
testamento do arcebispo Lago
González (1865-1925): “Amando a Galicia amaremos a Deus
e seremos profundamente relixiosos”; e o Concilio Pastoral
de Galicia –que elaborou uns
magníficos documentos convertidos en papel mollado por

obra do arcebispo Suquía, predecesor histórico e ideolóxico
de Rouco Varela– escribiu: “Este Concilio xulga necesaria a
valoración e mesmo a promoción... dos elementos peculiares da cultura galega, especialmente da súa lingua”.
Xosé Diéguez, bispo de TuiVigo, escribiu tamén: “Temos
que colaborar a que os habitantes desta nosa terra se sintan verdadeiramente gozosos
de utilizaren o galego na actividade pastoral, nas súas relacións persoais e na súa relación
con Deus. Porque a lingua e a
cultura propias son a mellor
expresión para comunicarse,
en verdade e de corazón, con
Deus noso Pai” (Boletín do Bispado, xaneiro-febreiro1999).

CRÍTICAS. Pero a realidade do galego na Igrexa hoxe é aínda moi
outra; a maioría dos clérigos e
gran parte dos fieis que enchen
cada domingo as igrexas non
aman de xeito comprometido a
lingua do país; e os que si o fan
aínda son criticados como “radicais”. Para mostra, algunhas
reaccións no blog de Religión
Digital, cando publicou hai uns
días o Manifesto dos curas:
“Qué asco da el clero nacionalista” “Están fuera de la realidad”.
Estes curas son conscientes
de que hoxe deben seguir na-

dando contracorrente; pero
saben que así o fan tamén os
peixes vivos, en troques, son os
peixes mortos os que se deixan
levar pola corrente, e eles din
alí afoutos: “Nós sentímonos
ben vivos aínda”. Como galegos ben vivos –aínda que a
maioría superen a media de
anos do clero galego, máis de
60– e sabedores que a lingua é
a columna vertebral da cultura
galega, coidan que esta debe
ser non só coidada coma un tesouro, senón vivida e inzada
cada día. Neste convencemento, cren que tamén a Igrexa Galega debe facer esta aposta: se
quere ser realmente galega,
“élle imprescindible que fale
galego, que proclame o Evanxeo, que rece e celebre a fe en
galego”... A aposta polo pobo
galego e a súa lingua identitaria
é a aposta do Evanxeo: o Reino
de Deus; que non é soñar co
alén, senón o amor comprometido coa terra e os irmáns e
irmás... o pobo ao que lle debemos a vida, a palabra, a cultura... o que somos”.
Desde esa identidade únense a “outras igrexas nacionais
na Iberia e por todo o mundo”;
tamén a outras confesións cristiás, outras relixións e “toda a
xente que quere outro mundo
posible... porque este mundo é
imposible”.G

o Xapón, a novela de moda está publicada nun rolo de papel hixiénico. Titúlase
Drop e o seu autor é un escritor
moi popular chamado Koji Suzuk. A pesar do seu formato tipo inodoro, o tal libro leva vendidos máis de 80.000 exemplares. O curioso é que non foi publicado por ningunha editorial
senón por unha empresa papeleira. De traducirse, ben podería publicalo Roca, unha
marca dedicada ao benestar
dos sanitarios. Non me estraña
que a iniciativa proceda dun
país como o Xapón, onde a
tendencia nos últimos tempos
márcana as novelas rosas escritas para os móbiles.
Eu son dos que agradezo
ese tipo de novelas inodoras,
porque adoito cagar cun libro
entre as mans. O principal problema que lle vexo é o de darlle
un dobre uso, é dicir, como lectura e como papel hixiénico. Se
cadra, cando un precise limparse, ten que botar man dunha parte que aínda non leu. O
terrible sería verse obrigado a
limpar o cu co final. Ora, o peor
viría no caso de diarrea, porque
non hai novela que chegue para o apaño.
Se somos quen de superar
os inconvenientes trátase dun
formato con posibilidades de
incrementar os índices de lectura no váter. Sería magnífico
dispoñer dun catálogo literario
de envergadura nese soporte.
Claro que tamén pode ser contraditorio. Por exemplo, coñecendo as opinións literarias
que Feixóo manifestou no
Consello da Cultura Galega,
son quen de imaxinar o inodoro do presidente, ateigado de
rolos cos clásicos da literatura
galega, non para ler senón con
finalidades estritamente hixiénicas. E é que coa consideración que o presidente ten da
nosa literatura só cabe unha
expresión: cagámola!G
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Sonquendeimaxinar
o inodoro de Feixóo,
ateigado de rolos
cos clásicos
da literatura
galega”
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Manuel Rivas.

O IDIOMA DA XUNTA, A
NEOLINGUA DE ORWELL
Trátase dunha teoría de Ma nuel Rivas, exposta nunha entrevista en Xornal de Galicia.
“Como definiría a esta Xunta?”,
pregúntalle o xornalista Arturo
Losada. Rivas responde que
“diría que non fan unha política de partido, senón de facción. Un partido defende os interese colectivos dende unha
posición ideolóxica marcada,
mentres a facción defende os
intereses propios. E iso é o que
ocorre cando se ataca a un
grupo social dende unha televisión pública, como se fixo
coa Mesa pola Normalización
Lingüística. Esta Xunta non
fala nin castelán, nin galego.
Falan a neolingua de George
Orwell. É unha terceira linguaxe que serve para manipular as mentes, e habería que introducila no debate lingüístico.
Fan da política un prolongamento da propaganda, como
en 1984. Eles defenden un nacionalismo español que non
suma, que exclúe, e que pretende confundirse coa paisaxe
da normalidade. Nalgún artigo
chameille á posición do PP
pensamento túzaro, e a pesar
de que “túzaro” é unha palabra
que non sae nos dicionarios de
castelán, todo o mundo entendeu o que significaba, especialmente os cabreados dos comentarios en internet”.G

un baño de realidade para reaccionar e titula: “Non serve de
nada batallar contra a evidencia”. O seu argumento fundamental expresa que “canto antes aceptemos que o sistema
de financiamento autonómico
evolucionou no sentido que
preconizaba Cataluña, antes
poderemos modificar as estratexias orzamentarias para que
os nosos servizos e investimentos se resintan o menos posíbel. Canto antes aceptemos
que os fondos engadidos ao
sistema sálvanlle a cara á
Xunta, e atrasan a evidencia de
que entramos en época de vacas fracas, maiores oportunidades teremos para amortecer
os sucesivos golpes financeiros
que nos depara o destino. E
canto antes deixen de insistir
en reclamar o gol que non entrou –64 millóns de euros–, e
reconduzan o discurso derrotado a pautas de realismo e colaboración, menos artigos teremos que escribir para recordarlle á Xunta que xa llo dixemos, e que de nada vale ameazar con non asinar cando ao
que se vai é a pedir pura solidariedade disfrazada de enxeñosos criterios financeiros”.G

A NECESIDADE
DUNHA REFORMA
CONSTITUCIONAL
Ao fío co anterior, o modelo de
financiamento que acordou o
Estado preocupa a Anxo Guerreiro, quen é autor dun artigo
en El País no que sinala que “o
desenvolvemento do Estado
autonómico –financiamento
incluído– seguirá, como até
agora, condicionado polos re-

’’

’’

OspaseospolaLúaxason
as ruínas dun edificio
futurista. Un recordo
televisivo de infancia.
A versión americana
da voda do príncipe”
[Javier Calvo]
Escritor e xornalista.

’’

Eusipoñoamannolume
por Camps”
[Esperanza Aguirre]

sultados electorais e dos pactos
políticos que os devanditos resultados obriguen a realizar.
Así ocorreu en 1993 cando o
presidente González viuse
obrigado a ceder a Jordi Pujol o
15% do IRPF. Do mesmo xeito
Aznar tivo que ceder o 30% do
devandito imposto á Generalitat e o mesmo volveu a suceder
na recente negociación do Estatut, cando Zapatero se viu
forzado a ceder ao Goberno de
Cataluña a metade da Facenda
Pública”. Guerreiro refírese tamén á reacción de Galiza e fala
dun círculo vicioso creado pola
doutrina do café para todos
que “só unha reforma constitucional pode conducir”.
“Unha reforma que debe afectar tanto ao Título VIII como ao
Título III (reforma do Senado)
da Constitución, que permita a
participación das autonomías
no deseño estratéxico do Estado”, explica. A conclusión
que tira é que en caso contrario, Galiza “acabará nun recuncho do esquecemento”.G

GALIZA SUPERADA
POLA REALIDADE
NO FINANCIAMENTO
O debate do financiamento
das Comunidades autónomas
concluíu da peor maneira posíbel para o noso país, pero a situación pode deteriorarse
aínda máis, segundo insinúa
Xosé Luís Barreiro en La Voz de
Galicia. O columnista reclama

Elena Salgado.

J.J. Guillén / EFE

A DOBRE MORAL
DA PRENSA ESPAÑOLA
En Público, o catedrático de
Ciencias Políticas na Universidade Pompeu Fabra, Vicenç
Navarro, cualifica de dobre
moral e de demonización o
trato informativo que se lle dá
en España a Venezuela, en
contraste con outros países latinoamericanos. “Un dos
maiores problemas que ten a
democracia española é a moi
limitada diversidade ideolóxica que existe nos medios de
información de maior tiraxe do
país. E iso é fácil de demostrar.
Se miramos, por exemplo, o
número de artigos críticos cara
ao presidente Chávez e o seu
Goberno en Venezuela que se
escribiron nos últimos doce
meses nos cinco diarios de
maior difusión en España, vemos que se publicaron nada
menos que 72. Se buscamos,
en cambio, artigos favorábeis
ao presidente Chávez ou ao
seu Goberno, non atoparán
nin un (si, len ben, nin un). Esta
falta de diversidade contrasta
coa existente no país criticado
–Venezuela–, onde poden
lerse, na prensa venezolana de
maior tiraxe, artigos críticos do
presidente e do seu Goberno,
así como artigos favorábeis. O
mesmo ocorre nos medios televisivos. En realidade é moito
máis fácil atopar artigos críticos sobre Chávez nos maiores
medios venezolanos, que favorábeis a tal dirixente venezolano nos medios de maior difusión en España. De tal feito, facilmente contrastábel, pode
deducirse que hai maior diversidade ideolóxica e liberdade
de prensa en Venezuela que en
España. Por simple coherencia
ideolóxica, un esperaría que as
mesmas voces liberais que están alarmadas polo que consideran como un perigo para a
democracia venezolana –a diminución de voces críticas naquel país– estarían escribindo
artigos críticos da extraordinaria limitación á diversidade
ideolóxica que existe en España. Pois non, permanecen
calados. En realidade, son os
mesmos autores e editorialistas que denuncian alarmados
a situación de Venezuela (preocupados polas limitacións
democráticas nos medios daquel país), os que son responsábeis da falta de diversidade
ideolóxica no noso”. Nós algo
xa sospeitabamos.G

MATRIA
Francisco Carballo

A

pertenza humana á colectivos soa á nai. Das nais temos as primeiras relacións: no
seu útero existimos, crecemos e
atendemos. Desde o nacer camiñamos en relacións. Imposíbel sermos persoas fóra de redes
de correlacións. E a máis complexa correlación dise Patriamatria: espazo de liberdade, de
solidariedade, de fartura.
O dia da “Patria” énos único:
acougo nunha vida errante,
alento a cansos, ledicia dos que
“loitan pola paz e a xustiza”. “Patria ou morte”, din en Cuba. “Socialismo ou barbarie”, din na
ecúmene. Din parecidamente?
Din liberdade, din esperanza,
din fraternidade. Non paga a
pena vivir en submisión, en colonias, en subordinación. Tal vivir
é padecer, morrer; non é posíbel
sermos persoas libres sen Patria.
Mais contra estes sentires viñeron as monarquías, logo as
oligarquías e os estados. Estados imperiais, monárquicos ou
constitucionais, todos naceron
sobre a cinza das patrias invadidas. Escribiu o Padre Feixoo:
“Todo conquistador é un
azoute da humanidade”. Todo
estado destrutor de patrias é un
azoute da humanidade.
A patria é as correlacións: de
igualdade; desde si mesma; sen
invasións lingüísticas, económicas, culturais. As patrias de correlacións voluntarias son posíbeis. Galiza non é unha patria de
tales correlacións voluntarias; é
unha patria que vive en defensa
da liberdade. É unha patria a ser
nación sen mulidas. Libre coma
o vento e as gaivotas.
Por isto o 25, ese día da Matria-Patria, da Galiza nación de
Breogán, soberana e ceibe, trae
todo o vento salobre do océano.
“Chove en Santiago, meu
amor”, caen pingas douradas,
caen “sombras que sempre me
asombran”, caen os suspiros en
alalás da “Alba de gloria” de
Castelao. Si, en patria libre hai
emprego, fala, cultura; “hai
unha terra liberada do Courel a
Compostela”.G
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Non é posíbel
sermos persoas
libres sen Patria”
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Cuarta versión da lei do solo en sete anos
Feixóo modificará
esta norma,
que el mesmo
xa cambiara en 2004

María Xosé Queizán

A

H. Vixande

A Xunta anunciou a reforma a
Lei do solo, de ordenación urbanística e protección de medio rural de Galicia (Lei
9/2002), dando lugar á cuarta
versión deste texto en sete
anos. Por outra banda, foi o actual presidente, cando exercía
de vicepresidente con Fraga,
quen introduciu os cambios
máis importantes.
A Lei 9/2002 aprobouse o 29
de decembro de 2002. Posteriormente, Feixóo cambiouna
a finais de 2004 e o bipartito en
xuño de 2008 co obxectivo de
ampliar a cesión de terreo para
as vivendas de protección oficial. Agora chega unha nova
modificación cuxo borrador
está a piques de estar rematado. O texto será entregado á
Federación Galega de Municipios e Provincias antes de iniciar os trámites parlamentarios, segundo informou a Consellaría de Infraestruturas.
No preámbulo da modificación da Lei 9/2002 do solo e ordenación urbanística que se
aprobou por impulso de Feixóo
o 29 de decembro de 2004, sinalábase que se cambiaba coa “finalidade de favorecer o acceso
da poboación á vivenda, de garantir a sostibilidade nos usos
do territorio e de fortalecer o sistema urbano e de asentamentos rurais tradicionais procurando evitar a dispersión da urbanización e da edificación sobre o territorio”.
Agora, o anuncio da nova
modificación indica que no
ano 2010 contaremos cunha
“Lei do Solo que permita vivir
no rural de forma ordenada,
edificar no rural de forma
transparente, e que permita
concentrar a poboación no
contorno das aldeas e núcleos
evitando dispersión e evitando
bloqueo de calquera tipo de
construción no ámbito rural”.

SEGURIDADE XURÍDICA. A acumulación de catro cambios legais
nun período de sete anos levou
á portavoz do BNG, Teresa Táboas, a reclamarlle á Xunta menos precipitación e “máis segu-

’’

OS CLIENTES DA
PROSTITUCIÓN

PACO VILABARROS
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AXuntapretendequeaLei
do Solo permita vivir
no rural de xeito ordenado
e edificar de forma
transparente”

’’

Evitaradispersiónda
poboación é o argumento
empregado para reformar
a Lei do solo tanto en 2004
como na actualidade”

ridade xurídica”. Táboas tamén
cambiou o mesmo texto, pero
subliña que “foi un retoque
puntual a prol da vivenda de
protección oficial, non unha
modificación de calado, como a
que fixo Feixóo en 2004 e que
vai repetir agora”. Desde as filas
socialistas, Mar Barcón cualificou de “inconexa e ambigua”
unha reforma que se inicia

“quizais pensando nas eleccións municipais de 2011, pero
si é así, que menos que pactalo
antes cos concellos”.
Para os socialistas, “os trámites dan a impresión de que van
en contra do medio ambiente;
isto implica darlle a volta aos supostos beneficios da unificación das Consellarías de Urbanismo e de Medio Ambiente”.
Con independencia dos sucesivos cambios introducidos,
un dos argumentos que aparece
tanto na modificación de 2004
como na actualmente prevista
por Infraestruturas é evitar a
“dispersión” da poboación. Con
todo, as vías para conseguir este
obxectivo son opostas nos dous
casos. En 2004 tratábase de evitar “o menor consumo de solo e
a recuperacio?n da paisaxe rural”; agora, suprimir a prohibición de edificar a máis de 50 metros dun núcleo de poboación.
A modificación da Lei do
solo terá carácter de urxencia. A
Consellaría xustificou a decisión en base a unha petición da
Federación de Municipios e
Provincias. En realidade, a liberalización da construción no
medio rural non entra en con-

tradición cos intereses de ninguén. É, neste sentido, “un
cambio que non prexudica nin
a construtores nin a veciños,
aínda que si aos intereses xerais
do país”, asegura Táboas. Daquela, por que impulsar este
cambio? “Porque así Feixóo demostra que fai algo, aínda que
só sexa improvisar”, ironiza.
Os anunciados cambios lexislativos non só coinciden cun
período de mobilización no
campo, tamén se producen
cando conclúe a negociación
para o financiamento das Comunidades autónomas, na que
Feixóo destacou que conseguiu
64 millóns adicionais a conta da
dispersión da poboación –a través dun acordo non formal que
o Estado nega. A dispersión é un
factor que encarece o custe dos
servizos públicos, por iso tanto
o Goberno como a oposición
contemplan como obxectivo a
concentración dos habitantes
destas áreas. O Executivo indica
que a supresión da prohibición
de construír a máis de 50 metros dun núcleo rural impide o
seu esmorecemento, mais Teresa Táboas sinala que “a medida fomenta a dispersión”.G

Unha lei para un rural que xa non constrúe
Excluída a costa e o contorno
das grandes cidades, a intervención da Xunta para liberalizar a construción no mundo
rural chega nun momento no
que a construción hai anos

que se detivo. O despoboamento reduciu drasticamente
a actividade económica e na
actualidade non se rexistran
presións urbanísticas. Por outra banda, o bipartito conse-

guira100 millóns de euros,
achegados polos fondos de
eficiencia, para que boa parte
das escasas iniciativas de edificación no rural fose orientadas cara a rehabilitación.G

cábase de presentar un
libro de investigación de
dúas profesoras da Universidade de Vigo sobre este arrepiante tema, sobre unha explotación “normal” na nosa
sociedade. Non é o caso deste
xornal, parabéns para A Nosa
Terra, pero a maioría anuncia
e vende sexo, e póñenlle
prezo á carne feminina como
se fose calquera outro obxecto de consumo do mercado. O diñeiro manda. A
prostitución de mulleres é o
estupendo negocio no que
España está á cabeza do ranking europeo e seguramente
mundial. Que fachenda! O
paraíso dos prostituidores,
cada vez máis novos e tamén
máis misóxinos e resentidos.
As institucións miran para
outro lado e non se cuestionan a enorme contradición
de que conviva a prostitución
coa defensa da igualdade entre xéneros. A paridade promovida polo goberno, por
exemplo, oponse á escravitude dun grupo elevado de
mulleres e contradí a idea
mesma de democracia. Volvendo ao libro, ten, entre outros, o valor de pór a atención
sobre os actores, os clientes.
Ata agora o tema centrábase
nas putas, como outrora nas
maltratadas, nas vítimas. O
perspicaz é darlle a volta e
ollar os maltratadores e os
clientes, eses que nunca foron
cuestionados. Aquí aparecen
clasificados por idade, profesión, estado civil, frecuencia
coa que asisten aos clubs, servizos que solicitan, así como
as motivacións. Tamén se
desprende das enquisas a
opinión que teñen das prostituídas e das mulleres en xeral.
Recomendable para aquelas
persoas que pensan que a
igualdade xa está conseguida
e o feminismo xa non ten sentido. A non ser que se unan ao
bando da dobre moral.G
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O libro ten, entre outros,
o valor de pór
a atención
sobre os clientes”
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HABILIDADE
E CEMENTO
Xosé Antón Gaciño

L

evan desde febreiro sometidos á investigación, a conta dunha estraña trama de aparencia máis ben cutre, que englobaba desde contratos públicos variados a favores urbanísticos, con circulación de billetes
de 500 euros e regalos de traxes
a medida, e que salpica responsábeis de diferente nivel, incluído un presidente autonómico e
o tesoureiro do partido.
Coa excepción de Madrid,
onde Esperanza Aguirre promoveu as dimisións dos implicados máis importantes, a táctica é resistir, confiados en que,
nalgún momento, intervirá un
xuíz que pare o procedemento.
Paralelamente, arremeteron
contra quen iniciou a causa, o
incansábel Baltasar Garzón, que
de ser un heroe para a dereita,
por actuar contra un goberno
socialista polo GAL, pasou a ser
un inquisidor ao servizo do
PSOE. E conseguiron forzar a dimisión dun ministro de Xustiza
por acudir a unha cazaría na que
tamén estaba Garzón.
A última contraofensiva popular vai dirixida contra o vicepresidente Manuel Chaves, por
unha subvención da Junta de
Andalucía, cando el era o seu
presidente, a unha empresa mineira na que traballa unha filla
súa. Unha querela sen moitas
posibilidades, se temos en conta que todas as empresas de certa dimensión son subvencionadas (e non só en Andalucía), pero que pode dar máis xogo mediático que a ridícula alusión
aos regalos de anchoas do presidente cántabro a José Luis Rodríguez Zapatero.
Non se lles pode negar habilidade para manter o tipo ante
o trebón xudicial, mesmo superando unha proba electoral
polo medio. Pero tampouco se
lles pode negar que o cemento
forma parte substancial da súa
caracterización política.G

’’

Nonsellespodenegar
habilidade
para manter
o tipo ante
o trebón
xudicial”
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Luís Bárcenas declara polo 'caso Gürtel'. O tesoureiro e senador do PP, Luís
Bárcenas, declarou, como “imputado provisional” ante o xuíz instrutor do 'caso
Gürtel', a petición propia. A declaración do principal implicado nesta trama de
corrupción fíxose unicamente ante os seus avogados, xa que o maxistrado declarou o segredo do sumario. Así mesmo, Álvaro Pérez, coñecido coma “O Bigotes”, implicado na mesma trama, manifestou que lle regalara catro bolsos de luxo á alcaldesa de Valencia, Rita Barberá [na fotografía].G

HEINO KALIS / REUTERS
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O PP E O LEVANTE

Eliseu Climent, empresario cultural valenciano

‘Camps finxe ser vítima do centralismo’
César Lorenzo Gil

Eliseu Climent (Llombai, 1940)
está considerado un dos máis
activos promotores da cultura
do País Valenciano. Fundador e
editor do semanario El Temps e
partícipe en diversas fundacións
e empresas que procuran a vertebración do Arco Mediterráneo
que compoñen Catalunya, Valencia e Balears, analiza a actualidade dunha comunidade baixo o foco polas convulsións políticas e a crise económica.
O caso Gürtel, que comezou en
Madrid, agora parece un tema
estritamente valenciano.
As acusacións proceden de fóra
pero en efecto todos os vimbios
parecen deseñados en Valencia.
Polo menos unha gran parte da
trama máis “coñecida” polo
gran público ten por protagonista a Francisco Camps e o seu
contorno, incluída a alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá. O president aguantou moi ben o ataque
e en troques de desgaste, soubo
converterse en vítima diante do
electorado. O seu magnífico resultado nas europeas fortalece a
súa imaxe e fai ben difícil que
abandone a política.
Sería un erro dar por acabada a
súa carreira?
Completamente. Camps controla o PP valenciano nun 80%.
Só en Alacante os partidarios
do ex presidente, Eduardo Zaplana, lle fan algo de sombra. Si
pode ser, en cambio, que
Camps vise truncada a esperanza de postularse para ir facer política a Madrid, ben ao lado de Mariano Raxoi ou como
posíbel substituto seu no liderado. Falta por ver como a xustiza resolve no seu caso. Camps
ten varios amigos no Tribunal
Superior e en casos semellantes da historia valenciana, os líderes populares saíron airosos.
Pero tamén se pode dar a situación contraria, que un presidente autonómico acabe xulgado por un xurado popular.
Nun contexto de confusión política e profunda crise económica, o lóxico sería que o partido

JORDI PLAY

no goberno sufrise. En troques,
o PP resiste en Valencia.
A crise está a ser durísima. A
IBM xa anunciou que se vai de
Valencia, deixando 700 persoas na rúa. No 2008, só en Alacante, pecharon 400 inmobiliarias. Camps conseguiu aparecer como vítima e redentor
ao mesmo tempo. Apela á Valencia atacada polo centralismo, quéixase do reparto do financiamento autonómico... E
eríxese inmediatamente como
único capaz de darlles aos valencianos a vida que merecen.
O rexionalismo populista dálle
excelentes froitos nas urnas.
Non espera, polo tanto, alternancia no poder.
A oposición é moi feble. O PP
ancorouse ao poder grazas a ese
rexionalismo do que falabamos
pero tamén soubo xogar dúas
bazas moi importantes. Durante a bonanza económica aumentou a autoestima da cidadanía con grandes fastos: o
Gran Premio de Fórmula Un, as
magnas obras de Santiago Calatrava... Para asegurar a súa polí-

tica de comunicación, seguiu
un modelo moi berlusconiano,
de control absoluto dos medios. Na comunidade, El Mundo, La Razón e ABC teñen unha
edición de Valencia, outra de
Alacante e outra de Castelló. A
Generalitat aprobou axudas especiais para estes xornais de
tres millóns de euros ao tempo
que reduciu drasticamente o financiamento para universidades e ensino público.
Pero tradicionalmente o poder
en Valencia estivo nas mans
dos socialistas.
Historicamente, Valencia é de
centro-esquerda. As ideas republicanas, por exemplo, estiveron arraigadas desde moi cedo
e a escolla da cidade como capital durante a guerra civil non foi
casual. O Partido Socialista do
Pobo Valenciano recolleu ese
herdo e gobernou folgadamente até mediada a década do
1990. Hai que ter en conta que
durante o derradeiro mandato
de Felipe González como presidente español, gran parte do
seu equipo de confianza era da

canteira valenciana, caso da ministra Carme Alborch. Pero ao
perder o poder en Madrid, todos eses cadros volveron a Valencia e iniciaron unha guerra
interna que acabou por aniquilalos como forza de goberno. Aí
seguen, enlamados nas liortas
ou facendo seguidismo de Ferraz. O actual líder do PSOE valenciano, Jorge Alarte, é bo
exemplo diso: unha simple correa de transmisión dos ditados
de Leire Pajín. E iso os valencianos non o queren. O PP triunfa
porque soubo darlles un modelo autónomo, que lle reclama a
Madrid cando fai falta. O normal sería que ese papel o xogase
unha Convergència i Unió á valenciana porque moitos populares sentiríanse moi cómodos
nunhas siglas máis autónomas.
Pero Jordi Pujol non apostou
por isto no seu momento, ao
considerar que non se debían
atravesar fronteiras políticas e
agora vemos no poder un partido dirixido por unha minoría
moi agresiva, influída pola relixión, con moitos dos >>>

mo’
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AGeneralitataprobou
axudas especiais de tres
millóns de euros para
El Mundo,La Razón e ABC”

’’

Haiunartigoespecífico
na constitución para evitar
a posíbel federación
autonómica mediterránea”

’’

O27%doestudantado
escolarízanse en centros
monolingües en valenciano”

’’

Habíaunhabasesocial
tan poderosa no ensino
e na cultura que o único
que conseguiu o PP foi frear
o avance do valenciano pero
en ningún caso paralo”

>>> membros emparentados
co Opus Dei, os Lexionarios de
Cristo e outras ordes de ultradereita. Quen o diría! Zaplana era o
do peso e a petrina e deixou de
herdeiro un mesiánico.
Nunha entrevista nestas mesmas páxinas, o analista Enric
Juliana era moi crítico co catalanismo por menosprezar as
tradicións valencianas e ser
“algo imperialista”.
Juliana, que é amigo meu, forma
parte dunha postura, máis cómoda ao meu ver, que considera que as cousas tal e como están
son boas para Valencia e que hai
que primar as diferenzas sobre
os puntos de unión que compartimos en todo o Arco Mediterráneo. Eu estou coa postura,
digamos nacionalista, que considera que sen un proxecto común dos Países Cataláns, as nosas posibilidades de supervivencia e crecemento no contexto
europeo minguan. Fainos falta
superar a rivalidade entre as cidades de Valencia e Barcelona,
convertida na Transición nunha
cuestión política estendida a Ca-

talunya-País Valenciano. Non
en van, hai un artigo específico
na constitución para evitar a posíbel federación autonómica
mediterránea. O goberno balear
acaba de abrir unha oficina propia en Valencia e eu participo
nun proxecto de libro branco
sobre o futuro económico no

JON NAZCA / REUTERS

Moratinos en Gibraltar. O ministro español de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos fixo unha histórica visita a Gibraltar, onde se entrevistou co seu colega británico, David Miliband e o ministro principal gibraltareño Peter Caruana
para tratar “aspectos relativos aos residentes na zona do Estreito”. Pola súa banda, o PP criticou a visita de Moratinos á Gibraltar por entender que con ela “se lle
daba á colonia británica o carácter de Estado”.G

que os principais sindicatos e
varios centos de empresarios se
mostran favorábeis a aproveitar
as sinerxías comúns.
Como se comporta o PP valenciano a respecto do catalán?
En Valencia xa no 1982 se aprobou a lexislación educativa, moi
ambiciosa en canto ao catalán,

ou valenciano. Hoxe o 27% dos
estudantado escolarízase en
centros monolingües en valenciano. Iso a pesar dos intentos
do PP por dar pasos atrás. Cando chegaron, había unha base
social tan poderosa no ensino e
na cultura que o único que conseguiron foi frear o avance da

lingua pero en ningún caso paralo. Agora queren acabar coa
obriga de coñecer o valenciano
para traballar como funcionario
municipal pero o tema está na
xustiza e hai unha gran contestación popular. Curiosamente, a
meirande parte dos catalán-falantes son votantes do PP.G
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Bulgaria ten a chave
do transporte de gas

’’
REAPARECE
LATEXOS

RAFSANIANÍ
X.L. Franco Grande

R

O futuro primeiro ministro búlgaro,
Boiko Borisov, podería rachar un acordo
para un ambicioso gasoduto ruso
e mudar o equilibrio da subministración
enerxética en Europa

Xosé Manuel Figueiras
analista do IGADI (www.igadi.org)

O GERB é un partido de centro-dereita búlgaro, fundado
baixo o liderado de Boiko Borisov, o actual alcalde de Sofia.
Esta forza gañou as eleccións
parlamentarias do 5 de xullo,
e Borissov será o novo primeiro ministro dun goberno en
formación nos vindeiros días
co apoio doutros partidos de
dereita.
Por outra banda, Bulgaria,
que está no epicentro de moitos dos proxectos de gasodutos con procedencia caucásica, afirmou apoiar un proxecto
denominado Nabucco, que
conta co apoio financeiro da
UE, para abastecer Europa
con gas caucásico, deixando
de lado a súa participación
nun proxecto de Gazprom que
se chama South Stream e que
é rival do proxecto Nabucco, o
que pode irritar a Rusia.
Bulgaria é unha peza clave
no proxecto gasístico South
Stream, que planea percorrer
toda a costa do mar Negro polo norte dende o Cáucaso até
a cidade de Varna. O proxecto
é unha iniciativa de Gazprom
e da empresa italiana ENI.
Mentres que o proxecto Nabucco é anterior, do 2002, e
está participado por empresas de Austria, Hungría, Romanía, Bulgaria, Turquía e
Alemaña. Ademais diso transportaría o gas polo sur do mar
Negro abastecendo todos os
países participantes.
Recentemente, Rusia asinou un acordo con Italia, Bulgaria, Grecia, Serbia e Eslovenia para comezar a construír
o gasoduto de South Stream,
anunciando que tería máis
do duplo de capacidade, é dicir entre 31 e 63 billóns de
metros cúbicos. Até entón, os
dous proxectos, Nabucco e

South Stream, eran considerados similares, pero o incremento de capacidade faría o
South Stream máis interesante. Unha galla do planeado
conduto South Stream percorría Serbia e Hungría, até Austria, finalizando na planta de
almacenamento de Baumgarten. En xaneiro, a compañía austríaca de enerxía OMV
e Gazprom, chegaron a un
acordo para converter Baumgarten nun centro de comercialización mixto ao 50 por
cento, e non parecía haber
problemas alí por onde South
Stream pasaba. Todo ía sobre
rodas.
Non obstante, os rusos están a ser sorprendidos polo
cambio de postura con respecto a South Stream despois
da chegada do novo presidente búlgaro, que solicitou conxelar todos os asuntos enerxéticos até a súa toma de posesión. Xa se sabía que Borissov
non era moi prorruso. Pero este obstáculo pode dificultar e
atrasar a chegada do gas de
Gazprom.

XEOPOLÍTICA DO GAS. Nunha carta
ao actual ministro de Enerxía,
Petar Dimitrov, publicada na
páxina web do GERB, Borissov
solicítalle ao actual goberno
paralizar temporalmente as
negociacións que implican o
país no proxecto South Stream
amais da construción dunha
nova planta nuclear na localidade de Belene.
A decisión non sorprende,
tendo en conta as posicións
pro-atlantistas de Borisov, que
sempre defendeu as posturas
pro-occidentais, compartindo
a estratexia europea de seguridade enerxética de reducir a
dependencia do gas ruso. Borisov mesmo foi acusado de
ser espía da CIA.
Polo tanto, a actitude de

O futuro primeiro ministro búlgaro, Boiko Borisov ao carón dun garda do edificio
presidencial de Sofía.
OLEG POPOV / REUTERS

’’

Oproxectodegasodutoruso
chegaba até Baumgarten
(Austria), onde se prevía
construír un gran centro
de xestión”

’’

Borisovsempredefendeu
posturas pro-occidentais,
compartindo a estratexia
europea de seguridade
enerxética de reducir a
dependencia do gas ruso”

Borisov non é nova para Rusia, onde o líder búlgaro marca distancias e, de vagar, ralentiza e dificulta o proxecto
ruso probabelmente a cambio de renegociar a participación búlgara no proxecto. Se
South Stream non vai adiante,
Gazprom perdería parte do
seu mercado e Rusia minguaría a súa influencia no caso de
que o proxecto Nabucco tome vantaxe.
Neste contexto de augas
revoltas, Bulgaria vai saír de
pesca, faille unha chiscadela á
UE e mellorará as condicións
para a participación búlgara
nun proxecto que diversifica
as entradas enerxéticas de gas
no centro e no leste de Europa. En principio Rusia non
parece moi disposta a negociar e menos mal que non é
inverno...G

afsanianí, na súa primeira
prédica despois das eleccións, ou o que fosen, criticou
en termos moi duros as maneiras violentas con que as forzas
de seguridade reprimiron as
masivas manifestacións contra
os resultados daquelas. Non esquezamos que, como Musaví, é
un moderado.
Pero, nesa prédica, pediu a
liberación de todos os opositores detidos e asegurou que se o
país está en crise é porque se
perdeu a confianza nos gobernantes. Ou sexa, como xa tivemos ocasión de comentar aquí,
é no cumio do poder onde está
a inestabilidade do réxime teocrático.
A sociedade non é allea a esta, pois non ben rematou o ex
presidente Rafsanianí o seu sermón na universidade de Teherán, as rúas desta cidade enchéronse de novo de manifestantes. Unha vez máis desafiaban
o réxime iraniano. O que quere
dicir que as xentes están perdéndolle o medo á represión.
A maioría da poboación iraniana naceu despois da revolución islámica de 1979. Sábese
que a xente nova é preparada,
que coñece linguas estranxeiras e que cobiza saber do mundo. Non parece que un réxime
teocrático e pechado como o
que alí hai sexa de moita cobiza
para esa gran parte da sociedade.
O peso de Rafsanianí e de
Musaví, xuntos, é algo a ter moi
en conta, en especial cando os
feitos están demostrando con
teima que a actitude do líder
supremo, apoiando de maneira ten ferreña a Ahmadineiad,
deixouno fóra de xogo para seguir sendo o moderador das
distintas forzas que, xa se ve, están en permanente tirapuxa no
cumio do poder.
Ao mellor, algo novo se está
iniciando en Irán. Cómpre estar á espreita.G

’’

Énocumiodopoderonde
está a inestabilidade
do réxime
teocrático”
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BENESTAR / EE UU

O presidente
dos EE UU,
Barack Obama, implícase arestora
na campaña
informativa
sobre a reforma da sa- Barack Obama.
nidade pública que quere impulsar. O
presidente anunciou un investimento de un billón de
dólares para favorecer que as
familias sen recursos teñan
asistencia. Obama foi moi crítico cos beneficios das empresas de saúde privadas.
ENQUISA / ALEMAÑA

DESCONTENTO COA
REUNIFICACIÓN

Marco Aurélio Garcia, asesor de Lula

‘As políticas sociais reavivan a economía’
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

Marco Aurélio Garcia recíbenos no Palacio do Planalto, espetando: “Agora xa podemos
falar na nosa lingua”. Así lle comentaba un estudante galego,
ao que impartiu docencia na
universidade de Chile, cando
quedaban sós. Garcia foi o redactor do documento fundacional do Partido dos Trabalhadores,do que é vicepresidente.
Aínda que manifesta prefirir
servir o Príncipe (o presidente
brasileiro, Luiz Inácio Lula da
Silva) desde a distancia, recoñece que é normal que falen
ou se entrevisten varias veces
ao día, pola súa condición de
asesor principal para temas de
Relacións Exteriores.
O presidente Lula está na recta
final do mandato, con índices
de aceptación ao redor do
80%. Cal foi é o seu segredo?
Fixemos avances moi importantes dende o punto de vista
economico, político e social. A
economía brasileira acumulaba un longo período de estancamento. Houbo períodos recesivos, de crecemento reducido... Conseguimos reverter

’’

Como di o presidente Lula,
‘Coidar dos pobres
é barato, coidar dos ricos
é o que resulta caro
para o Estado...’”

’’

O programa Pro-Uni
permitiu que centos
de milleiros de estudantes
pobres puidesen entrar
na universidade privada”

esta situación e medrar, non
de xeito espectacular pero si
sustentábel. Triplicamos o comercio exterior, e ademais diversificámolo, o que nun período de crise tivo un efecto
fundamental. Ademais, enfrontamos tamén exitosamente os desequilibrios macroeconómicos.

Que desequilibrios?
Cando asumimos o goberno
ocultáronse datos moi preocupantes como o déficit público ou a inflación latente que
era importante. Articulamos
políticas para equlibrar eses
desaxustes. México, que está a
padecer unha serevera crise,
dirixe o seu mercado nun 80%
cara aos EE UU. Non é unha
crítica senón unha constatación dos efectos beneficiosos
da diversificación.
E na economía interna?
Desmontamos e tese de que a
expansión do comercio exterior era incompatíbel coa expansión do mercado interno.
Ao contrario, tivemos unha expansión do interno grande,
debida basicamente a factores; as políticas sociais, como a
bolsa familia, incorporaron ao
consumo ducias de millóns de
persoas que estaban fóra do
mercado. Un efecto keynesiano. Ás veces critícanse este tipo de medidas dicindo: “... ah!,
políticas asistencialistas, populistas ...!”, sen reparar en que
hai persoas que pasan fame e
transferir diñeiro para que coman é unha prioridade humanitaria. Entre grandes críticas

subimos o salario mínimo por
riba da inflación. Ninguén
protesta cando se dá diñeiro
para unha fábrica que pasa dificuldades ou para os grandes
agricultores que pasan dificultades. Como di o presidente
Lula, “Coidar dos pobres é barato, coidar dos ricos é o que
resulta caro para o Estado...”
Asistimos a un novo Brasil?
Moitos dos que falan do xurdimento dunha nova clase social
media sen gran precisión intelectual, están directamente ligados a estas actuacións. Todas estas medidas foron
acompañadas dun grande esforzo no campo do ensino, da
investigación universitaria.
Non só porque aumentaron as
prazas e financiamento da investigación senón tamén co
programa Pro-uni, que permitiu que centos de milleiros de
estudantes cualificados pobres puidesen entrar na universidade privada. E fíxese no
dato interesante; estes alumnos tiveron resultados académicos mellores ca os dos
alumnos “tradicionais” deses
centros. Non sei se temos un
novo Brasil, pero este Brasil xa
non vai ser o mesmo.G

Só un de cada catro alemáns
orientais di sentirse plenamente integrado na República Federal, 20 anos despois
da queda do Muro de Berlín.
Segundo un estudo da asociación Volkssolidaritaet, os
alemáns que viven nos estados que formaban parte da
República Democrática consideran que non atinxiron os
mesmos niveis de calidade de
vida que os occidentais. O informe constata que os índices
de desemprego son moito
maiores no leste e que algunhas cidades sofren despoboamento pola emigración dos
máis novos. Asemade, salienta o documento a crecente
xenofobia nesta área, aínda
que os estranxeiros só representan o 2% da poboación.
CORRUPCIÓN / GRAN BRETAÑA

NOVO CONTROL DOS GASTOS
DOS DEPUTADOS
O parlamento británico
aprobou a
reforma do
control dos
gastos dos
deputados.
A maioría la- Gordon Brown.
borista impulsou un modelo que consiste nunha entidade independente que fiscalizará os
gastos dos cargos electos. A
medida foi criticada polos
conservadores, que consideran que o primeiro ministro,
Gordon Brown, optou por
enterrar o escándalo da corrupción dos membros da
Cámara dos Comúns sen
aclaralo ao cento por cento.G

ALEX BRANDON

OBAMA COMEZA O DESEÑO
DA REFORMA SANITARIA
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Sae a bolsa a construtora galega Grupo Sanjosé. Jacinto Rey, presidente da empresa, considerou este paso como “unha tremenda oportunidade, xa que estar no parqué incrementa a confianza no proxecto”.
No primeiro día de cotización, o 20 de xullo, a sociedade revalorizouse
en torno a un 5%.G
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PACTO DE ESTADO

A débil posición negociadora de Feixóo
dificulta a ampliación do financiamento
Os analistas ven virtudes no modelo
aprobado coa abstención do PP, mentres
que dirixentes conservadores autonómicos
lanzan mensaxes contraditorias
Xurxo González

A negociación do novo modelo
de financiamento concluíu o
pasado 15 de xullo, logo de
moitos meses de conversas e
cun ano de atraso respecto ao
fixado no Estatut catalán. Con
todo, quedan por concretar
importantes detalles como a
cantidade específica que se lle
outorga a cada comunidade
autónoma. Os criterios obxectivos do sistema están fixados
no texto que se aprobou no
Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF) coa abstención do PP, pero complícase o
reparto dos 11.000 millóns de
euros adicionais que o Goberno central achegará durante os primeiros anos.
Helena Salgado, ministra de
Economía e Facenda insiste en
que non falará de cifras concretas até as reunións das comisións bilaterais entre goberno
central e comunidades autónomas. Alberte Núñez Feixóo,
presidente da Xunta, afirma a
quen queira escoitalo que a
partida que corresponde a Galiza ascende como mínimo a
590 millóns de euros, máis 64
millóns que Salgado lle prometeu por non opoñerse. O goberno galego fala de acordo
verbal, aínda que por veces asegura ter “documentación” que
acredita a partida adicional. O
Ministerio non confirma nin
desminte a versión de Feixóo,
segundo a cal Espinosa se nega
agora a pagar os sesenta millóns adicionais porque Galiza
non votou a favor.
Os que cren na versión do
presidente da Xunta toman
como argumento o voto a favor
de Ceuta no CPFF. Esta cidade
autónoma está gobernada polo
PP, pero rompeu a disciplina
de voto do partido. Aínda que

non hai versións confirmadas,
moitos aseguran que o goberno central prometeulle un
millón e medio de euros máis
se apoiaba explicitamente o
sistema. Esta pequena sorpresa
na votación causou malestar
en Melilla, tamén gobernada
polo PP e que se abstivo.
A CONSTITUCIÓN CONSAGRA A ACTUAL
NEGOCIACIÓN. Os analistas teñen
claro como se chega a esta situación, difícil de entender
para o cidadán de a pé. A negociación do financiamento autonómico depende dos equilibrios parlamentarios de cada
momento porque o modelo
non está fixado na constitución
española. Mentres non se reforme esta norma, a negociación seguirá a ser puramente
política. De feito, Feixóo repite
a intención de Mariano Raxoi:
cando o PP chegue ao goberno
central (o que eles esperan que
suceda “en 2011 ou en 2012”),
derrogarán o actual sistema e
negociarán un novo.
Non está claro que o cambio
de cor política no executivo estatal varíe que o feito de que o financiamento autonómico se
dirima mediante unha negociación na que Catalunya levará
o peso da mesma. En 1993 Felipe González cedeu á Generalitat presidida por Jordi Pujol o
15% do IRPF e outras taxas. José
María Aznar ampliou a concesión até o 30% e os socialistas,
de novo no poder, ampliaron a
cantidade dos impostos directos que xestionan directamente
as comunidades até a metade.
Polo momento, o goberno
socialista cubriuse as costas e
incluíu unha cláusula no texto
aprobado o pasado 15 de xullo
pola cal as autonomías que votasen en contra seguirían a re-

Reunion da conselleira de facenda, Marta Fernández, cos portavoces parlamentarios de economía o pasado martes en
PEPE FERRÍN / AGN
Santiago.

’’

millóns de euros. A dirección
estatal do partido conservador
tívoo claro e apostou por esta
fórmula, complementada coa
oposición no Congreso, onde
quedará clara a súa postura.
Con todo, a norma aprobarase
cando pase este trámite co
apoio dos socialistas e os partidos cataláns.

’’

O NOVO MODELO BENEFICIA A MADRID
E VALENCIA. Xosé Luís Barreiro
Rivas, profesor de Ciencias Políticas na Universidade de Santiago, afirma que o novo modelo é acertado no fundamental, xa que “a racionalidade dos
criterios de poboación e das
achegas ao PIB tiñan que impoñerse antes ou despois. A insistencia en que un modelo de
financiamento que primaba o
atraso e a ineficiencia puidese
manterse para sempre era descabellada”. Barreiro insiste
nalgo que os dirixentes do PP
non recoñecen: o novo modelo beneficia a comunidades
que son graneiro de votos con-

Quixesen ou non,
as comunidades do PP
tiveron que absterse
para non perder centos,
nalgúns casos miles,
de millóns de euros”

Marta Fernández Currás
e Esperanza Aguirre non
teñen claro se o PP
ordenou ou non
a abstención na votación”

xerse polo sistema anterior
(menos impostos cedidos) e
non recibirían os fondos adicionais. Quixesen ou non, as
comunidades do PP tiveron
que absterse para non perder
centos, nalgúns casos miles, de

servadores como Madrid e Valencia.
O politicólogo resume as
críticas de moitos analistas ao
proceso de negociación levado
a cabo pola Xunta: “non temos
modelo propio, fixemos fronte
con comunidades como Estremadura ou Asturias, que seguen a estratexia do PSOE, non
nos decatamos de que as comunidades do PP, incluíndo
Castela e León, saen bastante
ben paradas e empeñámonos
en que un sistema de financiamento pode montarse sobre
criterios negativos en vez de facelo sobre criterios positivos”.
A pesar da exposición dos
expertos, o discurso dos políticos segue a ir por outro lado.
Sorprende os desaxustes nas
mensaxes dos dirixentes do PP.
Mentres Marta Fernández Currás, conselleira de Facenda,
afirmou que non houbo ordes
do partido para absterse, Esperanza Aguirre, presidenta da
Comunidade de Madrid, apuntou o contrario.G
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AUTONÓMICA
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A CRISE LÁCTEA

Manuel Cao

A

presenza de Catalunya no sistema de réxime común
para o financiamento autonómico levou a situacións
de inestabilidade periódica. Todos os cambios tiveron a
súa orixe na dificultade de encaixar as súas arelas de autonomía coa achega de fondos cara ao Estado e velaí os traballos académicos e as iniciativas políticas tratando de facer visíbeis as relacións fiscais entre comunidades autónomas mediante a elaboración e publicación das balanzas fiscais e a cuantificación do déficit fiscal catalán.
O modelo aprobado o 15 de xullo no Consello de Política Fiscal e Financeira é de facto o último paso na aplicación do Estatut no que foi clave a febleza parlamentaria do
PSOE e a eficacia executiva da ministra de Economía. Estamos ante a traslación ao conxunto de autonomías do
modelo do Estatut con grandes avances na corresponsabilidade fiscal, pois agora a descentralización é un feito
dende o punto de vista do gasto e do ingreso. As importantes cesións nos principais impostos (IRPF, IVE, impostos
especiais) proporcionará un fluxo de información enorme
sobre o grao e capacidade de autofinanciamento das autonomías e poñerá sobre a mesa a necesidade dunha redefinición institucional do Estado das Autonomías.
O novo sistema ten en conta a dinámica demográfica e
socioeconómica e é a variábel poboacional o elemento
clave á hora de calcular as necesidades de gasto que permitan fornecer en condicións igualitarias os servizos públicos fundamentais. A poboación estratificada por idades e situación de dependencia é o factor dinámico que
condiciona os recursos percibidos e existen correctores de
menor contía por dispersión e densidade de poboación e
outros relacionados coa normalización lingüística e a insularidade. A actualización dos censos de poboación fará
que aquelas autonomías envellecidas como Galicia vaian
perdendo peso de xeito inexorábel non só polos menores
recursos financeiros senón polos efectos inducidos nos
mercados económicos e políticos.
O novo marco sitúa a Galicia diante dos límites do modelo de medra até agora vixente. As políticas de gasto público realizadas con fondos estatais e da UE xa non poden
dar máis de si e á parte de laiarnos do mal uso destes, a sociedade deberá iniciar estratexias de reactivación. Tanto
os axentes públicos como privados poderán implementalas pero a poboación é un factor que pexa o dinamismo
económico operando como un límite do crecemento pois
impide explotar os recursos naturais ociosos e rendibilizar
os investimentos en infraestruturas e capital físico.
A estratexia de capturar recursos do exterior permitiu
manter e estabilizar a nosa economía. Chegou o momento de recorrer aos factores internos do crecemento,
tomar riscos, trocar burocracia por economía produtiva,
importar man de obra para soster a produción e poñer en
marcha iniciativas públicas e privadas que permitan reverter o proceso de esmorecemento e decaimento político, económico e social.G

’’

Chegou o momento
de recorrer aos factores
internos do crecemento,
tomar riscos, trocar
burocracia por economía
produtiva”

‘Un botellín de auga
non pode valer máis que un l
Manuel Vilas

Xavier Iglesias de Unións Agrarias atendía a prensa cando, de
súpeto, tivo que dar un chimpo
para esquivar un dos tractores
de Gandeiros Unidos que a
toda velocidade arremeteron
contra os antidisturbios, freando a poucos centímetros das
grileiras que retiñan miles de
vehículos no mercado de
gando de Santiago. Esta anéc-

dota da tractorada da pasada
semana ilustra non só o grao
de desesperación dos gandeiros, senón tamén o precario da
unidade sindical.
O acordo do pasado luns co
Ministerio de Medio Rural
rompía a unión sindical. Os
cooperativistas de AGACA,
Unións Agrarias (próximo ao
PSdeG) e Xóvenes Agricultores
(próximo ao PPdeG) asiná-

María Martínez, dona dunha granxa familiar en Forcarei.

rono, mentres que o Sindicato
Labrego (próximo ao nacionalismo) segue coas mobilizacións. O SLG entende que as
industrias non se comprometen a pagar un prezo mínimo.
“Haberá quen cobrará máis e
quen cobrará menos, como
acontece agora. E non existe
ningunha garantía de que
vaian a pagarnos polo leite
máis do que nos custa produ-

BOCIXA

A Consellería delega no goberno central a
Os gandeiros consideran irrenunciábeis
as axudas directas mentres o
departamento de Samuel Juárez apoia
medidas promovidas polo bipartito
Xurxo González

A sinatura en Madrid do
acordo entre produtores, industria, distribución e Ministerio de Medio Rural sobre un
plan de actuación para o sector lácteo deixou nun segundo
plano á Consellería que dirixe
Samuel Juárez. O propio conselleiro asumiu o contido do
acordo e dixo que o seu depar-

tamento “traballou arreo a
prol deste consenso que agardabamos desde hai meses”.
Juárez declárase así continuísta do traballo do equipo
de Alfredo Suárez Canal, anterior conselleiro nacionalista,
que desenvolveu ou propuxo
as principais medidas que
promove o acordo (contratos
homologados e prezos en

orixe que dependen dos que
se pagan en Francia).
Pese as críticas dos conservadores ao bipartito durante a
lexislatura pasada, Juárez
afirma que “resulta moi complicado desenvolver unha política propia desde o punto de
vista da regulación do mercado”. Pola contra, os sindicatos e cooperativas afirman
que a Xunta ten moitas competencias no sector gandeiro
que debe facer valer para
cumprir o acordo. Francisco
Bello, secretario xeral de Xóvenes Agricultores, afirma que o
goberno galego “dispón de
mecanismos para influír nas
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As traballadoras rexeitan o peche de Treves. A auxiliar de Citroën,
especializada en coser fundas de asentos, pretende desmantelar unha
das súas plantas de Pontevedra. Os sindicatos denuncian que a compañía quere trasladar a produción. A empresa xa presentara un ERE en
novembro de 2008, que retirou logo que a Xunta se comprometese a
pagar o 80% dos salarios da nómina do pasado decembro.G
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cilo”, argumenta Lupe Prado
do SLG. O Sindicato interpreta
que no pacto só se establece un
amplo abano para un prezo
medio.
Os asinantes do pacto proclaman, pola contra, a promesa das empresas de “xeneralizar” a sinatura de contratos
homologados. Os gandeiros
terían así un prezo asegurado
durante un ano. Deixarían de
vender o leite sen prezo, a espera de que a industria, unha
vez recibido o produto, decida
unilateralmente canto quere
pagar. Un salto importante,
pero cómpre lembrar que os
contratos homologados existen dende as mobilizacións do
ano pasado. Tanto o Ministerio
como a Consellería de Medio
Rural do bipartito presentáronos como a solución á crise,
pero a realidade resultou diferente. Os produtores que gozan hoxe de contratos homologados son unha minoría insignificante entre os 13.000 que
subsisten no país.
As industrias non teñen
obriga legal de asinar contratos
homologados, nin con este
acordo nin co anterior, polo

’’

O Estado para as protestas
unitarias dos gandeiros
cun acordo que non
garante un prezo
que cubra os custes
de produción”

que na práctica seguen a impor as súas regras. O texto asinado este luns é moi laxo sobre
o prezo deses hipotéticos contratos. Tan só especifica que se
terá “en conta a media anual
dos prezos practicados noutros Estados membros, principais subministradores a España, en particular Francia”.
SITUACIÓN LÍMITE. Vista a desunión sindical, que opinan os
gandeiros? Mariano Pazos, que
ten unha granxa de 40 vacas na
Baña, denuncia unha “situación límite que nos leva a pechar a non ser que o Goberno
estableza un prezo mínimo
que cubra os custos”. “Non é
lóxico que 200 centilitros de
auga nun bar valan máis que

un litro de leite nun supermercado”. Preguntado se serviron
para algo os adiantos de axudas europeas lanzados pola
nova Xunta, Pazos responde
que moitos bancos non cumpriron o pactado e fecharon a
billa dos créditos avalados polos futuras axudas: “as cooperativas están tendo moitas dificultades para pagar no día a día
e os créditos só valen para endebedarse máis; antes de endebedarse de todo moita xente
prefire fechar”.
Esta visión é compartida
por unha das poucas mulleres
que conduciron un tractor na
protestas. María Martínez,
cunha granxa familiar en Forcarei, di que o adianto prometido pola Xunta “non é unha
axuda” pois “eses cartos xa son
nosos”. A produtora admite
que a súa situación non é das
peores, pois as súas 40 vacas
pacen nas eiras e así pode aforrar en pensos. “Unha sorte,
porque os que teñen granxas
estabuladas teñen que pechar”. Os datos da Xunta confirman que no último ano un
milleiro de explotacións deixaron de entregar produto.G

BOCIXA

que un litro de leite’

o central a resolución do conflito
empresas máis recalcitrantes
que se negan a asinar os contratos homologados”.
SEN DEMASIADO ENTUSIASMO ENTRE
OS SINDICATOS. Moitos cualificaron o acordo asinado o 20 de
xullo como histórico para o
sector leiteiro galego, pero os
representantes dos gandeiros
non o comentan con excesivo
entusiasmo. O principal punto
positivo consiste en que non
só houbo consenso entre produtores e industria, senón tamén coa gran distribución.
Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias e un dos
máis contentos co acordo, in-

’’

Non hai nin unha soa
garantía de cumprimento
das medidas asinadas
en Madrid”
[Carmen Freire]
SLG.

siste en que estamos ante un
fito histórico, “xa que por primeira vez na historia os supermercados comprométense a
diferenciar a procedencia do
leite que venden”.

Un dos máis escépticos é
Hixinio Mougán, director xeral
da Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (AGACA),
quen lamenta que este tipo de
acordos “non lle valen de
moito aos gandeiros que levan
moitos meses sen cobrar ou
cobrando 20 céntimos por litro”. Respecto á actitude da
novo equipo da Consellería de
Medio Rural, Mougán afirma
que “estivo bastante pechado
en si mesmo, foi pouco dado a
expresar a súa opinión, polo
que descoñecemos a súa postura. Con todo, esperamos
que sexa quen de coordinarse
co goberno central”

Carmen Freire, secretaria
xeral do Sindicato Labrego,
considera que “non hai nin
unha soa garantía de cumprimento destas medidas. Non
imos crer que as multinacionais da distribución van deixar
de abastecerse onde lles resulte máis barato”. Freire insiste en que “mentres non se
fixe un prezo mínimo que cubra os custos, o resto son brindes ao sol. O ministerio fixo un
traballo para conseguir reunir
a industrias e distribuidores,
pero non confiamos en que estes acordos se vaian cumprir”.
AXUDAS DIRECTAS, IRRENUNCIÁBEIS.

Aínda que o Ministerio se erixiu en garante da legalidade do
estabelecemento de prezos de
referencia no sector, a Consellería de Medio Rural debe xogar un papel moi importante
no seguimento dos mesmos.
Así e todo, Roberto García
pensa que á consellería “quédalle moito traballo pendente,
como a promoción de axudas
directas que xa se están cobrando nas outras comunidades produtoras, como Asturias
ou Cantabria”. Francisco Bello
afirma que estas axudas son
irrenunciábeis, e que deben
ser maiores dos 12 millóns de
euros ofrecidos.G
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Herrero, quinto na Volta a Madrid. O equipo ciclista galego Xacobeo Galicia tivo unha boa actuación na vixésimo segunda edición da Volta a Madrid.
Un dos seus ciclistas, David Herrero impúxose na terceira etapa e rematou
quinto na clasificación xeral a tan só 34 segundos do gañador Héctor Guerra.
Nesta carreira tamén salientou Ezequiel Mosquera, recuperado da lesión
que o deixara fora do Giro de Italia, que participou activamente nunha escapada na segunda etapa.G

TRAÍÑAS

Benvidos ao espectáculo do remo
Estedeporte
tradicionalvive
unnovoesplendor
comercial

Charo López
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

A Asociación de Clubs de Traíñas (ACT) supuxo un cambio
na maneira de entender o remo no noso País, unha liga privada e profesional con pretensións de converterse en referente e tocar o máis alto.
Creouse en 2003 e neste
tempo xa madureceu unha
nova concepción: deporte e
espectáculo.
O tradicional mundo das
traíñas engancha a afección ligando emoción e todo un envoltorio de marketing que nos
presenta unha festa en cada regata. Pantallas xigantes retransmitindo en directo, inchábeis e
bandeirolas, un posto de apostas, unha carpa con cervexa e
pinchos das empresas patrocinadoras, un catamarán desde o
que se fai entrega da Bandeira
no mar, bandas ou gaiteiros tocando... É todo o decorado que
arrodea este evento, do que
participan ademais mareas de
seareiros de verde, vermello ou
amarelo dispostos a tirar, tamén, do barco.
A constitución da Liga, ademais de revalorizar o deporte
social e economicamente, supuxo notábeis avances como o
de ter un calendario regular,
un sistema de ascensos e descensos, o uso de GPS nas popas para coñecer as distancias
en todo momento e unha nova
atención por parte dos medios,
con retransmisións en directo,
gravación desde helicóptero e
pequenas cámaras dentro da
embarcación.

’’

Pantallas xigantes
retransmitindo en directo,
inchábeis e bandeirolas,
un posto de apostas,
unha carpa con cervexa
e pinchos”

’’

Castro Urdiales, líder
na clasificación xeral
da Liga polo momento,
conta con catro galegos
na súa tripulación”

CONTRINCANTES DUROS DE ROER. Os
oito equipos vascos e dous
cántabros aos que se enfrontan Samertolameu de Meira e
Tirán son duros competidores.
Os mellores do remo conforman tripulacións preparadas
para dar batalla en cada palada. O conxunto entre os remeiros, a forma física, a destreza
do patrón e a motivación son
factores imprescindíbeis para
remar na liga das estrelas, pero
no alto nivel hai que ir alén, afinando ao máximo para adiantar unhas décimas de segundo.
Nos sete anos que van desde
o inicio da Liga sempre houbo
presenza galega, por onde pasaron, ademais dos actuais, o Cabo da Cruz de Boiro e o Mecos
do Grove.
Así e todo, uns mínimos económicos son imprescindíbeis

para sacar unha traíña ao mar.
O valor social, económico e institucional que se lle dá no País
Vasco e Cantabria ao remo está
a anos luz da situación en Galiza. Esta circunstancia levou a
moitos galegos a emigrar alá
para poder vivir do remo.
Isto os cántabros sábeno
ben. Castro Urdiales, líder na
clasificación xeral da Liga polo
momento, conta con catro galegos na súa tripulación. O outro cántabro, Pedreña, tamén
ten un. Na embarcación vasca
de Kaiku hai dous galegos, e na
de Urdaibai outros dous.
Porén, os clubs do noso país
están integrados basicamente
pola canteira da vila, ou como
moito, dalgunha localidade veciña. E non se dan aínda as
guerras de fichaxes doutros deportes; por agora o reto está en

poder compaxinar os adestramentos coa xornada laboral.

AS MULLERES COLLEN O TEMÓN. “A
vitoria era participar. E gañamos.” Este ano supón un fito na
historia do remo. Por primeira
vez participan mulleres en traíña, algo que pese aos desexos
de moitas remeiras parecía imposíbel até hai pouco tempo.
Os condicionantes sociais que
distancian as rapazas dun deporte masculinizado e a falta total de incentivos por parte da
administración presentaban
un panorama pouco propicio
para encher unha embarcación
que precisa de 14 tripulantes.
Mais o día chegou. O precedente dunha regata amistosa
en Hondarribia no 2005, de
outra durante a Expo de Zaragoza e sobre todo a parti- >>>

mo

22-23 deportes.qxd

21/7/09

23:59

Página 3

ANOSATERRA
23-29 DE XULLO DE 2009

DEPORTES.23.

Iñaki Mikeo, xerente da Liga da ACT

‘En Euskadi competimos
en audiencia coa Fórmula1’
Que ofrece unha regata da
ACT?
Primeiro un deporte que conta
con tradición e arraigo. Pero
hai moito máis. É un espectáculo, e cada xornada dá algo
máis, como o Tour ou a Fórmula1. Ademais, hai que ter en
conta que se trata sempre dun
contorno privilexiado: desfrutas da paisaxe, do ambiente, da
competición... Ir ver unha regata a fin de semana supón un
plan completo, e ao rematar
sempre tes a praia ao lado.
Que mudou a ACT no mundo
do remo?
A ACT creou unhas estruturas
sólidas para a competición.
Supuxo a aparición da “primeira división” do remo. Hai
un sistema de ascensos e descensos, e é un reto para os
clubs estar no máis alto.
Cales eran as carencias en traíñas antes da ACT?
Antes non había liga regular,
íase ás regatas por convite. O
sistema de puntuación e os
regulamentos non estaban
claros, faltaban unha normativa e unha estrutura estábel.
Coa creación da ACT que mellorou máis, o nivel deportivo
das tripulacións ou as posibilidades do evento?
As posibilidades do evento

>>> cipación de mulleres na
Regata da Concha o ano pasado abriron novas perspectivas.
Así é que esta tempada estreouse tamén a Liga Galega con
participación feminina, e manténdose na vangarda, a ACT,
que ofrece unha competición
profesional, con bandeiras, premios en metálico e repercusión

hoxe son moitísimas, é unha
festa. Alén diso, o nivel deportivo tamén se nota. Son unhas
regatas preciosas, e sempre
moi axustadas, en 40 segundos entran 12 embarcacións.
Custa moito atraer aos patrocinadores, para xuntar os
600.000 euros do orzamento?
Vai indo ben, xa temos pechado un contrato con San Miguel
para os próximos catro anos.
Pero para comezar custou o
seu, porque tiñamos que demostrar que pagaba a pena.
Agora está claro que para as
empresas é un bo negocio.
Os vascos comédesvos boa parte do pastel. Oito dos 12 clubs.
Si, o equilibrio ideal sería mínimo tres galegos, outros tres
cántabros e seis vascos. Debe
de entenderse que a ACT non
é só vasca, os galegos tamén
teñen que identificarse nun
proxecto que é común.
Que diferenza unha traíña vasca dunha galega?
Basicamente son dúas, de
apoio e de orzamento. En Euskal Herria dáselle moito peso
aos deportes tradicionais, e alí
os medios cóbreno totalmente.
Os diarios adícanlle unha páxina diaria mínimo durante a
tempada, e a nivel de audiencias na televisión compítese

cos mellores eventos. Unha vez
coincidiu unha emisión de
Formula1 en Tele5, de motos
en La2 e de traíñas na ETB, e o
share no País Vasco foi do 24%
para a Fórmula1, do 22% para
as motos e do 2% para as traíñas. Hoxe ver unha regata pola
tele é unha gozada, con helicópteros e minicámaras e micrófonos a bordo. Ademais,
móvese moito á afección. Hai
miles de persoas nas regatas, e
incluso varios centos de seareiros desprázanse até Galiza para
ver as regatas que se celebran
aí. De feito a ACT ofrece até un
servizo de aviso por móbil dos
resultados das regatas.
Vívese do remo?
No País Vasco e Cantabria si.
Os remeiros viven hoxe mellor
que nunca. Algúns equipos pagan moi ben, podemos falar de
até 50.000 ou 60.000 euros ao
ano. Ademais de boas infraestruturas, o vestiario, as viaxes...
Está claro que non te fas rico
como noutros deportes, pero
son bastantes os que viven ben.
E algúns clubs, a maiores, búscanche un traballo na zona, co
cal si que poden xuntar unha
cantidade xeitosa. Castro, Urdaibai ou Pedreña son dos que
mellor pagan. E isto falando de
remeiros, porque os adestra-

mediática. As deportistas ven
como se lle recoñece un esforzo
longamente silenciado. As pesas
e o ergómetro, as horas no mar,
e as mans de mariñeira que curten no día a día merecen bandeira que ondear, e remos que
erguer nas vitorias soñadas.

GALEGAS. Coa tensión ao límite,

INICIO DA ACT FEMININA EN AUGAS

así estaba o peirao de Pedras
Negras do Grove antes de que
os xuíces deran a saída. O sol
acompañou o público amoreado no espigón, as traíñas
mantiveron o control fronte a
un lixeiro vento de costado.
Nesta primeira tempada son
catro as embarcacións que

’’

Na liga feminina agora
mesmo os premios son
case iguais, en proporción
ás embarcacións
participantes,
que os masculinos”

dores poden chegar a gañar
moito máis. O caso galego é
ben distinto, se non se reparten
máis que os cartos dos premios, non me sorprende que
haxa quen emigre, podendo facer o que lle gusta e vivir diso.
Como xurdiu a iniciativa da Liga Feminina da ACT?
Era unha carencia latente. E a
raíz da regata da Expo de Zaragoza, onde tivemos que organizar por primeira vez unha
regata feminina, vimos que
había moito potencial. Alí todo saíu ben. Despois veu a
Concha, e demostrouse que si
que hai mozas remeiras, e que
se podía facer algo xeitoso.
Como foi a posta en marcha?
Aplicamos a normativa e utilizamos a infraestrutura que xa
tiñamos da ACT masculina.

compiten, nunha única quenda, por facerse co liderado: As
seleccións de Biscaia, Guipúscoa, Cataluña e Galiza.
O arranque da Liga foi a fin
de semana do 11 e 12 deste mes,
creando unha enorme expectación ao ser tripulacións que non
tiñan referencias entre elas. Galiza partía como favorita despois

Despois conseguimos a Eusko
Tren como patrocinador, escollemos as regatas, falamos coas
televisións e dixeron que sí...
Onde houbo máis problemas
foi para conseguir as remeiras,
as direccións xerais de Deportes non viron clara a aposta e
houbo algún atranco, pero finalmente todo saíu perfecto.
Está resultando?
Está, son unhas regatas preciosas. Agora mesmo os premios
son case iguais, en proporción
ás embarcacións participantes,
que os masculinos. En canto ás
condicións de premios é sinxelo e espero que pronto a equiparación sexa total. O que vexo
máis lonxe é o de poder cobrar
as remeiras.
Hai menos canteira, pero
facer unha elite tamén anima.
Aí teñen que traballar a base
os clubs. O obxectivo de chegar á ACT é un aliciente.
Por agora son seleccións e
non clubs as que participan.
É que non hai suficientes remeiras, pero para comezar está moi ben, as mozas están
moi contentas. Dentro de catro ou cinco anos agardamos
que sexan oito participantes e
non catro, e que poidan ser
clubs e non seleccións. Pero
isto é unha carreira de fondo.G

de facer historia gañando a regata donostiarra da Concha o
ano pasado, pero as guipuscoanas sorprenderon conseguindo
o primeiro posto na primeira
xornada. Así e todo o nivel está
igualado e Galiza conseguiu ensinarlle a popa e adiantar nas seguintes xornadas, situándose na
cabeza da clasificación.G
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A CREACIÓN PROPIA A DEBATE

Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura

‘A cultura ocupa xa máis xente que a pesca,
na que somos potencia mundial’
Xan Carballa
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

É

unha institución
pouco coñecida a
pesar de que ten xa
máis de vintecinco
anos de presenza no debate
cultural galego. O seu actual
presidente, o historiador Ramón Villares (Xermade, 1951)
aborda nesta entrevista os
principais retos dunha situación en cambio acelerado e cos
retos e perigos da homoxeneización nun único modelo.
No acto dos vinte e cinco anos
houbo unha sorte de diálogo de
discursos entre vostede e Núñez
Feixóo sobre os camiños que ten
que percorrer a cultura galega, en
concreto sobre os conceptos de
resistencia e aculturación. Cal é o
cambio cultural deste período de
vida do Consello da Cultura?
Falei de que hoxe non podiamos pensar a cultura igual que
nos tempos nos que había dúas
resistencias superpostas, contra
a Ditadura e pola supervivencia
mesma da cultura galega. Temos que formularnos a cultura
como unha ferramenta para o
futuro e por iso está superada a
idea resistencialista. Como toda
cultura minoritaria a nosa non
está nunha excelente situación.
Está ben, pero ten moitos retos e
perigos por diante. O problema
non só está na lingua. O mundo
occidental estase homoxeneizando a moita máis velocidade
da que pensaban nos anos 70 os
sociólogos, cando falaban de
americanización e invasión da
cultura Coca-Cola. Esas predicións só foron relativamente tomadas en serio, pero é unha rea-

lidade que hoxe estase construíndo un relato único, sobre
todo a través do audiovisual. As
culturas minoritarias, que somos moitas en Europa, temos
que manter a nosa singularidade e non quedar descolgadas.
¿O idioma segue sendo o eixo
central da cultura galega e da
identidade dos habitantes de
Galicia ou esta é unha idea en
revisión?
É un asunto a debater colectivamente. Na lingua avanzouse
moito pero ás veces de maneira
ficticia e non real. As elites políticas, institucionais e culturais foron por un lado e o pobo foi por
outro. Hoxe estamos levantando acta dese décalage [desfase],
que dirían os franceses, e sorpréndenos comprobalo. Temos
que repensar para outros moitos anos a situación do idioma e
doutros moitos aspectos da cultura. Galicia tamén se identifica
con outras moitas cousas, da
paisaxe ao territorio, da maneira
de relacionarnos ou como tratamos aos mortos, ás relacións na
familia ou á gastronomía. Todo
ese conxunto cultural está transformándose e faino en competencia con outras culturas. Non
creo por completo na filoloxización da identidade, porque é algo máis que filoloxía. Ese debate
impúxoo en grande medida
Menéndez Pidal e a súa escola,
identificando España con Castela e co idioma castelán. O resto
dos nacionalismos actuaron á
contra desa idea e ese debate temos que superalo. De ningunha
maneira quero dicir que o idioma non sexa importante, pero
trato de apuntar que debemos
velo no seu conxunto. A nosa

’’

Temosqueformularnos
a cultura como unha
ferramenta para o futuro
e superar a idea
resistencialista”

’’

Noncreoporcompleto
na filoloxización
da identidade. Ese debate
impúxoo Menéndez Pidal
e a súa escola, identificando
España con Castela
e co idioma castelán”

’’

Oidiomaéimportante,pero
a nosa presenza no mundo
non depende só do idioma”

’’

Aculturatransformousede
maneira radical. Seguimos
presos do concepto
da posguerra de que
a cultura é cousa das elites”

’’

Aculturanecesitaapoio
público pero sería perigoso
que dependese diso, porque
acabaría sendo un guiñol”

presenza no mundo non depende só do idioma.
O Consello da Cultura ocupouse
do debate sobre idioma e normalización desde 1984 con especial intensidade, pero como
acadar o estátus de normalidade
segue en permanente discusión.
Debateuse sempre, desde a
época de Ramón Piñeiro e despois con Filgueira, Casares e Zulueta [anteriores presidentes do
Consello da Cultura Galega] até
hoxe. Organizouse o Centro de
Documentación Sociolingüística, que funcionou como observatorio da lingua, para atender a
evolución da sociedade respecto ao galego. Unha cousa son as
normas e o uso técnico da lingua, e outra o seu uso cotián. Fixéronse moitos estudos de sociolingüística e, ser sermos pesimistas, non permiten dicir que
o asunto estea resolto.
Hai un outro retrouso permanente de que o investimento en
cultura é supérfluo, non prioritario para un país. Segue presente?
Cada vez menos. Non nos damos conta pero a cultura transformouse de maneira radical.
Seguimos presos do concepto
da posguerra de que a cultura é
cousa das elites, que nun estado
democrático deben trasladar as
súas ideas á sociedade. Aquela
idea dos anos 60 de levar o teatro
de Lope de Vega ás vilas para que
desfruten deses grandes valores
culturais. Iso está fóra de marco
e a cultura, nunha sociedade alfabetizada universalmente, é xa
un fenómeno de masas que acceden sen límites a medios audiovisuais e son grandes consumidoras de bens culturais. E a
cultura, en Europa sobre todo, é

unha grande parte da economía
dos países. En Galicia a cultura
ocupa xa máis xente que a pesca,
na que somos potencia mundial. Por tanto debe ser tratada
tamén como un sector económico máis, aínda que os gobernos se resistan a facelo.
Falaba antes da uniformización
crecente, pero a política de excepción cultural dos franceses,
foi moi demonizada polo liberalismo acusándoa de proteccionista. As culturas, e singularmente as minorizadas, precisan
esa protección ou só queda a
competición, un certo darwinismo cultural?
Hai que combinar as dúas cousas. O modelo anglosaxón tende
a ser máis liberal e o europeocontinental en xeral é máis proteccionista. A cultura ten un
compoñente de creatividade
que debe primar sobre a homoxeneización, que é unha limitación. A cultura debe ser gobernada con criterios análogos aos
doutros sectores, con contraste
tamén no mercado, porque o
comercial tamén está presente
desde a arte á televisión. A cultura precisa un certo apoio público pero non chega con iso, e sería unha dependencia perigosa
porque acabaría sendo un guiñol dirixido desde outras esferas.
Para sobrevir debe ser autónoma dos poderes públicos. Non
pode vivir sen eles, pero ten que
manter unha certa distancia.
O Consello é unha institución
singular, porque ao tempo de
asesorar ten unha obriga de ser
crítico con outros poderes. Como foi a relación nesta xeira de
vinte e cinco anos?
Polo que coñezo da súa historia

‘A relacion con Brasil e Portugal é o noso sebastianismo’
Fai referencia ao mercado. Non
son Portugal e Brasil, coa axuda
do idioma, mercados naturais cara a onde traballar?
Teoricamente son favorábel pero
perdemos moito tempo histórico niso. Sería volver ao debate de Rodrígues Lapa, Piñeiro e Carvalho Calero:

se optar por unha lingua culta e estandarizada como o portugués ou facer do galego unha lingua culta. Escollemos esta vía e sería duro de desandar. O problema é de estruturas
comerciais, presenza nos sistemas literarios e que sexa perceptíbel polo
consumidor cultural o que estás di-

cindo. Hoxe ves a prensa galega e
non ten nin unha noticia de Portugal
e na prensa lusa apenas se fala de Galicia. Superar iso é un problema de
longo alento. Portugal ten problemas
para ser recoñecido directamente no
Brasil, os libros portugueses reimpréntanse aló e en certo modo os li-

bros brasileiros son vetadosen Portugal. Sucede tamén, en grao menor,
entre España e Latinoamérica. Como
ideal estaría ben, pero é un dos nosos
sebastianismos. Estaremos pensando nel pero ese rei Sebastián tardará
en chegar. A nosa relación con Portugal está enfocada e co Brasil ten moi-

tas posibilidades, pero a desigualdade é tan enorme que nin nos ven. No
Brasil hai interese por Galicia, e coñécena, pero en certa medida polos
ollos de Paulo Coelho, a través da espiritualidade do Camiño de Santiago.
Iso hai que potencialo pero non vai
ser o maná que nos resolva todo.G

,
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as relacións non sempre están a
partir un piñón, pero institucionalmente sempre foron correctas. Non só cando os informes e
asesorías foron favorábeis, tamén cando eran máis críticos.
Pero nós debemos ser analíticos
con todo o sector, porque a nosa
misión é de animar, asesorar e
racionalizar o sector. Non somos unha institución creadora
de cultura, senón para axudar a
unha mellor xestión. O momento máis tenso puido ser nos anos
90, cando os informes sobre o
Camiño de Santiago, que se salvou coas boas relacións entre
Filgueira Valverde e Fraga. Nos
anos que levo de presidente,
tanto co bipartito como agora,
tivemos unha influencia bastante decisiva en axudar a reorientar proxectos como a Cidade da Cultura. É verdade os gobernos só demandan asesoría
cando non poden resolver máis
rápido doutro xeito. As miradas
externas sempre son problemáticas para os gobernos e máxime se nós somos preservacionistas. Se unha estrada vai pasar
por riba dun castro, por moito
que lles guste aos veciños a nosa
obriga é dicir non.
Pola súa profesión de historiador pedirlle profecías pode estar de máis, pero cos debates
abertos sobre a lingua ou da
cultura como industria en
tempos de crise, teño que preguntarlle se temos tanto cartos
como bagaxe para responder
aos novos retos.
Bagaxe si, porque temos creadores importantes, unha mínima
industria cultural, significativa
no campo editorial e sobre todo
no audiovisual, pero cun mercado pequeno. O problema central véxoo no noso enfoque
mental. Hai que concibir a cultura como unha actividade que
permite que os nosos concidadáns vivan mellor. Non só para
reafirmarnos como galegos. Ese
é o desafío do futuro: baixar máis
a obsesión identitaria, reforzar a
cultura como elemento de modernización e mellora do benestar da sociedade. Ten que cambiar o enfoque dos poderes públicos e o dos propios axentes
culturais. O Consello da Cultura
contribuirá a animar ese debate
porque nós non podemos cambiar nin a política cultural, nin a
das Fundacións ou do mercado
da arte, pero si abrir e dar soporte
á discusión. Como historiador
non son quen de facer profecías
pero vexo como avanza o pasado e estou curado de espantos.G
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Susana Broullón

'A banda deseñada
é unha arte
sacrificada que
require tempo'
M.B.

Susana Broullón (Cangas, 1987)
vén de gañar o XI Certame de
Cómic de Cangas, organizado
pola Concellaría de Xuventude
e Voluntariado, con motivo do
XIII Salón do Cómic que se celebra até o domingo 26 de xullo,
pola obra Rec. O premio, dotado con 400 euros, entregouse o
22 de xullo no Auditorio municipal. Non é a primeira vez que
Susana Broullón acada o recoñecemento do xurado destes
galardóns de banda deseñada.
En que consiste a obra?
É unha historia sen historia. No
canto de narrar unha trama a
través dos personaxes, o que fixen foi cederlle unha cámara de
vídeo aos dous nenos protagonistas e deixei que xogaran con
ela. O cómic comeza cando a
cámara se acende e dura até
que a rompen. Trátase dunha
obra contada a través dos encadramentos, é a visión subxectiva da cámara.
Que valorou o xurado?
Penso que o feito de rachar as
estruturas narrativas clásicas.
Cales son as súas influencias?
Introducinme no cómic polo
manga, como moita xente da
miña xeración, que viamos na
televisión Dragon ball, Sailor
moon e todas estas series. Co
paso dos ano accedín a outras
estéticas e ao cómic europeo. O
que me gusta cando traballo na
BD e mesturar ambos mundos
e non cinguirme exclusivamente aos recursos dun só.
Cando empezou a debuxar?
Dende que teño memoria, pero
empeceime a interesar por isto
aos 11 anos, cando comecei a
consumir manga. Con todo
non teño pensado dedicarme
profesionalmente, trátase máis
dunha afección. Prefiro a ilustración. A banda deseñada é
unha arte sacrificada e require
moita constancia e tempo.G

Entrega dos premios Barbantia 2008: a Manuel Dourado, pola Traxectoria Cultural; ao
Museo Etnográfico de Artes, á Iniciativa Cultural; e Alfonso Costa[na imaxe], premio Barbantia á Cultura Galega. Arriba, gravado de
Julio Catalán e [abaixo] un dos CD editados.

Barbantia,
democratizando a cultura
A asociación cultural
consolídase como
referente na comarca
do Barbanza
Charo López

A Asociación Cultural Barbantia
comezou a súa andaina en 2005
en Boiro, transmitindo un rebulir que pronto contaxiou o resto
da comarca histórica do Barbanza e a súa contorna, na que
se inclúen os concellos de Boiro,
O Caramiñal, Rianxo, Ribeira,
Porto do Son, Lousame, Noia e
Muros. Comezaron sendo trinta socios e hoxe son arredor de
300. Xa van nestes anos unha
chea de proxectos: unha ducia
de libros, dous CDs, cadanseu
anuario desde 2005, e algúns
eventos que constitúen unha
referencia alén da comarca, como a Semana da Cultura Galega
ou o Encontro de creadores.
“Dentro da comarca hai asociacións que cobren dignamen-

te a cultura popular. Así é que
nós ocupámonos doutros baleiros”, di Antón Riveiro Coello, escritor e promotor activo do grupo. “Espallamos a cultura tradicionalmente de elite: exposicións, charlas filosóficas, literarias... e procuramos democratizala”. Barbantia consegue poñer en contacto profesoras e
mariñeiros, amas de casa e historiadoras para falar de literatura, filosofía, pintura... O nivel de
participación e de integración
na vida social comarcal é moi
importante; nun só acto xúntanse arredor de 60 ou 100 persoas. O límite comarcal no que
traballan, sinala Riveiro, non é
contraditorio con manter unha
perspectiva máis global e galega.

’’

Barbantiaconseguepoñer
en contacto profesoras
e mariñeiros, amas de casa
e historiadoras para falar
de literatura, filosofía,
pintura...”

DE BOROBÓ A AGRAFOXO. Cada mes
ou cada quince días hai algún
coloquio, presentación... E como colofón están os Encontros
Anuais de Creadores e Creadoras, onde ademais de coñecer-

se, recoñécense: “É un privilexio que haxa aquí tantos historiadores, poetas... E a proximi-

dade non debe restar importancia”, di Riveiro. Da comarca
son Xerardo Agrofoxo, narrador
e autor de varias obras de historia local, a poeta Ana Romaní, o
teólogo Torres Queiruga,etc.
A participación de máis
mocidade é unha meta. Fíxose
xa un encontro de literatura infantil e xuvenil. O audiovisual,
o comic ou o grafitti son algunhas das carencias que podería
encher a mocidade.
Ademais das actividades
máis clásicas de creación, tamén se lle dá relevancia á recuperación pública da cultura
pasada ou esquecida. En Boiro
solicitaron –e conseguiron–
unha rúa para os escritores da
comarca: Manuel Antonio,
María Mariño e Raimundo
García Domínguez, Borobó. A
asociación tamén axudou a
coordinar as actividades do
Barco da Memoria, que atracou durante sete días nos portos do Barbanza presentando a
realidade da guerra do 36 desde novas perspectivas.
Na actualidade, a situación
económica está a representar
un problema. “Os concellos coa
desculpa da crise, de onde máis
diñeiro quitan é da cultura, e estámolo notando a nivel local”.G
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Crucigrama

Horizontais:
1-Poñer algo no seu sitio,
por exemplo, o cinto. 2Nome da letra “X”. Unha letra redonda. Fai a lectura
dun texto. 3-Siglas de “Instituto Nacional de Estatística”.
Desprázaste a algures. 4-Da
túa propriedade. Fase do
ensino secundario, antes do
bacharelato. 5- Campión,
ou xornal deportivo. Unha

Laberinto Axuda ao
despistado piloto a atopar a
meta...

letra con dúas “M”ontañas. Se o
repites, dáche o nome dunha
famosa fichaxe do Real Madrid.
6-Contar, facer un relato dunha
historia.
Verticais:
1-Bater, por exemplo unha bebida para mesturala ben. 2Principio, orixe, tamén se
chama así á primeira parte da
Biblia. 3-Unha vogal. Pronome
de 1ª persoa. Unha consoante

en ángulo recto. 4-Que non
ten compañía. Se o repites, significa “nai”, en tono cariñoso e
familiar. 5-Consoante, que soa
como unha bebida en infusión.
Percibe pola vista, olla. A
mesma consoante que arriba.
6- Estado norteño dos USA,
con moita neve e coñecido por
unha serie dun doutor que alí
había. 7- Soar con moita forza,
retumbar.

Barullo de letras Nesta sopa, caldo,

ou guiso de letras, atoparás os nomes de sete
árbores, comúns nos nosos montes.

Praias Se vas
ir a algunha destas
coñecidas praias
galegas, será bon
que saibas primeiro en qué concello se atopan...

Xeroglíficos Entrena o teu enxeño resolvendo estes xeroglíficos.
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Os Sete Erros

Atopa as sete diferenzas entre o primeiro debuxo e o segundo.
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DOUS LIBROS
FASCINANTES
Antonio García Teixeiro

E

staba a escoitar o fermoso disco de Guadi Galego, Benzón, cando caeron
nas miñas mans dous libros
suxestivos editados por Xerais. Dous libros tan distintos
como atraentes. O primeiro
produciume unha singular
emoción. Mar adiante é a primeira novela en galego de Mª
Victoria Moreno, que é unha
referencia esencial da LIX na
nosa lingua. Ademais, lembro que ela ma agasallara, hai
ben tempo, cando, na compaña de David Otero e Manuel Janeiro, comezamos a
fermosa tarefa de poñer a andar a colección Árbore coa
xente de Galaxia. Mar adiante
é unha novela deliciosa que
fala, en clave de realidade/fantasía, das cousas que
acontecen no cotián. Humor,
tenrura e liberdade son algúns trazos característicos
dunha obra que fai dun barco
unha escola de vida chea de
personaxes entrañables, toda
ela salpicada de contos e poemas e escrita nun ton moi lírico. Unha recuperación necesaria que celebro. O segundo
título contén unha poesía inquietante, que te encrespa,
que remove a conciencia e
pasa pola morte dunha maneira dura e eufórica. Estou a
falar de Makinaria, de Carlos
Negro, un poeta recoñecido
na lírica do noso país. Os poemas renxen coma unha canción desesperada. Son a fusión da inconsciencia e descontrol coas mans ao volante.
Semellan triturar o lector. Poesía directa, espida, pero cargada dunha certa loucura
que inquieta. Poesía que conseguiu axitar a miña sensatez
(se aínda me queda algo) e
avivecer certos instintos que
cría durmidos. É, sen dúbida,
un magnífico poemario.Tras
a súa lectura necesitaba
acougar. Conseguino con
Norte do alén. Benzón seguía
soando. Música e literatura
sempre me levan da man.G

’’

Música e

literatura
sempre
me levan
da man”

A vida no rural dos avós
Os Bolechas queren saber...
como vivía a xente da aldea.
Autor: Pepe Carreiro
Editorial: Edicións A Nosa Terra

Nova entrega da colección didáctica
Os Bolechas queren saber coa que o
autor, Pepe Carreiro, nos convida a
coñecer xunto aos seus personaxes,
perfectamente identificados polos
pequenos lectores, todo o referente á
vida na aldea na época dos nosos antepasados máis inmediatos. Seguindo a estrutura narrativa de presentación, desenvolvemento da ac-

ción e de resume, baixo o epígrafe de
lembra, o narrador en terceira persoa
cóntanos, á vez que tamén nos fai
partícipes, as novas aprendizaxes dos
seus famosos protagonistas. Desta
vez Carlos, Loli, Pili, Braulio, Sonia,
Tatá e Chispa van ao museo Casa do
Patrón en Lalín, onde coa axuda das
dúas guías María e Sara van adentrarse no mundo dos seus tataravós.
Así serán quen de entender a súa cultura con todo o que isto significa:
xeito de vivir, convivencia coa contorna natural, agarimo e respecto
pola lingua empregada, que dota de

vida todas as palabras que teñen que
ver coa súa realidade, dende os utensilios dos diferentes oficios ata os elementos máis básicos e imprescindibles para a vida cotiá. Toda unha
viaxe que servirá para que se decaten
de que os avances técnicos deben ir
da man dos humanos.G
Alba Piñeiro
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Bernardino Graña, escritor e novo académico

‘O que máis me atrae
é a literatura de tradición oral’
Clara Sánchez

O pasado 27 de xuño, Bernardino Graña era nomeado membro numerario da Real Academia Galega, en recoñecemento
a toda unha vida adicada á literatura. Con case setenta e sete
anos, lonxe de descansar, segue
a escribir e agarda que dous textos seus saian en breve do prelo.
Trátase da obra de teatro, Con
Franco no armario, e do relato
No castelo de Marbel, ilustrado
por Anxo Fariña e co que dá comezo a unha serie de catro libros
infantís, denominada “Contos
de Bernardino”. Todos os libros
mencionados saen á rúa da
man de Edicións A Nosa Terra.
Acaba de ser nomeado membro numerario da RAG. Como
orientará o seu labor dentro da
institución?
No inmediato tratarase de dar
algunha charla, por exemplo,
sobre o meu amigo Novoneyra, pero aínda non sei ben
como vai ser. O que me atrae, e
ao que me gustaría adicar a
maior parte do meu tempo, é á
literatura de tradición oral.
Xa ten pensado o discurso que
pronunciará no momento da
entrada?
O discurso aínda non o empecei a escribir, empezareino deseguida, pero falará da tradición
oral. Porque o meu primeiro
contacto coa literatura foi oral, a
través da miña avoa, dos meus
tíos, a través de contos e de cancións populares. É algo fundamental na miña vida.
Nomeárono membro da Academia na mesma sesión que
acordaron adicarlle no 2010 as
letras galegas a Uxío Novo neyra, poeta da súa xeración.
Que lle parece a coincidencia?
É unha casualidade preciosa,
porque Novoneyra era un
enorme poeta, un dos grandes
piares da Asociación de Escritores en Lingua Galega que, ademais, non so fixo grandes poemas senón tamén grandes discursos, cun xeito de contar, de
narrar, persoal e inconfundíbel.
Unha vez na Academia parece
que non dá por rematada a súa
vida literaria. Hai varios libros
que san estes días.
Aínda teño moito que escribir e
defender e incluso sinto máis ganas, xa teño setenta e seis anos,

CULTURA.31.
gua volve estar en perigo.
Si, o galego está en perigo. Pero
hai xente nova que aínda ten fe.
Se se perde a loita da mocidade
estamos perdidos. Mentres
tanto, aínda hai esperanzas. Os
vellos morren. Son os novos os
que teñen que coller o relevo. E
eu teño un pouco de medo de
que os noviños, máis preocupados polo inglés e o castelán,
se esquezan do galego, pero se
atenden a cultura e son cultos,
tomarán conciencia.
Dende determinados sectores
téntase dividir o país coa lin gua. O galego une ou divide?
A lingua sempre une. A lingua
galega non pode dividir, non
molesta. O galego e a súa existencia non molestan en absoluto. É a nosa lingua, está en
nós, e axuda á xente, á súa cultura, convérteos en cultos, e fai
que os seus falantes poidan catapultarse a outras linguas.
Aínda así, o idioma debe ser
unha cuestión política, xa que
é un axioma vital da sociedade.
Ten visos irreais este debate?
Si, efectivamente. Hai pouca
xente que renegue do galego.
Creo que a opinión xeral é
clara, todos queren que se normalice a lingua. Plataformas
como Galicia Bilingüe son
unha parvada. Galicia é bilingüe e sempre foi bilingüe. A
xente pode falar castelán, inglés ou galego. E o galego non
impide o castelán. Aquí sempre falamos dúas linguas, pero
pensamos e sentimos nunha,
en galego. O galego é o propio..

O MAR E O AMOR.

pero quedan algunhas cousas
por escribir e quero ver publicadas varias obras xa rematadas.
Numerosas voces reclamaban
xa dende hai tempo que era
hora de homenaxear e recoñecer o seu labor a prol de Galicia
e do galego. Fíxose agardar demasiado o nomeamento?
Algo si... Hei de perdoar. Como
sigo escribindo, traballando e
publicando, aínda me collen a
tempo, non si? Hai xente que reclamaba que entrase. Agora
éme igual. Ao final non importa.
Agora estou dentro.

O compromiso co galego e coa
cultura ponse de manifesto en
toda a súa obra e ao longo da
traxectoria vital. Agora que comeza unha nova etapa dentro
da Academia, como asumirá
ese compromiso?
Seguirei igual. Vehemente.
Con firmeza. Seguindo a marcha das cousas. É necesario defender o galego. Sempre.
A defensa do idioma é hoxe
máis importante ca nunca?
É importante loitar agora que
os inimigos claramente están
ao noso lado. Cando hai xente

’’

Acoincidencia
coa dedicatoria das Letras
a Novoneyra é unha
casualidade preciosa”

que se acobarda e que ten
medo. É necesario mirar a nosa
bandeira e dicir adiante.
Coa chegada do novo Goberno,
os ataques ao galego repítense
cada día, parece que a nosa lin-

Aínda que non lle gustan as etiquetas, con cal se queda: poeta
do mar ou do amar?
As dúas me gustan. O mar ou o
amar. Falei do amor e falei do
mar. Ambas as dúas están ben.
Que supuxo o mar na súa ex periencia vital?
O mar é algo fundamental. Para
min e para Galicia. É un fundamento. Lembro que unha vez
un tío carnal meu levoume ao
mar... foi marabilloso. O mar
está na miña vida e na de tantos
outros, e o mar está na lingua.
Galicia e o mar son o mesmo.
Otero Pedrayo dixo unha vez de
vostede que “ten a arte de andar
ao borde dos abismos sen caer
neles” e agora, cando parecía
que deixaba a literatura, volve
convertido en membro da RAG,
cunha obra publicada o ano pasado e con estas outras dúas
que saíran do prelo estes días.
Estaba no certo Pedrayo?
Otero Pedrayo é o noso gran
pai, o mestre. E si, estaba no
certo. Gústame esa frase.G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 A praia dos afogados. Domingos Villar. Galaxia.
 Monte Louro. Luís Rei Núñez. Xerais
 Os bicos de Tina. Afonso Eiré. A Nosa Terra.
 A vida do outro. Carlos G. Reigosa. Xerais.
 O Museo da Inocencia. Orhan Pamuk. Galaxia

FACER O AMOR

NON FICCIÓN ¬
 Curuxás. Carlos Parrado. A Nosa Terra.
 Cartas de republicanos ... X. Alonso Montero. Xerais.
 Galicia solidaria. X. Ríos, Carlos Teixo (editores). Xerais.
 Un país a medio facer. Fran Alonso. Xerais.
 A corpo aberto. Manuel Rivas. Xerais..

Marica Campo

A

tía Paz, que de vivir hoxe
case tería 100 anos, faláballe a unha sobriña neta dos
moitos rapaces que na súa xuventude a pretenderan. Segundo ela, foran moitos os que
lle fixeran o amor. Imaxinen a
cara de sorpresa da rapaza a
escoitar tal confesión da boca
dunha muller que, ademais de
estar obsesionada pola pureza, tiña voto de castidade. Tiven que terciar eu na conversa
para desfacer o equívoco que
non se tería producido se a anciá empregase outra expresión, por exemplo “facer as
beiras”, que aínda sendo pouco habitual agora, non se presta a malos entendidos. Que os
usos lingüísticos cambian é
cousa sabida, mais o que eu
quero destacar é que a comunicación xeracional esixe un
esforzo que non se lles pode
pedir na mesma medida a persoas idosas, como era o caso
da miña tía, que á xente nova.
Mais a xuventude, en xeral, ten
un léxico máis ben limitado e
non fai moito por melloralo.
Sospeito que para moitos mozos e mozas ler obras escritas
hai 40 anos non ofrece menos
dificultade que a que supuxo
para a miña xeración ler “El
Quijote”. Doutra banda, como
na anécdota que relato, substitúese a semántica nosa pola
doutra lingua, neste caso a do
francés. Algo semellante
acontece coa palabra “bizarro”. O que para nós significaba “valente”, “garrido”, úsano
en exclusiva como “extravagante”, de acordo coa acepción francesa. Isto non tería
maior importancia se sumase
e non restase, como adoita
acontecer. Aínda así estes
cambios non son o máis grave.
O máis grave é que todo apunta a que, con esta pobreza léxica, acabaremos ladrando.

’’

Axuventude,enxeral,
ten un léxico máis ben
limitado
e non fai moito
por melloralo”

crítica

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

NARRATIVA.

Para ler
no verán
Din as metereoloxías, e confirma a nosa experiencia estival,
que as nubes tapan o sol e a
temperatura arrefría con máis
frecuencia da agardada. Porén
non deixan de ser circunstancias externas. A vida está dentro
de ti. Despois de todo por calquera cousa nos queixamos,
por moita calor ou por moito
frío. Nada externo nos comprace totalmente. Mais, o que de
verdade interesa, viaxa no interior. O pasado foi un ano excepcional na novela. Entre títulos
escollidos de entón e outros que
impón a novidade, eis un bo ramallo de suxestións lectoras.
Hixinio Puentes, Xabier Paz e
Marcos Calveiro deron a luz tres
novelas históricas de gran fuste.
Marcos Calveiro e Hixinio Puentes, con protagonistas maculinos centrais, un libreiro na Compostela entre o XVI e XVII, un pirata nunha terra interregna entre
Inglaterra e Francia, polos mediados do XVI. Na de Xabier Paz,
o protagonista central tamén é
un home (o libertino Pietro Aretino) mais a muller ten meirande
protagonismo. Tanto Monbars
o exterminador (Hixinio Puentes) como Renacer (Xabier Paz)
contan espectacularmente o
tránsito da mentalidade medieval á moderna. Festina Lente
(Marcos Calveiro) é o actual Premio da Crítica Española. Outra
novela histórica ben trabada é a
Memoria de cidades sen luz de
Inma López Silva, un relato de
amores e mordazas que non renuncia á reivindicación feminina e de figuras históricas.
Se o que vostede gorenta
son discursos próximos ao best
seller mais que non renuncian
ás calidades literarias, pode escoller: O xardín das pedras flotantes, de Manuel Lourenzo, é
unha bonita historia de amor
con libro encantado polo medio; Conexión Tubinga, de Al-

Xelís de Toro eXosé Vázquez Pintor.

MARCOS CANOSA

berto Canal, é o que podemos tav Meirynk, Xerardo Agrafoxo
definir como un thriller relixio- escribiu O violinista de Malá
so coa hiperortodoxia de Rat- Strana. Tamén con Sain-Exuzinger como centro. Os nomes péry, mais en Lisboa e texto máis
do traidor (Xurxo Sierra Veloso) canónico, A batalla do paraíso
é unha novela de perspectiva triste, de Xosé Ramón Pena
sociolóxica, mais sen esquecer
Tres títulos puramente realiscertas achegas do best seller. tas: Os bicos de Tina (Afonso EiMoito máis próximo da tradi- ré), unha conmovedora aproxicional novela de aventura e do mación á mocidade de mediabest seller, está Riofero, de Xelís dos dos 60; Peaxes (Santiago Lode Toro, sen tampouco renun- po), neste caso centrada na acciar á dimensión metafórica.
tualísima e clautrofóbica figura
Outras aproximacións de do cobrador de peaxes e A persgrande interese son as de Borra- pectiva desde a porta (Patricia A.
zás e o falecido Antón Risco: Bo- Janeiro) que trae á actualidade lirrazás, en Costa Norte/ZFK en- teraria os presos independentistremestura a fórmula da ciencia tas, cunha historia de amor-desamor polo medio.
ficción coa análise sociolóxica, logrando un
Para os fans de Caneiro,
discurso que parte da
das personaxes e temas
Seoque
e discursividade do espreocupación pola
lle gusta son critor de Verín, velaí A
evolución social para
internarse nunha hipó- as novelas
vida nova de Madame
tese de futuro que sabe próximas
Bovary.
facer presente; Antón ao best seller, Unha novela na fronRisco, tomando como mais que non teira xenérica, desas
base a novela policiaca renuncian
denominadas de case de espías, logrou un á calidade,
callo, porque usa metediscurso moi persoal, pode escoller” riais de moi diversa naentretido e exento da
tura, A choiva do mundo, de Xosé M. Pacho. E
vacuidade que se lles
unha historia que sorpresume. E quen queiprende a todos, A revora unha novela de xénero actual, pois velaí ten o Ollos lución dos globos, de Alfonso
de auga, de Domingo Villar. Para Álvarez Cáccamo, novela conaqueles que gozan coa literatura vencional escrita por un autor
de viaxes, cunha trama de espio- nada convencional, que emonaxe polo medio, a morte de An- ciona, entretén e fai pensar.
toine de Saint-Exupéry adereDous títulos para reconciliarzando ao fondo e certa atmosfe- nos coa literatura de altura desra ne homenaxe a Kafka e e Gus- de perspectivas narrativas moi

’’

SANTOS-DÍEZ

diferentes: Para dicir abril, de
Xosé Vázquez Pintor, dono
dunha imaxinería potentísima
que descerra nunha narración
sen contemplacións; O libro das
viaxes imaxinarias, onde Xabier
Docampo demostracomo facer
literatura grande, partindo da
extrema sinxeleza e unha vocación, trascendente e soñadora,
inxente, dos grandes creadores.
Prosas que nos achegan ao
mundo da poesía e a hiperbrevidade son as de Nacho Taibo
en Flor do grelo, un libro de libros, incómodo, inquedante,
descrido e aconvencional que
permite un mundo de lecturas
igual de aconvencioanais, descridas, inquedantes e incómodas. Quen queira achegarse a
este universo des-xenerado e
voraz, poderá facelo desde o noso Nin che conto, que inclúe unha antoloxía dos textos canónicos internacionais así como unha primeira aproximación á historia da hiperbrevidade galega.
E aí vai un título deste ramo: as
Palabras contadas, de Camilo
Franco. Pola súa parte, Xosé L.
Martínez Pereiro, en A verdade
como mal menor achégase ás
fronteiras entre a hiperbrevidade e o relato convencional, mais
mantendo esa actitude rebelde
e irónica que desde os seus textos atrae o lector curioso que foxe dos estereotipos e procura
unha lectura desenfadada mais
non descomprometida.
X.M. Eyré
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Os escritores denuncian a actitude do goberno respecto do galego.A
Asociación de Escritores en Lingua Galega vén de elaborar un comunicado
ante “a creba do proceso de restitución á normalidade” do idioma impulsada “polo actual goberno galego”. O documento, que reivindica unha maior
presenza do galego, defende a súa aprendizaxe e coñecemento máis alá de
intereses particulares e partidistas exercidos dende o poder, será lido o 24
de xullo diante da estatua de Rosalía de Castro, situada na Alameda de Santiago de Compostela.

Cesáreo Sánchez Iglesias,
presidente da AELG.

POESÍA.

LIBROSDEFONDO.

CONTADELIBROS.

Edificar
(con) palabras

Letras
de morgadío

Misterios do pasado

[de]construçom

Morgado

Autora: Susana Sánchez Aríns.
Edita: Espiral Maior 70 pp.

Autor: Ramón Loureiro.
Edita: Do Castro. 1997. 91 pp.

Algunhas das expectativas que
vén creando nos últimos anos
o Premio Nacional de Poesía
Xosemaría Pérez Parallé víronse cumpridas nesta XXI edición, que outorgou o galardón
ao primeiro libro dunha autora descoñecida até o momento na literatura galega. Susana Sánchez
Aríns (Vilagarcía, 1974) emprega ademais na
súa opera prima unha ortografía reintegracionista, feito este
pouco habitual no catálogo
das principais editoras, canto
máis nas publicacións derivadas dun premio. Tal circunstancia, unida ao feito de non
existir incompatibilidade entre
a publicación previa dalgúns
textos no blog dedoscomovermes e as bases do certame, dotan a este de singularidade no
panorama actual.
[de]construçom é un libro
de estrutura solidamente trabada cuxas composicións están encintadas por un sutil fío
argumental insinuado xa no
título: a construción dunha
casa. Semellante anécdota
serve de pretexto para unha
reflexión, as máis das veces
introspectiva, que explora a
identificación entre a casa e a
propia intimidade: “non quero tabiques / muros que afastem o eu do tu”. O proceso
iníciase na procura do emprazamento (“abro un caminho
entre estrugas / para atingir
um oco que habitar”) e continúa co deseño, o acondicio-

Tense reiterado ata a saciedade
iso de que, á fin, todos os escritores botan dunha ou doutra
maneira a vida enteira a darlle
voltas a un único libro que crean e recrean en múltiples formas, mais sempre co mesmo
espírito a latexar no fondo. E
coido eu que,
non por ser un
lugar común
abondo mallado, deixa por iso de ser ben certo en moitas ocasións.
Se un mira atrás unha miga
e lembra a aparición de Morgado, hai agora unha ducia de
anos, decátase rapidamente de
que Ramón Loureiro é desa tribo de narradores reescribidores que volven unha e outra vez
sobre un particular universo literario nunha espiral que, sen
repetirse, non fai senón autocomplementarse e crear espazos de retroalimentación.
Porque en Morgado o verdadeiro protagonista é ese espazo-tempo mestizo a medio
camiño entre o real fabuloso e
o fantástico realista, unha indiferenciada mestura do real-cotián e o fantástico-mítico,
amálgama de pasado e presente, de vivos e ánimas que é característica da narrativa deste
autor.
Como nas posteriores –e
moi aplaudidas– O corazón
portugués (2000) e As galeras
de Normandía (2005), tamén
en Morgado Loureiro xoga a facer dialogar textualmente as
súas creaturas narrativas, compartillando personaxes, >>>

Susana Sánchez Aríns.

namento e mesmo a escolla seus labores / a violência dodo mobiliario, esa “mobília méstica e o dano colateral [...]”.
necessaria para imaginar um
O percorrido polos proceparaíso”. No entanto, o eu es- sos descritos en [de]constabelece en ocasións unha truçom está estruturado en
distancia con respecto á ma- seis seccións rotuladas co
teria poética mediante o em- mesmo procedemento de suprego da ironía e do humor, fixación empregado no título
como acontece na equipara- d o l i b r o : “ [ d e ] v o l t a ” ,
ción dos procesos de depila- “[de]estâncias”, ao que se lle
ción e separación (“arrinca- enganden xogos polisémirei-te de mim como um pe- cos: [de]senhas e sonhos”,
lo”) levada a cabo no poema “[de]coraçom”. O libro pro“no banheiro”.
pón polo tanto unha lectura
Na escritura da [de]constru- baseada en boa medida nun
ción explóranse a simboloxía diálogo inagardado cos títuvinculada á casa, como os mu- los, non só das seccións senón
tamén das propias
ros ou as chaves. As
composicións, elabopegadas de anteriores
habitantes e a memorados a miúdo con
ria familiar, tan preelementos do campo
sentes en poemarios Olibro
semántico da consrecentes de autoría fe- explora a
trución.
minina, aprécianse ta- identificación Alén dunha reflexión
mén no libro, dado entre a casa
individual e colectiva
(introspectiva e soque “é na mudanza e a propia
que a casa resurge / intimidade”
cial), é posíbel identificomo água de rio”.
car
tamén
en
[de]construçom unha
Outras veces a obserreflexión sobre o provación dos procesos
pio proceso de escrituderiva na evocación
ra, o dun eu que pende escenarios a miúdo
afastados (Venecia, Iquitos, dura no tendal “farrapos duns
Ayacucho), na creación de fi- versos que debera enxugar
guracións femininas alternati- aquí” e que na “oferenda” que
vas (as “homeless” ou a “sereia pecha o libro confesa contipreta”), así como na formula- nuar a edificarnas ruínas da inción dun discurso crítico que timidade “palabras / que acolincide na denuncia da desi- ham na cova das maos / esse
gualdade e da violación dos de- espaço / tam branco e tam calreitos humanos: “o dou jones / mo / que te quero destinado”.
María Xesús Nogueira
a mao de obra o efemei e os
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A porta de Mayo, escrita a
catro mans entre Gonzalo
Moure e Tina Blanco, e traducida ao galego
por Santiago
Jaureguizar, ve
a luz en galego
a pesar de
estar concibida en castelán.
Unha parella
pescuda no pasado remoto e
recente da familia, propietaria
dunha casa con máis de 900
anos de historia. Ficción e realidade confúndense, para o
lector e para os propios protagonistas. Edita Xerais.

Rinoceronte lírico
Rinoceronte, editorial especializada en tradución, presenta Poesías do desamor, do escritor
italiano Cesare
Pavese. A
tradución é de
Moisés Barcia e
recolle textos
dos seus principais libros
líricos, entre
1934 e 1948. A antoloxía permite
seguir o rastro da evolución poética do autor e entender os
alicerces da súa creación.

Dupla de Pamuk
Orhan Pamuk ten arestora
dous libros nos andeis. O museo da inocencia, traducido ao
galego antes que o inglés por
Bartug Aykan e María Alonso
Seisdedos,
percorre a
infancia de
Kemal. Istambul. As
lembranzas e
a cidade,
pescuda na
propia biografía
do escritor para
encontrarse
consigo mesmo. A tradución
compártea o propio Aykan
con Lara Domínguez. Edita
Galaxia 
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Leo Bassi.

Leo Bassi, Jango Edwards e Lluna
Albert no Festiclown. Do 27 de xullo ao 1 de agosto Vigo acolle a nova
edición do Festiclown, a cita co
clown que combina no seu programa espectáculos de rúa e de sala coa
formación e o debate. Ademais de
Leo Bassi e Jango Edwards pasarán
polo festival compañías como Los
Chatos, Mundo Mandarina, Os Sete
Magníficos máis un e Ciganí & Cía.

crítica
CONTADELIBROS.

TEATRO.

Un ensaio clásico

Reciclar
para repetirse

Celestino Fernández de la Vega publicou por primeira vez O
segredo do humor no 1963.
Desde aquela, este ensaio considerado peza fundamental do
xénero en
galego, volveu
editarse no
1983 e agora
ve a luz nun
volume actualizado que
conserva os
dous prólogos que escribiu sobre a obra Ramón Piñeiro. O
escritor de Friol reflexiona
sobre a relación entre home e
mundo a través do humor.
Edita Galaxia

Splash
Compañía: La Fura dels Baus.
Director: Pere Tantiñá.
Lugar: XXV Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia.

Microliteratura
Nin che conto. Para coñecer e
gozar a micronarrativa, de Xosé Manuel Eyré, é un libro con
formato de manual que
pretende ensinar en que
consiste a microliteratura e
ofrecerlle ao
lector pistas
para a
creación e
tamén unha
antoloxía de textos inseridos
nesta tipoloxía, tanto galegos
coma foráneos. Edita Xerais.

Mergullados no antigo
A Fundación Pedro Barrié de
la Maza publica un novo texto
da súa ‘Biblioteca Filolóxica
Galega-Instituto da Lingua
Galega’. Callaica Nomina.
Estudios de Onomástica
Gallega, de Xoán X. Moralejo, é
un
compendio de
19 traballos
enfocados
principalmente na
toponimia e
hidronimia, en especial as procedentes da Antigüidade, con
influencias prerrománicas,
gregas e latinas. O prólogo é de
J. Untermann.

Ramón Loureiro.

PEDRO BLANCO LLANO

>>> escenarios e múltiples re- viven con deportivos último
ferencias con esoutras súas no- modelo, corredores de maravelas, ata configurar un singu- tón e xornalistas que deambulan por idénticos espalar construto macrozos na sucesión de
textual.
noites e días, personaMágoa que o vizoso
xes reais do Ferrol do
mundo que gurgulla- Encontráautor (que mesmo
ba xa en Morgado pa- monos con
aparecen co seus nosase tan desapercibido cabaleiros
mes de pía) a carón de
no seu día. Segura- medievais
mente non axudou a que conviven fantasmas, espectros
ou ectoplasmas do
visibilizar moito a no- con
máis variado xorne.
vela a pésima edición deportivos
Coma en Borges, Cunque Ediciós do Castro último
queiro ou Torrente Barealizou dela, cunha
modelo”
llester hai en Ramón
capa amostazada que
Loureiro un ollar espenon deixou brillar cocial, un xeito de commo debía a suxestiva
prender oniricamente
foto flou que Vari Caramés realizara para a tapa, un o real que surrealiza o discurso
desacerto ao que hai que su- e torsiona a lóxica do empírico
mar a desafortunada contracu- ata fundar un territorio novo
berta na que a foto do autor ca- onde todo é posible. Por iso
deixarse arrastrar pola lectura
se non se distingue.
E, malia todo, a maxia da pa- deste Morgado pode ser unha
labra que Morgado agocha pu- boa alternativa neste verán tan
la por riba deses atrancos para soufento de macroeconomías,
convidarnos á súa lectura. En- pseudoideoloxías e outras meicontrarémonos nela con vellos guerías.
cabaleiros medievais que conArmando Requeixo

’’

Splash foi o espectáculo ‘deseñado especialmente’ pola
Fura dels Baus para a apertura da Mostra de Ribadavia. Se
o xulgamos dende ese punto
de vista, teremos que admitir
que a compañía catalá non
se esforzou o máis mínimo Dous intres de Splash.
para darlle algo de lustre á
convocatoria: todo estaba xa pectadores tiñan que correr
visto, todo era coñecido. O dun lado para outro para evianxo que sobrevoou o públi- tar os conatos de agresión dos
co procedía de Faust 3.0 ; a actores e para seguir unha acmoza que nace espida dunha ción que se multiplicaba por
bolsa de líquido amniótico diversos espazos–, a compavén de Noun, un espectáculo ñía catalá aproveitou a expedos anos 90; a rede creada riencia no movemento de púcon actores pendurados xa blico para iniciar estes actos
pasara por Vigo, en
masivos en escenaNaumon, e fixeron parrios abertos.
te doutras moitas
O problema é, por
obras; a esfera colgante Osverdadeiros unha banda, a reque se paseou polos ce- protagonistas petición, que acaos do Ribeiro está en son os
ba por cansar. E
practicamente todas as aparellos
por outra, a falta de
grandes montaxes dos mecánicos
sentido de todo o
últimos anos…
que ateigan espectáculo: máis
Splash non é unha o escenario” que empregar unexcepción na súa traha linguaxe propia
xectoria. Unha das liñas
para expresar a
de traballo de La Fura
esencia do evento
consiste en reciclar esque celebran –nestes e outros elementos
te caso, os vinte e
para montar macroescinco anos da
pectáculos que lles venMostra–, La Fura
den a grandes multinacionais busca subterfuxios discursicomo Pepsi, Airtel e Telecom, vos que lle permitan introduou que serven para a inaugu- cir os números de sempre.
ración de importantes even- Así, por exemplo, o anxo de
tos que precisan de algo es- Faust 3.0 convértese aquí na
pectacular para se publicitar. “musa do Porvir que sobreEspectacular é aquí a palabra voa o espazo preparándoo
clave: despois das vertixino- para o gran nacemento da
sas e novidosas obras dos Mostra” e a rede humana
anos oitenta –nas que os es- simboliza que “a unión >>>

’’
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A voz, máis presente no Festival
de Jazz de Pontevedra.Até o 26 de
xullo celébrase na praza da Ferrería a
17ª edición desta cita pontevedresa
que xa se ten consagrado como un
dos escaparates máis atractivos do
norte da península dentro do xénero. Desta vez, a voz cobra protagonismo nun cartel que achegará á cidade á Jonh Scofield Piety Street
Band, á Chicago Blues, con Billy Boy
Arnold, John Primer, Billy Branch e
Lurrie Bell, a The Derek Trucks Band e
a Esperanza Spalding.

CULTURA.35.

JOHANN SAUTY

23-29 DE XULLO DE 2009

DESH

>>> fai a forza e que todos
xuntos podemos crear algo
mellor”. Pode ser, pero diso

só se decata quen lea o programa, porque na propia sintaxe do espectáculo non hai

indicios de tan elaborada alegoría: máis ben semella un
circo de varias pistas no que

os verdadeiros protagonistas
non son os actores senón a
complexa enxeñería de guin-

dastres e aparellos mecánicos que ateigan o escenario.
En xeral, La Fura manexa
ben a linguaxe espectacular e
crea imaxes rechamantes e
vistosas. Que leven ao teatro a
un público que habitualmente non se achega nunca a el
podería servir de escusa para
non ter que pedirlles máis
(aínda que a pregunta debería ser se eses espectadores
volven logo a ver calquera outra representación). Pero incluso considerándoo baixo
estes indulxentes presupostos, Splash revelouse coma
un espectáculo insuficiente,
pobre. Transmitiu a impresión de estar confeccionado
con présa, a base de retallos
doutras montaxes, só para
cubrir o expediente dunha
única función á que non se lle
concedese demasiada importancia. Todo quedou nunha
cerimonia previsíbel, incapaz
de inocular nin emoción nin
sorpresa.
Manuel Xestoso

Indecisión

City/Simcity
Autor: Jordi Casanovas.
C o m p a ñ í a : Flyhard en coprodución
coa Sala Beckett (Barcelona).
Director: Jordi Casanovas.
Elenco: Roser Blanch, Clara Cols, Pablo
Lammers e Sergio Matamala.
Lugar: XXV Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia.

O fundido a negro é un recurso
que, no teatro moderno, substituíu –na miña opinión, nunha medida maior do desexábel– a caída do pano entre actos ou ao final da obra. Jordi
Casanovas, o autor e director
de City/Simcity, emprégao até
a saciedade para emular o titilar da luz nas pantallas electrónicas. Inspirada no videoxogo
do mesmo nome, a obra >>>
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Os Terribles de Donas presentan
Abrollido.O libro disco, editado por
Pai Música, repasa a historia da formación tradicional do norte de Portugal Os Terribles de Donas, a través
dunha coidada edición, que contou
coa colaboración do concello de
Gondomar e da Cámara Municipal
de Paredes de Coura, lugar de procedencia da agrupación. O libro, froito
dun traballo de recuperación do patrimonio oral galego portugués, está
asinado por Santi Veloso.

ANOSATERRA
23-29 DE XULLO DE 2009

crítica

City / Simcity de Jordi Casanova.

>>> introduce ese pestanexo
na narración dunha historia
como forma de inducir á dúbida ante o relato tradicional, de
integrar no discurso as modernas suspicacias e sospeitas ante a realidade que nos arrodea.
A trama xira arredor de tres
mozos “sobradamente preparados” que levan tres anos traballando para unha multinacional sen que as súas aspiracións
de ascenso –laboral, social, económico– se vexan colmadas. A
denegación dun proxecto no
que puxeran todas as esperanzas reborda a súa paciencia e,
daquela, deciden desestabilizar
a empresa. Para lograr os seus
obxectivos, buscan o contrasinal dun misterioso maletín que
pertence ao director e que atoparon por casualidade, convencidos de que a información que

DESH

contén permitiralles
Nese sentido, Casanoacabar coa compañía.
vas logra o seu obxectiMalia todo o conta- Tododirixe
vo de reflectir o sentido, a obra consegue
mento de fraxilidade
a acción
fuxir do previsíbel dedos habitantes das sosenvolvemento desta cara a un ton ciedades modernas, a
premisa: non haberá onírico,
inconsistencia que adgrandes argumentos subliñado
virten nos principios
contra as multinacio- polo uso
que rexen a escala de
nais, non se relatarán dese
valores pola que nos
as innúmeras tropelías pestanexo
guiamos.
que unha compañía electrónico
Para revelar esa inestaprecisa cometer para que iguala
bilidade, o relato mesacadar o status de a realidade
tura diferentes planos:
o futuro faise presente
grande. Os elementos
e a ficción”
durante as crises epipolíticos están implícilépticas que sofre untos, pero funcionan
ha das protagonistas;
como macguffin, coas que non son senón
mo engado para que
meras posibilidades,
os espectadores se interesen pola situación dos per- materialízanse; os futuríbeis
sonaxes: do que se trata é de –como unha estraña epidemia
proxectar a sensación de irreali- vírica que asola a cidade– addade que alaga as súas vidas. quiren protagonismo. Todo di-

’’

rixe a acción cara a un ton onírico subliñado polo uso dese
pestanexo electrónico que
iguala a realidade e a ficción:
unha estratexia que aspira a
que o movemento continuo e
irreflexivo ocupe a totalidade
do noso tempo, das nosas ambicións.
Non obstante, a resolución
con que se formula a arquitectura da función queda moi matizada no seu desenvolvemento, que contén demasiadas
concesións á comedia de costumes máis tradicional. Por unha banda, esperta o interese do
espectador; pola outra, a insistencia con que repite e xustifica
os seus procedementos estraga
os achádegos. O monólogo final de Helena, en que se nos resume a mensaxe da obra, proba a indecisión dun autor que
non está seguro de como vai
ser entendida a súa obra. E, coma sempre que se trata de explicar nunhas liñas o que levou
hora e media de desenvolvemento dramático, simplifica e
reduce o seu alcance.
Afortunadamente, Casanovas é un autor moi novo –trinta
anos– que sabe sacarlle un
gran partido ás súas dúbidas:
ten desenvoltura nos diálogos
e crea personaxes doadamente recoñecíbeis polo público. O
elenco –co que o propio autor
traballa dende hai anos– está
formado por actores entregados e seguros que levantan os
momentos máis frouxos da
función. E a intención non deixa de estar presente en todos
os momentos da montaxe.
Agora só queda por ver se o
que pretende é un aggiornamento do teatro comercial ou
ir algo máis alá.
Manuel Xestoso

CINEMA.

Nin vou alá
nin fago falta

Máis alá da dúbida
Director, Fotografía e Guión: Peter
Hyams (remake do orixinal de Douglas
Morrow).
E l e n c o : Michael Douglas, Amber
Tamblyn, Jesse Metcalfe e Joel Moore.

Cando se fai unha nova edición, un “remake”, dunha película xa clásica, ou, polo menos, xa catalogada nos arquivos de tempos pasados, córrese o perigo de ter que apandar
cos defectos orixinais e máis
cos novos. Esta película é unha transposición case literal
(incluído o título) dunha que o
grande Fritz Lang dirixira en
1956, con Dana Andrews e Joan Fontaine como protagonistas. Por máis que fixen memoria, non me lembro daquela película, vista, ben no cine
daqueles tempos, ben en calquera reposición vía televisión, naqueles tempos, tamén, nos que a televisión botaba cine en branco e negro
(unha costume desaparecida,
desgraciadamente).
Para este tipo de filmes hai
dous tipos de espectadores;
uns, os que van a comparala
coa antiga, os “sabidos”, e
outros, os que van virxes de
preconceptos, a ver un “thriller”, como se anuncia. >>>
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Miguel Gomes e Nuno Beato triunfadores do Filminho.O xurado da segunda edición da festa das cinematografías galega e portuguesa, que se desenvolveu até o pasado 19 de xullo en Goián e Vilanova de Cerveira, premiou
a Miguel Gomes, pola longametraxe Aquele querido mês de agosto [na fotografía],e a Nuno Beato pola curtametraxe de animación A miña vida nas túas
mans. A realizadora Diana Gonçalves levou o premio Cinema Minhoto por
Mulheres na raia. Pola súa banda, Manuel Mozos, co filme documental Ruínas,
acadou unha Mención de Honra do tribunal.

Michael Douglas, Jesse Metcalfe eAmber Tamblyn en Máis alá da dúbida.

>>> Polo que sei, Lang tiña
previsto facer unha alegación
contra a pena de morte e a facilidade con que se condenaba en EE UU, e para iso contaba co excelente guión de
Morrow; pero o produtor tiña
outras intencións e meteu a
man na película, até o punto
de que Lang deixou de facer
cine en América e regresou a
Europa. Esta nova versión,
coloreada e coas actualizacións pertinentes: o que era
escritor agora é un periodista
de investigación, e introdúcense elementos actuais, como comprar por internet ou

M. PÉREZ / A.G.N.

utilizar o photoshop
o actor, que xoga en
para falsear probas.
posto de malvado, é
O demais é todo
un clon de todas as
igual. Pasamos así Nonpasa
películas nas que fixo
dunha historia de do listón
de elegante corrupto.
xentes con sombreiro das películas
A historia énchee gravata a xentes con
se de buracos que o
feitas
chándal.
espectador sabe coao estilo
O problema é que
mo se van tapar, non
as comparacións son televisivo”
hai sorpresa, incluso
inevitábeis, e na vella
a aparición salvadora
película, con todas as
do bo policía negro
eivas do caso, os acestá cantada. Non se
tores eran sólidos, e
pode falar xa que lonesta son máis propios de se- go de “cine negro”, que é un
rie de televisión americana. A recurso utilizado con demaexcepción de Michael Dou- siada lixeireza (como na noglas, claro, pero nestes casos vela, onde calquera minitra-

’’

ma de misterio fulero xa se
considera “negro”).
É unha pretendida película
de intriga menor, que para
moitos que saben de que vai a
cousa non contribúe con nada interesante. E, por riba, esta, como a orixinal do 56, é
unha desas películas con
postdata, unha desas que,
cando xa o asunto principal
está resolto, os bos xa gañaron
e os malos xa perderon, danlle
unha reviravolta e nos poñen
unha guinda máis, un detalle
que remate o conto de forma
distinta. Claro que ese xa é un
recurso gastado a estas altu-

ras e utilizado de maneira
maxistral por ducias de mestres do cinema. Non é o caso,
e a película non chega a despegar, perde pulso e non pasa
do listón das películas feitas
ao estilo televisivo, que é onde
ten un lugar máis axeitado,
para ver unha noite calquera
de inverno, nunha fin de semana sen ter nada que facer.
PROPOSTA: Rebuscar por aí
a versión de Fritz Lang e facer
comparacións. Vén a ser un
xogo como outro calquera, como un Trivial ou unha desas
ximnasias para o cerebro.
J.A. Xesteira
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ECOS LUSÓFONOS

O TEATRO
EN MOZAMBIQUE:
MANUELA SOEIRO
Xosé Lois García

O

teatro en Mozambique, desde 1898, tivo unha presenza activa baixo o impulso de Carlos da Silva, pioneiro das artes escénicas, como dramaturgo, actor e crítico
teatral. O seu polifacetismo fundamentou as bases dun teatro sólido, que foi unha das primeiras expresións literarias
de Mozambique. No Teatro Vasco da Gama, nun barracón
de madeira, déronse cita as clases populares de Maputo,
onde se representaban pezas de Carlos da Silva. Moitas
destas tiñan unha orientación relixiosa e de matiz colonialista mais fortaleceu e consolidou un público heteroxéneo
que cultivou o bo senso polo teatro. En 1928 produciuse un
cambio notábel e aparecen dramaturgos de importancia
como Fernando Baldaque, Carlos Queirós da Fonseca, António Alonso Moreira e Alexandre Sobral Campos. O teatro
destes autores predominou toda a década dos anos trinta.
1941 marca unha nova época para o teatro mozambicano,
na que se puxeron de moda as chamadas revistas teatrais.
Predominou o teatro popular e dramático que viña da autoría de dramaturgos
como Brito do Nascimento, Luna de Oliveira, José Mendonça e Fausto Ritto.
Tamén hai achegas
de vangarda como o
teatro do poeta Reinaldo da Fonseca,
que tivo como continuadores a Vasco de
Matos Sequeira, Sarah Pinto Coello e
António Teixeira.
Na década dos 50
impúxose un silencio administrativo naqueles temas teatrais que insinuaban
certa denuncia. Mais en 1959, Afonso Ribeiro escribiu un
drama, titulado: Três setas apontadas ao futuro. Aquí aparece xa a escrita do teatro comprometido e combativo que
aborda problemas de tipo social e racial, emerxendo das
contradicións da sociedade colonial en Mozambique.
A década dos 60 caracterizouse pola loita armada de liberación nacional de Mozambique, e aparece o teatro con
innovadas argumentacións postas en práctica por grupos
guerrilleiros e clandestinos. Isto engadiu unha enorme experiencia naquel teatro, como o de Lindo Lhongo, autor de
As trinta Mulheres de Muzeleni. Xorden pezas interesantes
da autoría de António Francisco, entre outros. Despois da
independencia do país, aparecen grupos de actores curtidos na guerrilla e unha peza clave: Chivalo, de Marcos
Francisco Tembe.
Desde a década dos 80 até a actualidade consolídase o
grupo Mutumbela Gago, creado e dirixido por Manuela
Soeiro (1945). Este grupo de proxección internacional,
percorreu todo Mozambique coas obras: Vestir a Terra e
Morte invisível. Manuela Soeiro realizou un traballo escénico dedicado ao ensino, co nome de Moçambiquerote. Soeiro representou 9 horas, baseado nun poema de
Rui Nogar, Funeral do rato, de Mia Couto e As mãos dos
pretos, do romancista Luís Bernardo Homwana. O teatro
mozambicano alcanzou con Manuela Soeiro gran reputación en toda África.G

Un intre dunha lpasada edición do Festigal.

XAN G. MURAS

O Festigal reivindica a cultura
galega nun momento ‘grave’
A crise e a actitude do goberno galego ante a lingua
e a produción cultural do país, así como o 25
aniversario da traída dos restos de Castelao á
Galiza e a celebración dos 20 anos de Galiza Nova
marcan esta oitava edición da festa nacionalista
M.B.

Do 24 ao 25 de xullo celébrase
en Compostela a oitava edición
do Festigal, o festival organizado por Galiza Nova e a Fundación Galiza Sempre, que se arreda das dinámicas convencionais e abre espazos para a música, as tendencias e a diversidade, facendo especial fincapé na
reivindicación e defensa da lingua e da identidade.
Música, debate, cine, teatro e
literatura compoñen o esqueleto sobre o que se artella a cita,
que quere ser, en palabras da secretaria xeral de Galiza Nova,
“un feito de afirmación como
pobo” e fomentar “a reflexión e
a acción social”. Todas as actividades programadas terán lugar
no campus universitario sur e,

’’

Asactividadesprogramadas
tratan de reabrir os espazos
que está a pechar
a Consellaría de Cultura”

desta vez, a produción galega, xa
habitual na cita, cobra máis forza en resposta ao contexto que
cualifican de “gravísimo”, no
que desde as institucións se “están a pechar espazos para a música do país e a eliminar ferramentas de apoio”, ao que se suma que a Consellaría de Cultura

“carece dunha planificación decidida pola cultura propia”.
Así, tanto bandas emerxentes como Chámalle Xis, Os Jonh
Deeres ou Som do Galpón como tamén intérpretes e proxectos consolidados da altura de Os
Tres Trebóns ou Descarga ao vivo protagonizarán as dúas noites de concertos programadas.
No espazo de reflexión, a crise, a lingua, o futuro da Unión
Europea, o feminismo ou os retos da música feita no país, centraran debates nos que participaran, entre outros, Xurxo Souto, Ana Miranda, Oriol Junqueras, Olaia Fernández Davila,
Carlos Callón, Goretti Sanmartín e Bieito Lobeira.
No terreo editorial presentaranse os libros De fala a lingua:
un proceso inacabado, de Pilar
García Negro; Nos camiños do
entusiasmo, de Goretti Sanmartín; Do ñ para o nh, de Valentín R. Fagim; Piñeiro contra
Castelao. Castelao contra Piñeiro, de X.C. Garrido ou O natural
é político, de Teresa Moure.G

Homenaxe a Castelao, 25 anos despois
A tradicional homenaxe, dentro do
programa do Festigal, que Galiza Nova e a Fundación Galiza Sempre lle
renden a Castelao e a Rosalía de Castro no Panteón de Galegos Ilustres,
cobra nesta edición especial importancia por coincidir co vintecinco aniversario da traída dos restos do escritor e político a Galiza. O acto, que terá
lugar o 24 de xullo a partir das 17h30 ,
quere contribuír á “reflexión sobre a situación que atravesa o país e sobre a
lingua e o pensamento no que militaron ambas figuras”.

Na homenaxe intervirán a secretaria xeral de Galiza Nova, Iria Aboi, e o
portavoz nacional do BNG, Guillerme
Vázquez, ademais da actuación musical de Miro Casabella. Pola súa banda,
os convidados Paula Carballeira, actriz;Anxo Angueira, escritor; Guadi Galego, música e o actor Carlos Blanco,
aproximaranse, cada un dende o seu
ámbito, á figura dos homenaxeados.
O acto concluíra coa ofrenda floral e a
interpretación do himno por parte de
Iván Area e Pablo Carpinteiro.
A homenaxe quere servir ade-

mais para “denunciar a aqueles que
se gaban de defender o galego e o
país e que mesmo outorgan medallas Castelao, pero que non recoñecen nin asumen o pensamento político destas dúas figuras”, como sinala
Iria Aboi. “Estamos asistindo a un feito no que o propio goberno galego,
que debera ser que normalizase a
lingua e garantise os dereitos dos
galegofalantes, está a marxinala dos
usos e espazos que tiña acadados”,
engade. “Para o PP só hai unha lingua relevante e non é o galego”.G
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A SOCIEDADE QUE SE PERDEU

A vida arredor dos muíños de au
En Galicia só quedan dous
muiñeiros na provincia de Lugo
Antonio Cendán

E

n Galicia xa non queda case ningún muiñeiro. O seu oficio esmoreceu ao mesmo
tempo que se abandonaba o
cultivo do trigo, acentuándose
a súa decadencia nos anos setenta e quedando case sentenciados de morte na década
dos oitenta. Non obstante,
nos caudais galegos levántase
unha innumerábel cantidade
de pequenas construcións de
pedra, edificadas entre os séculos XVI e XIX, para aproveitar a forza da auga dos ríos. Co
peche dos muíños, foise ao
traste tamén unha importante
parte da historia do país.
Arredor das edificacións
que albergaban as vellas máquinas de esmagar os cereais
xeráronse mitos e lendas, celebrábanse festas, pescábase,
e coma non podía ser doutro
xeito, o muíño representaba
un grao de importancia tanto
económica coma social para o
seu dono. Todo é historia, pero calquera percorrido polo
rural galego, especialmente
polo interior, non podería facerse se non se ten en conta o
significado que nun pasado,
non tan afastado, tiveron os
muíños e o seu entorno.
Calquera día de outono ou
inverno, un carro do país cantaba cara o muíño mentres un
labrego, xa entrado en anos,
aguilloaba na parella de vacas
para que andasen ben. Naquel
antigo carro que cantaba cada
vez máis porque non se lle engraxaba de aceite nin de unto o
seu eixo, porque non o había,
podían ir dez ou doce fanegas
de trigo, centeo ou millo. Delas
dependía pasar un bo inverno,
no que non faltase o pan ben
cocido, unha boa torta e coma
non unha empanada, un dos
mellores manxares da terra e
que serviu para sacar moita fa-

’’

Nestasedificaciónsnaceron
lendas, celebrábanse festas
e pescábase”

’’

Paraodonotiñan
unha grande importancia
económica e social”

’’

Osmuíñosdeluzresistiron
algo máis que os de auga,
pero non moito máis”

me das casas galegas, polos días que duraba e os compostos
que levaba. O labrego chega a
onde o muiñeiro, un paisano
coa faciana e a roupa enfariñada. Falan mentres descargan o
carro. “Se non chove antes do
San Cosme non teremos boa
ceifa de nabos”, parece que lle
di un o outro. Logo entaboan a
conversa na que palican sobre
os cereais. Os dous quéixanse
nunha conversa que parece de
xordos. O muiñeiro di que este
ano houbo unha boa colleita,
mentres mide o trigo co vello litro, e que ten que cobrar algún
que outro ferradiño máis porque ten moito traballo. O paisano, mentres lía un cigarro, dille
que, a causa da seca, os ratos
niñaron moito e están a facer
grandes estragos, en tanto un
gato ben mantido relambe a
lingua despois de comer o caldo que lle trouxo o seu amo.
Permanece impasíbel mirando
fixamente para o seu dono,

Dos muíños dependía pasar un bo inverno, no que non faltase o pan ben cocido, unha boa torta e coma non unha
empanada. Á dereita, os muíños do Folón, no Baixo Miño, un único regueiro alimenta os 36 muíños existentes.

mentres un rato leirón cruza
dunha beira á outra do río.
Aquel home enfariñado é tamén un coñecedor nato do
mundo que lle tocou vivir. Sabe
algo de todo e de todos. Xunto a
el, achéganse todos os días varias ducias de persoas. A máis
dos homes do carro, tamén van
mulleres cun ferrado de trigo
que transportan na cabeza enriba dunha rodela. Alí contaralle que fulaniño está moi malo,
que perto do río dise que hai un
home que se mete coas rapazas, que menganiña está preñada de citrano e non quere casar con ela. Todo iso forma parte desa engrenaxe histórica que
representa o muíño. Del dependían todos, tanto persoas
coma animais. Non só se fornece de pan a xente, tamén había
que levar o salvado para os porcos e as aves.
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de auga
OS MUÍÑOS DE LUZ. A comezos do
século XX, coa aparición da
luz eléctrica, naceron tamén
os muíños de luz, malia o que
non desaparecerían os da auga. A parte do forte peso da
tradición, entre os labregos
galegos estendérase a opinión
de que estes últimos, os eléctricos, non daban unha fariña
de tanta calidade coma os de
auga, aínda que se moía moito máis axiña nos novos que
nos tradicionais, pero esta

non era razón de peso suficiente nunha sociedade que
non vivía pendente dos horarios e na que o esforzo persoal
gozaba de máis estima.
É certo que os muíños de
luz resistiron algo máis que os
de auga, pero falando dende
unha perspectiva histórica, o
atraso no seu peche non se
alongou tanto no tempo. Os
trituradores que se asentaban
sobre os saltos do río foron
pechando mediada a década

dos cincuenta e comezos dos
sesenta, aínda que algúns sobreviviron até finais dos oitenta. Nesta época tamén comeza a crise para os seus colegas que funcionaban con
luz eléctrica. A menor cantidade de trigo que se colleita,
xunto aos inmediatos cambios sociais provocan un peche case en cadea, que levan a
que na actualidade tan só sobrevivan dous na provincia
de Lugo.G

Eduardo Carreiras gaña cartos
e está ao día en tecnoloxía

Edificios
reconstruídos
Por desgraza, a maioría dos
muíños que se asentaban
nos saltos dos ríos tiveron un
triste fin. Moitos deles encóntranse en estado ruinoso, debido aos elevados custes que
supón a súa recuperación e
rehabilitación. Outros desaparecían ao mesmo tempo
que deixaban de moer. Tan
só uns poucos conseguiron a
supervivencia nos nosos días,
evitando caer no esquecemento definitivo. Ao seu carón fixéronse áreas recreativas e foron reconstruídos por
distintas institucións. Noutros casos, incluso se chegaron a utilizar as súas represas,
emprazadas na parte anterior da construción, para colocar trampas de pesca, provocando auténticas desgrazas ecolóxicas por parte dos
que non respectaban as normas para esta práctica.
Non obstante, o muíño é
moito máis que ese singular
edificio de máis de dous séculos de historia. No seu interior atesourase outra que é
máis descoñecida: as vellas
máquinas de moer que foron
as que máis sufriron o abandono. Con elas, tamén se perdeu esa influencia social que
non hai tantos anos representaban esas ancestrais edificacións que para a xente
nova non son máis que casetos vellos que se levantan
nun salto do río.G

Un dos dous últimos muíños en
funcionamento encóntrase en
San Xurxo de Rioaveso, a escasamente cinco quilómetros do casco urbano de Vilalba. Está rexentado por Eduardo Carreiras e a
súa dona, Emérita Rouco. Aínda
que traballo non lles falta, o perfil
dos que se achegan ao muíño
cambiou radicalmente respecto
do de hai tan só dúas décadas.
Este muíño de luz conta con
todas as innovacións tecnolóxicas, aínda que tamén sobrevive a
vella báscula, que se resiste á chegada dunha dixitalizada. Tamén
os paisanos, independentemente
da súa idade, seguen a calcular o
peso dos cereais nas tradicionais
medidas: ferrados, fanegas. E de aí
que non os saque ninguén. Pero,
aínda que os clientes en esencia
son os mesmos que hai xa varias
décadas, até aquí achéganse algúns que xa non se parecen nin
por asomo a aqueles rudos homes que tiraban polas vacas que
se xunguían co carro do país.
Di Eduardo Carreiras que agora
recibe demandas de todo o Estado para que lles proporcione fariña, que irá destinada a múltiples
usos, aínda que a da Terra Chá é especialmente valorada para facer
empanadas e tamén doces. Tamén lle piden este produto moitas
panaderías e outro tipo de negocios. Pero o cliente de sempre, ese
que vén de toda a vida por herdanza familiar, segue a traer os
seus propios ferrados e non só
quere fariña, tamén leva salvado
para os porcos e as galiñas. É certo
Muíño de Allariz, reconstruído polo concello e convertido en museo.

’’

Estemuíñocomezou
a coller pulo cando estaban
a pechar a maior parte”

que o seu medio de transporte
mellorou. Tan só os máis tradicionais se achegan até alí en tractor. A
meirande parte deles adquiriu un
pequeno carro para engancharlle
ao seu vehículo e así poder levar as
reservas de cereais moido para a
súa casa. Todos estes son os derradeiros herdeiros daqueles que levaban os carros do país ateigados
de trigo, centeo e millo, aínda que
estas dúas últimas especies pasaron tamén á historia.
Este muíño comezou a coller
pulo cando estaban a pechar a
maior parte. Hai algo máis de dúas décadas abriu as súas portas.
Na súa apertura influíu a tradición
familiar, xa que a familia Carreiras,
orixinaria da parroquia de San
Cosme de Nete, foran toda a vida
muiñeiros. Hai pouco tempo pecharon unha máquina destas características que tiñan nesta última localidade. Tamén, hai uns catro anos pechaba o centenario
muíño da luz de Vilalba, emprazado en pleno centro da capital
chairega, facendo unha singular
composición, de nulo valor estético, coa ríxida cor malva da casa
do concello, a amarela da praza
de abastos e as brancas dos restantes edificios.G
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CAMIÑAR E COCIÑAR

Exemplares de Boletus reticulatus.

Un verán cheo de cogomelos
A auga caída na primavera
e a temperatura axeitada
está a dar un bo ano de cerrotes
e outros fungos comestíbeis
Alexandre Mínguez
[TEXTO & FOTOS]

O

s cogomelos aparecen durante todo o
ano en Galicia, un
territorio moi rico
en cantidade e calidade. É certo
que o período máis propicio para o seu crecemento é o outono
e os primeiros compases do inverno. Coa chegada das primeiras choivas aparecen os cogomelos máis madrugadores, como os Agaricus campestris ou
champiñóns, e mantéñense até
a aparición das primeiras xeadas, momento no que só resisten os máis duros como o Cantarellus tubaeformis. Non obstante, cogomelos hainos durante todo o ano, comestíbeis, sen
valor e tóxicos, por iso é preciso
ter unha formación científica
para recollelos e rexeitar todo tipo de identificación popular
que determina a comestibilidade polo hábitat, cor, cocción...

Na primavera e no verán,
con chuvias e temperaturas
suaves, é doado atopar determinadas especies –nunca como na época forte– e este ano a
tempada estival está sendo moi
boa en Galicia, grazas a auga caída na primavera e a unha temperatura axeitada como a que
se vén rexistrando. Durante os
meses de maio e xuño pasados
e o que levamos de xullo, cogomelos tóxicos, sen valor e excelentes comestíbeis adornan os
nosos montes, praderías e soutos, aínda que esta circunstancia sorprende a moitos galegos,
por relacionaren directamente
os cogomelos co outono.

Boletus reticulatus.

DOADOS DE ATOPAR. Entre os cogomelos con interese culinario
que podemos atopar facilmente
no noso percorrido polo campo
neste verán en Galicia destaca o
Boletus reticulatus, ou tamén
coñecido cientificamente como
Boletus aestivalis, cunha calida-

de equiparábel ao Boletus edulis ou Ándoa. Este exemplar ten
un sombreiro de até vinte centímetros de diámetro de color
marrón, que pode presentar
unha tonalidade clara e algún
desgarro provocado polo exceso de temperatura. O himenio

está formado por unha especie
de esponxa ou tubos libres, que
en exemplares novos é de coloración case branca, e vai madurando e collendo un aspecto
verdoso co paso do tempo. A
carne é branca e compacta, de
cheiro agradábel. O pé é robus-

to, groso e carnoso, da mesma
tonalidade que o resto do cogomelo e presenta a característica
rede, moi marcada na parte superior que indica unha calidade
gastronómica extraordinaria. O
pé, que chega en exemplares
maduros aos vinte centímetros
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de altura e até sete de ancho, pódese comer aínda que nestas
datas é moi fácil que estea completamente cheo de vermes, debido ao calor, polo que teremos
que prescindir del. Aparece sobre todo baixo castiñeiros e tamén baixo carballos, pero pode
medrar en hábitats hostís, como
no medio dun valado de pedra
próximo a un piñeiro e normalmente en grupo. Maila que resulta un pouco máis insípido
que os excelentes cogomelos do
seu xénero, como o Boletus aereus, Boletus edulis ou o Boletus

’’

Anosacociñadeverán
pode mellorarse con estes
cogomelos, laminados,
rebozados ou incorporados
a un guiso de carne”

pinicola, por aparecer en meses
de calor, merece a pena apañalo
para laminar e rebozar ou ben
para incorporalo a un guiso de

MA G A Z INE.43.

carne. No apartado de comestíbeis cómpre salientar tamén a
aparición nestas datas de verán
de exemplares de grande interese e moitas veces pouco coñecidos pola falla de tradición que
aínda existe en Galiza, como a
Russula virescens cunha característica cor verde, laminación e
pé brancos, ou o Canharellus cibarius amarelo-laranxa de doce
cheiro e excelente textura que si
é recoñecido e apreciado, e
moitos outros de distintos xéneros que podemos introducir na
nosa cociña de verán.G
Russula virescens.

...e senón
sempre queda
a tenda

Moito coidado coa Amanitha panterina
Dentro do apartado de cogomelos velenosos que aparecen nesta época, cómpre sinalar a importante presenza
de exemplares de Amanitha
panterina. Trátase dun cogomelo con sombreiro de tonalidade verdosa no que aparecen restos brancos de membrana como pequenos copos, aínda que pode carecer
deles. A carne e as lamelas
son tamén brancas, sen cheiro apreciábel. O pé branco,
igualmente, e fibroso, presenta o característico anel en
forma de faldiña na parte superior e a volva na súa parte
final, que son sinais identificativos dos exemplares máis
perigosos deste xénero, como a temíbel Amanita phalloides, que tamén pode apa-

’’

Émoitóxicaepodemos
atopala entre outras pezas
comestíbeis”

recer no verán, incluso na
súa variedade alba ou as
Amanita virosa e A. verna. É
un cogomelo moi tóxico, que
consumido en grandes cantidades pode provocar a
morte. É doado atopalo entre
outros cogomelos comestíbeis, de feito pode compartir
souto con excelentes Boletus
reticulatus. Destas características aparecen tamén nestas datas de calor outros co-

Amanitha pantherina.

gomelos tóxicos, pero non
coa mesma frecuencia e
abundancia que a Amanita
pantherina.
Sen gran valor culinario,
non é difícil atoparse no cam-

po con exemplares de Scleroderma citrinun e Calvatia
utriformis “peidos de lobo”
para moitos, e cogomelos de
pequeno tamaño que moitas
veces pasan desapercibidos.G

De non atopar ningún cogomelo de interese de xeito
silvestre, sempre queda a
opción de mercar os cogomelos cultivados comercializados frescos máis populares, como o Pleurotus ostreatus o Lentinus edodes
ou o Agaricus bisporus, os
tres con moitas propiedades nutritivas e con compoñentes medicinais. Tamén
existe a alternativa de mercalos en conserva, pero
sempre cun sabor e calidade inferior a aqueles que se
atopan de xeito natural nas
nosas fragas, ou conxelados, secos...G
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Cardo mariño
(Eryngium maritimum),
especialmente adaptado
ás duras condicións ambientais
dos sistemas dunares das praias.

COMARCAS DE GALIZA

Noia, aos pés do Barbanza
Da Ponte Nafonso ás laudas gremiais
do cemiterio de Noia, do castro de Baroña
ao complexo húmido de Corrubedo.
O novo título da colección Comarcas de Galiza
repasa o patrimonio histórico e natural de Noia
M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

V

én de publicarse a
nova entrega da colección Comarcas
de Galiza baixo o título Noia. Nela, o equipo coordinado por Adela Leiro achégase a esta demarcación de
paisaxes asociadas ao mar e ás
serras, presente na Rede Natura con dous dos seus espazos
naturais máis importantes: o
esteiro do Tambre e o sistema
dunar de Basoña, coas lagoas
de Xuño e Muro, integradas no
LIC Complexo Húmido de Corrubedo.
Conta a lenda que detrás do
nome da comarca está o ancián Noé, que tras o diluvio universal arribou coa súa barca a
un lugar chamado A Barquiña.
Sería a súa neta Noela quen
fundaría o que hoxe se coñece
como Noia. Máis alá do mito, o
certo é que na comarca abundan restos arqueolóxicos como
o dolmen da Cova da Moura,
que fan pensar que experimentou un asentamento humano
dende tempo remotos.
Como comarca, Noia conta
ademais cun importante patrimonio histórico e etnográfico,
integrado por castros, mámoas, petróglifos, igrexas, cascos
históricos, muíños e embarcacións tradicionais, que se repasa neste novo volume concello
a concello.

’’

AsminasdeVilacova,
en Lousame, que chegaron
a ter mil traballadores.
Rexistraron a súa maior
actividade durante
a II Guerra Mundial”

’’

Desde o monte Castelo, entre Outes e Negreira, temos unhas boas panorámicas, en especial do esteiro do Tambre e a ría de Noia.

AnecrópoledeSantaMaría,
en Noia, conserva un
elevado número de laudas
da Baixa Idade Media e
Moderna, nas que están
representadas escuadras,
picos e machados segundo
o gremio do defunto”

’’

Outesaíndaconserva
a elaboración artesanal dos
sombreiros de palla,
coñecidos popularmente
como sancosmeiros”

A costa de Noia, desde punta Abruñeira até o Testal, vista desde o Tremuzo. Á dereita, a
devesa de Nimo, no último tramo do Tambre antes do encoro de Barrié de la Maza.

framio. A época de maior intensidade remóntase ao tempo da
II Guerra Mundial, na que chegou a ter mil traballadores.

’’

NoPortodoSonestáo Centro
de Interpretación do Castro
de Baroña, cunha exposición
permanente sobre o
asentamento, os moradores,
costumes e historia”

LOUSAME. Marcadamente rural,
cun territorio repartido entre a
serra do Barbanza e os vales
fluviais, Lousame ten habilitadas diferentes rutas a pé que se
achegan aos recunchos naturais e aos elementos históricos
máis destacados do concello.
Unha delas recorre a área recreativa do río de San Xusto,
en Toxosoutos, e conduce a

Ponte Nafonso, no esteiro do Tambre.

varias fervenzas e ao mosteiro
de San Xusto.
As orixes deste edificio está
na “carta de irmandade”, do
século XII, que acordan os cabaleiros Froila Alonso e Pedro
Muñíz para vivir baixo a regra

de San Benito e a protección
dos Santos Xusto e Pastor, estabelecéndose nunha ermida
case derruída. Contou durante
moito tempo co apoio de reis e
nobres pero, a partir do século
XIV, comeza a súa decadencia.

Na actualidade o máis destacado é a igrexa barroca, coa torre campanario.
Na parroquia de Vilacova tópanse, ademais, as minas de
San Fins, que foron explotadas
até 1992 para obter estaño e vol-

NOIA. Coñecida por algún como
a pequena Compostela, o seu
casco histórico (declarado Conxunto Histórico Artístico en
1981), cos soportais de arcadas
góticas, evocan o ambiente gremial e señorial da Idade Media
na que que a vila comezou a cobrar esplendor, cun dos portos
máis destacados do litoral galego. Este primeiro núcleo estaba
amurallado dende o século XIV,
pero desta estrutura só se conservan algúns restos.
Un dos máis importan- >>>
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O popular sancosmeiro,
sombreiro de palla
feito artesanalmente na parroquia de
san Cosme, en Outes.
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Lagoa de Basoñas ou san Pedro de Muro.
Separada do mar por un cordón de dunas, nas marés vivas a auga do mar chega
a penetrar por unha canle no extremo
norte. Nela destaca a alga Nitella gracilis,
única cita en España, e a espiga de auga
(Potamogeton trichoides). A lagoa de Xuño [á esquerda] é de forma redondeada e
non ten comunicación co mar.

Vista desde A Curota.

Península e Punta de Baroña sobre a que se asenta o castro.

>>> tes conxuntos arquitectónicos da vila artéllase ao redor
da igrexa e a necrópole medieval de Santa María A Nova. O
templo, declarado Monumento Artístico Nacional dende
1973, foi levantado por orde de
Berenguel de Landoira no centro do cemiterio. A necrópole
conserva un elevado número
de laudas sepulcrais da Baixa
Idade Media e Moderna, que
dan conta da importancia económica da vila.
A singularidade deste cemiterio radica precisamente nas
máis de 470 laudas gremiais
que alberga, utilizadas inicialmente para identificarse
nunha época de escasa alfabetización. Os artesáns, organizados nos gremios, empregaban para se diferenciar distintos símbolos que logo gravaban nas lousas.
As máis abundantes son as
gremiais, datadas entre os séculos XIV e XV, nas que están representadas escuadras, picos e
machados. Xa no século XVII,
estas lousas comezan adquirir
un carácter máis burgués e nobiliario, mostrando os emblemas heráldicos do defunto.

MA G A Z INE.45.

O Esteiro do Tambre está
atravesado pola coñecida como Ponte Nafonso, que secularmente serviu para para salvar o ancho do río na desembocadura. Pouco se sabe dela,
salvo a vinculación no nome
con Afonso II O Casto, o seu
construtor. Ergueuse sobre
unha obra anterior e na actualidade artéllase sobre vinte arcos. Hai quen sostén que Don
Afonso edificou tamén a ermida da Nosa Señora da Ponte,
situada nun extremo da construción, e ao outro un cruceiro
gótico, que sería trasladado
posteriormente á Praza do Tapal, no casco antigo de Noia.
No río Tambre consérvanse
tamén pesqueiras, instalacións
para a pesca de lampreas que
foron moi abundantes noutros
tempos e que deixaron de ser
útiles dende a construción dos
encoros.

OUTES. Castros, mámoas, pontes, hórreos, cruceiros e igrexas
artellan o rico patrimonio cultural deste concello, de relevo
irregular, marcado economicamente polo sector servizos, a
industria, a pesca e o maris-

Igrexa do mosteiro de Toxosoutos.

Monte Castelo, Pena do Ferro e Costoira (532 m), na marxe esquerda do Tambre.

Cruceiro de Eiroa. Praias das Furnas, Xuño e Basoñas [á dereita] unha barreira areosa de
2.700 m. de lonxitude que pecha as lagoas de Xuño e Muro.

queo. Dende montes como o
Tremuzo, Coto de Eiras ou
dende o da Pena téñense panorámicas interesantes ao río
Tambre, protexido no LIC “Esteiro do Tambre”.
Na parroquia de San Cosme
séguense a elaborar artesanalmente os sombreiros de palla,
coñecidos popularmente como sancosmeiros.

PORTO DO SON. Un dos máis destacados testemuños de castros
á beira do mar tópase en Baro-

ña, situado nunha pequena península rochosa e unido a terra
por un pequeno istmo areoso
protexido con muros defensivos. Foi descuberto en 1933 e
declarado Patrimonio Artístico
Nacional e nel apréciase que xa
existía un mínimo de ordenamento social. Conta con dúas
liñas de murallas que, xunto
cos acantilados mariños, servían de parapetos defensivos.
Nas tarefas de escavación
topáronse numerosos utensilios de pedra, entre os que figu-

ran muíños de man, machadas pulidas, moldes de fundición e aparellos de mariscas,
así como tamén elementos de
bronce tales como cravos,
aneis, fíbulas anulares ou un
alfinete, e de cerámica.
Na vila pode visitarse ademais o Centro de Interpretación do Castro de Baroña, cunha exposición permanente sobre o asentamento, os seus habitantes, os seus costumes e a
súa historia. En paralelo exhíbese unha maqueta a escala
dunha vivenda tipo así como
un ara romana do século II
d.C., documentos e outras pezas atopadas no concello.
Os principais valores naturais atópanse asociados á costa, onde se conservan complexos dunares, lagoas e cantís de
gran interese. Unha parte está
protexida no LIC “Complexo
Húmido de Corrubedo”.G
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Tui, a capital
da fronteira

Imaxe de promoción do Sea Life Center.

PORTO.

O maior acuario
da península
En Porto acaba de abrir as súas
portas o Sea Life Center de Porto, un parque temático adicado aos fondos mariños apto
para pasar unha xornada de lecer en familia. Este centro de
lecer, pertencente á multinacional inglesa Merlin Entertainmets Group, ten 31 acuarios diferentes nos que se recrean distintos ambientes subacuáticos: dende as correntes
mariñas xélidas e cálidas ás augas máis escuras ou cristalinas,
doces e salgadas.
As instalacións, situadas
xunto a céntrica Praça de
Gonçalves Zarco, preto da zo-

na nobre da cidade, contan
con 5.800 criaturas mariñas
dun cento de especies diferentes, repartidas en 750.000 litros
de auga. O percorrido polas
instalacións permite coñecer o
ciclo de vida das medusas, os
modos de subsistencia dos cabaliños de mar ou saber toda a
verdade sobre os tiburóns, entre outras especies, a través de
paneis informativos e da observación directa dos movementos de cada especie.
O prezo dos billetes de entrada é de 8,20 euros para crianzas de 4 a 12 anos e maiores de
55 anos. Os adultos pagan 10,95
e os crianzas de 0 a tres anos entran de balde. De se mercar por
internet as entradas teñen un
30 por cento de desconto. Información na web www.sealifeeurope.com/local/index.php
?loc=portG

Tabeirón nun dos acuarios do Sea Life Center de Porto.

Eva Estévez

Non é mala idea botar a andar unha fin de semana por
Tui, capital dunha daquelas
provincias que facían de Galiza un puzzle de sete pezas.
Habitada dende o paleolítico,
a vila pasou polas mans dos
Grovios, foi habitada polas
xentes dos castros, logo polos
romanos e mais tarde polos
suevos. Fundada e refundada
por moitos, segundo quen
conte a lenda, foi tamén berce
de moitos reis. Dende Witiza
até dona Urraca, suevos, visigodos e incluso árabes, camiñaron por riba destas pedras
polas que hoxe camiño eu.
Houbo un tempo, tamén
agora inconcibíbel, no que o
río non era fronteira. A unidade
mantívose até o século XII, até
que Portugal se converte en
reino independente e tamén
en inimigo. Así Tui adquire o
seu carácter fronteirizo do que
endexamais se desprenderá.
E constrúese esa catedral
fortaleza, que nin é igrexa nin é
palacio, pero que aínda segue a
vixiar a cidade dende o outeiro.
Maxestosa. Enorme, oito séculos despois. Obxectivo de moitas guerras, agora obxectivo
dos disparos –fotográficos– de
moitos turistas.
E é que Tui, coma moitas cidades de Europa, ao estar situada na fronteira foi moitas
veces propósito de ataque e
obxectivo de agresión. E é precisamente esta fronteira o que
lle outorga esa “vida particular,
de tránsito”, roubándolle as
palabras a Otero Pedrayo.
Pasear polo seu casco histórico, hoxe apracíbel, calmo,
case pantasma a determinadas horas, non fai pensar nese
pasado belicoso. Pero as súas
pedras foron testemuñas das
distintas invasións viquingas,
árabes, e máis tarde napoleónicas. Amalgama de pobos e
culturas, as súas casas albergaron a xudeus e cristiáns. Agora
estas rúas baleiras de comercios, non falan da actividade
comercial que acolleron durante tantos séculos. Rueiros
de pedra que soben até a catedral e baixan até o Miño. As augas miñotas que neste lado do
bordo non dividen países se

non dúas cidades. Augas
atravesadas por unha ponte
“internacional”, camiño de ferro cara o país lusitano.
E ao lado do Miño, tamén, o
mosteiro de San Domingos,
parede de fusilamento de homes que lideraron a resistencia
republicana e que fixeron de
Tui o último lugar en caer nas
mans dos fascistas en toda Galiza. E a carón da igrexa dominica, onde repousan os restos
da belicosa nobreza dos últimos séculos medievais, atópase a Alameda que hoxe só conserva unha pequena parte do
esplendor pasado.
E da Alameda pasamos polos
carreiros do que un día foi muralla e chegamos á Corredoira,
centro neurálxico da cidade e
das súas xentes. E sento nas súas
terrazas e observo o balbordo
dos coches e dos paisanos agoniados e orgullosos a partes
iguais dunha cidade que foi histórica pola súa importancia e
que fará historia pola preguiza
duns gobernantes que se resis-

Tui desde a fortaleza de Valença.

ten a investir no
futuro recuperando o pasado. Porque é necesario
rehabilitar todas
esas casas derrubadas que caen
no abandono
pola pasividade
de donos e institucións e
que incumpren sen miramentos a lei de vivenda galega.
Porque Tui alberga un rico
patrimonio histórico que está
sendo devorado polo tempo
que sen piedade demoleu o Teatro Principal, edificio no que
por vez primeira a lingua galega
resoou nun acto público, e tantas outras casas que, aínda que
anónimas, agochan os segredos de centenares de vidas.
Mais, Tui non remata na pedra gris do seu casco antigo.
Ten o río e tamén ten a montaña, o monte Aloia, que foi o primeiro parque natural de Galicia. Un monte que engaiola o
visitante pola beleza das súas
paisaxes e das súas vistas, igual
que engaiolou os nosos antepasados, habitantes dos castros, que no medio deste outeiro estableceron o seu poboado. Vestixios castrexos dos que
aínda se conservan algunhas
edificacións e unha quilométrica muralla agochada entre a
natureza do parque.G
Clara Sánchez
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Calzado
deportivo
para nádegas
perfectas
Camiñar e saudábel, pero se ao
facelo se calza certo tipo de zapatillas, o resultado pode ser
aínda maior. Ou iso é o que
afirma a marca de roupa e calzado deportivo Reebok nun
dos seus últimos lanzamentos.
Trátase da liña EasyTone que
se compromete a lle unha nova
forma aos glúteos e pernas das
mulleres de todo o mundo.
O exclusivo desta colección

é que as zapatillas conteñen
unhas mulidas de equilibrio
deseñadas por un ex enxeñeiro
da Nasa que producen até un
28 por cento máis de activación destes músculos se se
compara co uso de calzado deportivo normal. Estas mulidas
situadas na sola do zapato crean unha inestabilidade natural
no pé con cada paso, parecida
á da area, obrigando os músculos a adaptarse e traballar máis.
Despois de varios meses de
probas de laboratorio, Reebok
asegura que estas zapatillas,
ademais de tonificar pernas e
traseiros sen ter que ir ao ximnasio, adáptanse ao estilo e
gustos dos consumidores. Hai
até sete estilos diferentes das
zapatillas EsayTone en distintas cores e formas, adaptadas
a distintos hábitos e prácticas deportivas.
O prezo do par depende do modelo, pero oscila
entre os 80 e 100 euros. Máis
información en www.reebok.com e www.reebok.com/womenG
E. Estévez

PROBAR.

Sangría e tinto
de verán feitos
en Chantada
Curioso resulta un dos últimos
lanzamentos da firma galega
de bebidas Hijos de Rivera. A
matriz de Estrella Galicia vén
de colocar en andeis de supermercados, grandes superficies,
bares e cafeterías Lerele, un
produto en dúas versións
–sangría e tinto de verán– feito
en Chantada.
Tanto a sangría como o tinto de verán están feitos nas instalacións chantadinas de Sidrería Gallega a partir da maceración en viños novos de calidade con extractos naturais de
laranxa e limón.
As dúas bebidas preséntan-

se en chamativas latas de 33
centilitros.
O contido alcohólico é de 7
graos no caso da sangría, e 4,5
no do tinto de verán. A ficha
técnica destes dous novos pro-

MAGAZINE.47.

dutos, ademais de destacar a
cor vermella intensa nos dous
casos, engade que combinan
ben con arroces, pasta e aperitivos. Recoméndase servilas
frescas, entre os 8 e os 10ºC. O
prezo de Lerele depende do lugar de compra ou consumo.G
E. E.
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O fotógrafo Casto Reinaldo foi
un deses artistas anónimos
cuxa obra se ve hoxe revalorizada. As súas fotos da comarca
de Barro expóñense na súa vila
natal, por obra da Asoc. Cultural
Barosa. Na foto, veciños vendo
a televisión.

Coordenado por Gonzalo Vilas
ARTEIXO
¬TEATRO/CIRCO. Animación
circense. Gostoso Pa é un
grupo de percusionistas daquí e
dalá (galegos e sudamericanos)
decididos a levar o ritmo latino a
calquera rúa, praza, auditorio, festa
patronal...Van estar este venres 24,
desde as 19:00, polas rúas da vila. O
días seguine, sábado 24, estarán a
partir das 19.00 Os Festicultores e
o domingo 26, á mesma hora e polas rúas de Arteixo, Troula Animación, coa súa Invasión Pirata.

Festigal 09
Chega á oitava edición esta cita
musical, cultural e de ocio, ligada
ao Día da Patria, e que se celebra
en Santiago os días 24 e 25.
Concebido como un escaparate
cultural, onde a cultura galega e a
internacional (tradicionalmente
cunha especial atención aos países
da lusofonía), manteñen un frutífero diálogo. Máis alá dun simple
festival de música,o evento conta
con charlas, mesas redondas e presentacións de libros –galería das
ideas–, actuacións de maxia, tendas de artesanía, de libros, estreas
audiovisuais...
O programa musical inclúe aos
galegos Chámalle Xis, Os John
Deere e Son do Galpom, que actuarán o venres 24 xunto co francés DJ Click Live. O sábado 25 será
o turno de Descarga ao Vivo
(Cuba / Galiza), Katembe Project
(Angola), Os Tres Trebóns e
Amighos e A Grande Treboada
(Galiza). Tamén haberá actuacións
variadas dende as 17:00, ambos
días, no Café Concerto.
En base aos anos anteriores, está
previsto que pasen 20.000 persoas
ao longo dos dous días que dura o
Festigal. Na organización participarán 200 persoas, contando os
voluntarios. O acontecemento cultural contará con 40 postos de artesanía e tendas, 6 exposicións e
15 postos de xantar e bares.
O recinto, que ocupará un total
de 20.000 metros cadrados, contará con zona de acampamento,
na que se instalarán en torno a 160
tendas. A organización corre a
cargo de Galiza Nova e a propia organización Festigal, co patrocinio
da USC e Caixanova, entre outros.
Venres 24 e sábado 25, todo o día,
no Campus Sur de Santiago.

O BARCO
¬MÚSICA. I Festival Sondemeiga 2009. Primeiro e ambicioso festival de considerables proporcións e chamativos grupos participantes. Cada día haberá un
concerto principal na zona de concertos, e logo unha sesión electrónica de DJ’s que durará até as 9:00
ou 10:00 do día seguinte, segundo
os días e o aguante do público. As
entradas custan 65/90 euros o
abono polos tres días, e 30/35 euros
por día, segundo os puntos de
venda e a súa compra anticipada.
Os principais grupos participantes
(ver destaque aprte) serán Sepultura, Macaco, Rosendo, Mägo de
Oz, Tequila, Avalanch, Skizoo,
Mojinos Escozíos, Reincidentes,
Def con Dos e Siniestro Total. Do
xoves 23 ao sábado 25.
BARRO
¬EXPO. Barro en imaxes. A Asociación Cultural Barosaorganizou
unha exposición e un libro que recolle a obra do fotógrafo local Reinaldo, que a través da súa tenda e
estudo Radio Fotos Constenla, recolleu oa parte da vida cotián dacomarca durante décadas, en magníficas imaxes que hoxe cobran un valor redobrado. A mostra exponse
na Biblioteca Pública de Barro.
BUEU
¬TEATRO. O espírito do bosque.
Espectáculo de monicreques polo
grupo Títeres Falcatrúa, nunha
función que terá lugar o martes 28,
ás 21:00, na Praza do Concello.

¬ COMIC
XIII Salón
do Cómic de Cangas
A mostra canguesa trae este ano
a catro destacados debuxantes
como invitados. Diego Olmos
traballa para os americanos DC
Comics e Wildstorm debuxando
personaxes coma Batman, Catwoman ou Supernatural. En Españá é máis coñecido como creador da serie H2Octopus. Gabor
e Montse Martín contan cunha
dilatada experiencia en Tridente
Animación, colaborando en series televisivas e nas longametraxes Astérix e os viquingos, El Cid ou
a premiada Nocturna. Martín xa
editou tamén o seu primeiro traballo profesional, Talismán, mentres Gabor publicou en Francia
Greenworld e traballa nun novo
tomo da serie Los Patricios.
En canto ao galego Alberto
Guitián, cofundador de Kédedé,
fanzine cheo do humor ácido e
referencias pop, ten publicado
en revistas de todo o estado e

rítimo Seno de Corcubión.
A CORUÑA
¬ CINE. Forum Metropolitano.
Esta semana proxecta o filme: Led
Zeppelin: the song remains the
same, de Fatih Akin,Reino Unido,
1976. O xoves 23 , ás 22:30. Entradas
a 3 euros, no Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 23
Miguel Gomes: Carta Branca. 20.30.
O bobo José Álvaro Morais, 1987.
120´. Subtítulos en castelán.
Venres 24
Homenaxe a José Luis Sánchez.
20.30. La Grande Bouffe Marco Ferreri, 1973. 125´. Subtítulos en ga-

CARBALLEDO
¬DANZA. Portal Argentino. O
grupo de Marco González Tango
Argentino, a través da danza e o
canto, envolve ao público na maxia da música arxentina. O venres
24, ás 22:30, no Salón de Actos do
Concello.
CORCUBIÓN
¬EXPO. Galicia, camiño celeste. Mostra fotográfica debida a
Xurxo Lobato, que podemos ver
até o 30 de setembro no Museo Ma-

La Grande Bouffe, proxectada no CGAI.

Cartel deseñado por Manel Fontdevila.

proxectos da banda deseñada
galega, como Barsowia,
BDBanda ou o álbum H2OIL. En
2003 marcha a Barcelona e un
ano despois dá o salto ao cómic
profesional coa serie Malas Pulgadas para a revista de humor
xuvenil Mister K de Ediciones El
Jueves. Tamén publica en BD
Banda, Amaníaco e Viralatas.
Alén dos catro autores convida-

lego. Mesa redonda homenaxe a
José Luis Sánchez coa presenza de
Eduardo Galán, Arturo Lezcano e
Marcial Cantero, entre outros. Entrada gratuíta.
Luns 27
Miguel Gomes: Carta Branca. 20.30.
Quando troveja Manuel Mozos,
1999. 110´. Subtítulos en castelán.
Martes 28
Miguel Gomes.20.30. A cara que mereces Miguel Gomes, 2004. 108´.
Subtítulos en galego.
Mércores 29
Miguel Gomes: Carta Branca. 20.30.
Nós por cá todos bemFernando Lopes, 1977. 80´. Subtítulos en galego.
No Centro Galego de artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.
¬EXPO. George Nelson. Nelson
(Connecticut, 1908-1986) foi unha
das figuras máis significativas do deseño americano da segunda metade
do século XX. Creou obxectos iconas
do deseño moderno de mobles e interiores como o reloxo Ball Clock
(1947), as lámpadas Bubble Lamps
(1952), a Coconut Chair (1956), o sofá
Marshmallow (1956)... Até o 27 de setembro, na Fundación Barrié.
¬EXPO. Autorretratos. Esculturas
de Iván Prieto que se poderán ver
até o 14 de agosto, na Galería Sargadelos.
¬EXPO. Sabor e arte: colección
de arte contemporánea. Unha
colección que reúne 74 obras de 50

dos, o Salón contará coa presenza
de dous destacados debuxantes
que se achegarán fóra de cartel en
apoio ó evento: o arxentino Horacio Altuna,que se achega cada
ano, e Manel Fontdevila, participante da 12º edición.
En canto ás actividades, ademais
das sinaturas e conferencias dos
autores, proxectaranse películas
protagonizadas polos superheroes
da Marvel, reeditaranse os exitosos
obradoiros de banda deseñada e
instalaranse stands especializados
nestas publicacións. O primeiro andar do Auditorio acollerá a exposición de orixinais dos prestixiosos
debuxantes que teñen pasado
polo Salón do Cómic de Cangas en
máis dunha década de traxectoria,
mentres que na planta alta poderán contemplarse os traballos dos
artistas convidados e mais dos gañadores do 11º Certame de Cómic.
Até o domingo 26, Casa da Xuventude e Auditorio Municipal de
Cangas.

artistas galegos e portugueses da
arte contemporánea dos últimos
dezaseis anos. Até o 2 de agosto, repartida entre o Kiosko Alfonso e o Palexco.
¬EXPO. Antonte e pasadomañá: o que pode ser pintura hoxe. Exposición pictórica
dunha serie de destacados artistas
contemporáneos, que inciden na
inovación e cambios sobre o concepto clásico de pintura. Até o 15 de
setembro, no MACUF.
¬EXPO. Max: hipnotopías. Max
é o nome polo que tanto os afeccionados ao cómic en xeral como á ilustración en particular coñecen a
Francesc Capdevila (Barcelona,
1956), un dos autores máis importantes do noso país. Até o 6 de setembro, na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. O debuxo animado
americano. Unha arte do século XX. A mostra está comisariada polo historiador de cine Luciano Berriatúa, quen reuniu unha
excelente colección de material orixinal en distintos formatos cuxo
destino 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 Alvargonzález, Heidi C. Morstang, Ana
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O espectáculo musical galegocubano Descarga ao Vivopasa
pola Coruña este xoves, nun
concerto que envolve a un bon
número de músicos de ambos
países

¬ MÚSICA

I Festival Sondemeiga 09
(O Barco)
Entre a multitude de festivais musicais, veteranos, consolidados
ou en vías de facelo, que enchen
a axenda galega de verán, destaca a aparición deste macroevento no Barco. Son de Meiga
estréase cun cartel chamativo
que inclúe artistas da sona de Sepultura, Macaco, Rosendo,
Mägo de Oz, Tequila, Avalanch,
Skizoo, Mojinos Escozíos, Reincidentes, Def con Dos e Siniestro Total, aos que se unen bandas galegas até sumar preto de
30 grupos e unha vintena de DJ’s
que prolongaránn a festa durante 72 horas case ininterrompidas, nos tres días de festival.
A cita musical é un ambicioso
proxecto promovido por tres
hostaleiros do Barco, agrupados
na empresa criada ad hoc, Meigasonora Productions. A idea
naceu o ano pasado, logo daexitosa acollida duns concertos organizados por pubs locais. Xurdiu daquela a posibilidade de

¬ TEATRO
XXIII Mostra Internacional
de Teatro Ribadavia
A veterana mostra, celebrada este
ano con menos axudas pola inacción da nova administración autonómica, iniciouse o pasado día 17 e
prosegue até este domingo 26.
Xoves 23:
10:00 Curso de Interpretación.
Will Keen. Casa da Cultura.
20:00 Tristán cara de can. Compañía do elefante elegante. GalizaPortugal. SputMIT. Satélites da MIT
en San Andrés.
21:00 Mr. Bunk. Canadá. Espazo
Ruadavia: Praza Maior.

ampliar a iniciativa e convertela
nunha gran cita anual, co fin de
traer á comunidade bandas de
renome e promocionar ao
mesmo tempo aos grupos e DJ’s
da contorna.
Para esta primeira edición de
Son de Meiga, que ten vocación
de perpetuarse, contan con Saraiba Producións e co apoio da
Deputación de Ourense e da
Concellería de Turismo do Barco
de Valdeorras.
As actuacións, nas que as entradas custan entre 65/90 euros
o abono para todas (dependendo da súa adquisición anticipada) até os 30/35 euros por
día, verán o xoves 23 a Siniestro
Total, Mojinos e Reincidentes, o
venres 24 a Sepultura, Tequila,
Mago de Oz e Macaco, e o sábado 25 aRosendo, Avalanch,
Def con Dos e Skizoos, nos nomes máis rechamantes, con sesións DJ até o día seguinte.
Do xoves 23 ao sábado 25, a partir das 18:00 aprox., no Barco de
Valdeorras.

23:00 A piragua. Abrapalabra. Galicia. Auditorio do Castelo.
1:00 Maté a un tipo. Bambalinas
Asesinas. Casa da Cultura. Sesión
golfa.
Venres 24:
10:00 Curso de Interpretación.
Will Keen. Casa da Cultura.
20:15 Presentacióndo número 59
da Revista Galega de Teatro. Sede
da Mostra Internacional de Teatro.
21:00 Madrid, laberinto XXI. Metatarso. Madrid. Casa da Cultura.
23:00 Blik. Monsier et Madame O,
La Volga e Homo Ludens. Francia e
Corea. Auditorio do Castelo.
Sábado 25:
21:00 Mago por casualidade. Teatro de la Plaza - Cooperativa Pau-

Solere José María Mellado, que poderemos contemplar até o 30 de xullo, na Galería Ana Vilaseco.
¬MÚSICA. Tom Trovador. Actuación deste cantautor, este xoves
23, ás 23:00, entrada de balde, no
Pub Garufa.
¬MÚSICA. Eu-G Sound System,
Koba, Low and One Reggae
Band, Roe Delgado, Taru. Multiconcerto destes grupos galegos,
que terá lugar o venres 24,ás 22:00,
entrada a 5 euros, no Pub Garufa.
¬MÚSICA. Descarga ao Vivo. Un
espectáculo musical dirixido por Ramón Pinheiro, que integra músicos
profesionais galegos e músicos do
Instituto Superior de Artes da Habana nun espectáculo creado a partir da investigación sobre o patrimonio musical galego en Cuba, abordando dende o latin jazz até o folk
europeo. Conta cos músicos Alejandro Vargas , Raciel Jiménez, José
Manuel Díaz, Adonis Ríos , Pedro
Pascual, Marcos Teira, Edelmiro
Fernández, Quim Farinha, Óscar
Fernández, Xabier Díaz, Pablo Castanho, Ugía Pedreira , Guadi Galego, Pablo Pascual e Gutier Álvarez. O xoves 23, ás 22:00, entradas de
6 a 13 euros, no Teatro Rosalía Castro.
¬MÚSICA. Son de noite e Son de
domingo 09. Actuacións de balde
durante este mes. O venres 24, ás
23:00, Pablo Bichono Castelo de San
Antón. O sábado 25, ás 22:00, Miñor
Swing na escalinata da Domus. E o
domingo 26, ás 12:30, Músicas do
mundo nos xardíns de Méndez Núñez
(kiosko da música).
¬TEATRO/MUSICAL. Hoy no me
puedo levantar. Exitoso musical inspirado no grupo Mecano e
ideado por Nacho Cano. O xoves
23, ás 20:30, o venres 24 e sábado
25, ás 18:00 e 22:30, e o domingo
26, ás 21:30, entradas desde 57 a 30

lista de Teatro. Brasil. Igrexa da Madalena.
23:00 El Caballero de Olmedo. Teatro Corsario. Castela-León. Auditorio do Castelo.

euros, no Teatro Rosalía Castro.
¬TEATRO. Monólogos da vaxina.
Maite Merinoe a súa compañía presentan esta obra avaliada por máis de
1.500 representacións e case un millón de espectadores. O venres 24 e
sábado 25, ás 22:30, entradas a de 21
a 10 euros, no Teatro Rosalía Castro.

¬ EXPO . Paisaxe e Cultura
do Románico. Un monográfico de fotos sobre a Ribeira Sacra. Ata o 1 de agosto, no Centro
Carvalho Calero.
¬EXPO. Teleprompter. Esta
mostra combina pintura, video, literatura e outros medios de expresión, novas camuflaxes do pictórico.
Estará até o 22 de agosto no Centro
Cultural Torrente Ballester.
¬EXPO. Arte en Galicia desde
1975. Co título completo de “Realidades, expresións, tramas”, a mostra
recolle fondos de pintura contemporánea galega da colección de
Caixa Galicia. Até o 27 de setembro,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
GONDOMAR
¬EXPO. Víctor Lorenzo. Exposición de pintura deste artista, tamén
músico da formación Doctor Harapos. Até o 28 de xullo, na Aula de Cultura Ponte de Rosas.

FERROL
¬ACTOS. Excursión ao Eume. Turismo organiza unha excursión pola
comarca do Eume, visitando o parque natural, o Mosteiro de Caaveiro e
Betanzos. O xoves 23. Saída: 10:00 do
Hotel Hesperia. Prezo: 35 euros, incluido o almorzo(descontos do 50%
para menores de 12 anos e do 10%
para maiores de 65 anos).
¬ACTOS. Bandeira de Traíñas. O
sábado 25, a enseada de Caranza
acolle, a partir das 18:30, a XXI Bandeira de Traíñas Deputación da Coruña, organizada pola Federación Galega de Remo.
¬ACTOS. Galeoch 2009. Ferrol acolle a II edición da Concentración Cabalar de Covas. O domingo 26,
desde as 10:00 e durante todo o día,
nas inmediacións do local social da
entidade veciñal.

O GROVE
¬MÚSICA. Miguel Costas. O fundador de míticos grupos como Siniestro Total ou Aerolíneas federales estará no escenario, agora en
solitario, este venres 24, ás 00:00,
no Náutico.

1:00 Daimonion. Teatro do Mar.
Portugal. Espazo Ruadavia: Adro
de Santo Domingo.
Domingo 26:
20:00 De homem para homem.
Arena Ensemble. Portugal. Casa da
Cultura.
23:00 Entrega do premio de
Honra Abrente, premio de Textos
Teatrais e premio do público.
In-Fame. Excéntrica Prod. Auditorio do Castelo.
1:00 Camping. Teatro Meridional.
Espazo Ruadavia: Alameda.

balleira das Fraguiñas, con entrada
libre e gratuita.
As representacións comezarán o
xoves 23, coa participación do
grupo Malapécora Teatro, de Narón, coa obra "A parábola da rá".
O venres 24, a Asociación Teatral
Ata Sempre, de Alxén-Salvaterra,
representará o clásico de Castelao,
"Os vellos non deben namorarse".
E o sábado25, dúas representacións. Ás 21:00, dirixida ao público
infantil, un espectáculo de contos
pola Asociación Cultural Codia e
Miolode Moaña.
E as 22:30 (horario para todos os
días) baixará o telón da Mostra o
grupo Faro-Miño de Chantada,
coa obra "Protección solar".

VIII Mostra de Teatro
Afeccionado do Condado
Móstrate, a Mostra de Teatro Afeccionado do Condado, volve á Car-

LUGO
¬ACTO. Noné trivial. Novamente
nas rúas de Lugo esta experiencia
lúdica , a instalación de Luz Darriba
realizada conxuntamente coa Casa
da Muller do Concello de Lugo. O
xoves 23, desde as 12:00, na Praza
da Milagrosa.
¬ACTO. Demostración en vivo
dos oficios tradicionais. Os
asistentes poderán ver en acción aos
artesáns, ferreiros, oleiros, tecedeiras
ou fiadeiras. O sábado 24, de 11:00 a
14, e de 17:00 a 20:00 , na Praza Maior.
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A orquestra de folk Sondeseu
estará en Ourense este xoves,
dentro da programación cultural ourensá denominada Estivalia 2009.

¬ACTO. Visitas teatralizadas:
Lugo de Alma Romana. Percorrido polas rúas de Lugo para
sorprendernos coas súas historias
e personaxes. Duración: 60 minutos. O venres 23 , sábado 24 e domingo 25, ás 19:00 e 21:00, na
Praza do Campo.
¬EXPO. Ruth Matilda Anderson, unha mirada de antano.
Exposición de fotos realizadas por
esta norteamericana en Galiza, nos
anos 20, para a Hispanic Society. Até
o 13 de setembro, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Entre Lusco e Fusco:
Nordestin@s. Entre Lusco e
Fusco pretende recuperar como espazo escénico zonas naturais. O
concerto de Nordestin@s terá lugar no anfiteatro do Parque Rosalía
de Castro, o mércores 29, ás 21:00. En
caso de choiva trasaladarase ao Auditorio Gustavo Freire.
MEAÑO
¬EXPO. Caricawestern. Exposición de varias caricaturas en gran
formato de actores do western,
obra do debuxante Gogue, e que se
poderá ver até o 30 de agosto, no
hotel Quinta de San Amaro.
MELIDE
¬MÚSICA. The Trip Show. Este
grupo de rock formado en Badalona no 2007 tocará este venres
24, ás 01:00, entrada de balde, no
Pub Gatos.

MIÑO
¬MÚSICA. I Festival Porcorock. Festival de nova creación,
no marco das festas patronais de
Miño, e que vai contar co Álvaro
Muras, Manolito y lacón-fussión
(Betanzos), Los chupetes (Miño) e
desde Valladolid, Fuera de Control. O venres 24, a partir das 22:00,
a carón da Ponte do Porco.
MORAÑA
¬FESTA/MÚSICA.
Carneiro
Rock. Dentro da tradicional Festa
do Carneiro ao espeto, haberá tamén un concerto de rock, coñecido como Carneiro Rock, coa actuación dos grupos Medina Azahara, Minim, Nocheni, Talesien e
The Mirage. O concerto comeza
ás 20:00 do sábado 24, na Carballeira de Santa Lucía.
MUROS
¬MÚSICA. O exército guerrilleiro das festas armadas. O
exército guerrilleiro ( o grupo Festicultores) anda na procura de reclutas que teñan moito aguante.
Só os mellores aspirantes poderán
pasalas probas e ingresar na lexión
festeira.... O xoves 23, ás 22:30, no
Curro da Praza.
NIGRÁN
¬MÚSICA. Fía na Roca. O grupo
folk galego dá un concerto este venres 24, ás 22:30, entrada de balde, no
Campo das Redes, Panxón.

Caricaturas de Gogue, en Meaño.

OURENSE
¬ ACTOS. Estivalia 2009. Programación cultural municipal para o
verán , que inclúe esta semana os
seguintes eventos:
Este xoves 23, actuación musical
con Sonde seu, Orquestra Folk, ás
23:00, na Praza Maior. SonDeSeu é a
primeira orquestra folk en Galiza. 35
músicos que recrean repertorio tradicional e de nova composición
dende un espírito aberto.A presenza escénica constitúe de por si
un espectáculo orixinal e vistoso
amparado nun son potente e enérxico. Dirixida por Rodrigo Romaní.
O venres 24, Cinema co filme Outlanders(Estranxeiros) 23:00. Praza
de San Martiño. OUFF, Premio ao
mellor actor de longametraxe 2008.
Dirixida por Dominic Lees, Reino
Unido. Subtítulos en galego.
O mércores 29, Obradoiro de Enre-

dos Musicais, no Parque de Xogos
Tradicionais. E o grupo Mamacabra
presenta o seu espectáculo musical
"Patatín Patatán", ás 19:00, na Praza
da Imprenta.
¬ EXPO. Bagdad. Exposición de
pinturas do artista Hanoos Hanoos.
Até o 2 de agosto, no Centro Cultural
da Deputación.
¬ EXPO. Doble óptica. Obras
de Iván Prieto e Mauro Trastoy.
Até o 31 de xullo, naGalería Marisa
Marimón
¬ EXPO. Os Nosos Fondos II .
Exposición de fondos pictóricos e e
scultóricos do museo ourensán.
Até o 20 de setembro, no Museo
Municipal.
¬ EXPO. Virxilio, Vicente e Antón Risco, retallos dunha
amizade. Mostra de obras do
pintor Virxilio Martínez (Ourense,
1925) acreditando as vivencias que
o uniron a Antón Risco.No Museo
provincial.
PADRÓN
¬FESTA/MÚSICA. Santiaguiño do
Monte. As festas do Santiaguiño
inclúen o venres 24 o tradicional
derbi asnal que este ano cambia de
escenario, trasladándose ao Espolón. O sábado 25, xa no monte, concursos de baile tradicional e gaiteiro
solista, sardiñad e xolda. Pola noite,
festival folk coa actuación de A
Arreixeira, Mercedes Peón e
Quempallou.
A POBRA DO CARAMIÑAL
¬MÚSICA. Carlota e Marieta
van en Avioneta. Neste espectáculo infantil, Carlota e Marieta (do
grupo Loca-Motora)van facer unha
viaxe fantástica por África a bordo
das súas fabulosas avionetas. O luns
27, ás 21:30, no Cantón da Leña.
POIO
¬MÚSICA. Romblapop. Festival
de música que trae aos grupos Doctor Pitangú, Dolly Dagger, Drama,
La Musicalité, Marvel e Sidecars.
Terá lugar o sábado 25, a partires das
18:00, entradas a 5 e 10 euros, na
zona daSeca.
PONTEAREAS
¬MÚSICA. Festival Ponte Na
Freixa . Cita musical que conta coa
presencia dos grupos Beatus Ille,
Dolly Dagger eDsskartes Band. O
venres 24, ás 23:00, entrada de
balde, na Praia Fluvial A Freixa.

O 13 Salón do Comic (na foto, o día da súa presentación), trae a Cangas a coñecidos autores/as da banda deseñada.

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, Rusiñol ou Madrazo, entre outros. Até o
19 de setembro, na Sede da Fundación Caixa Galicia.
¬ EXPO. Diálogos 09. A Asociación Galega de Deseñadores e a
Concellaría de Culturade Pontevedra promoven unha mostra sobre
logotipo, marca e identidade gráfica
galega. Até o 30 de agosto, no Pazo
da Cultura.
¬ EXPO. Pinturas de Alvarellos.
A Asociación de Veciños San Roque
inaugura unha mostra de pinturas
do artista Álvaro Novegil, Alvarellos. Até o 21 de agosto, no Centro
Cultural Municipal San Roque.
¬ EXPO. Arte do libro. O ilustrador Kiko da Silva repasa dez anos
de ilustracións para libros infantís.
No Centro Cultural de Monte Porreiro.
¬MÚSICA. XVII Festival Internacional de Jazz e Blues de
Pontevedra. O Pontejazz trasládase estes días á Praza da Ferrería,
que será o escenario de catro grandes concertos do xoves 23 ao domingo 26, todos eles ás 22:30 .
O xoves 23 será aJohn Scofield
Piety Street Band, repetindo cartel
(estivo no 2004). Nesta ocasión o
guitarrista chegará cun proxecto diferente e moi especial, con temas de
gospel interpretados ao seu personal e brillante estilo.
O venres 24, un proxecto que revisa
o subxénero do blues en Chicago,
Chicago blues: a living history, con
Billy Boy Arnold, John Primer, Billy
Branch e Lurrie Bell.
O sábado 25 estará The Derek
Trucks Band, na primeira xira da
banda por España. O seu líder é o
músico máis novo da listaxe dos cen
mellores guitarristas da historia, segundo a revista Rolling Stones.
Esperanza Spaldingpechará o domingo26 de xullo o Festivalde Jazz.
A baixista, vocalista e compositora é,
a pesar da súa xuventude un dos
nomes máis destacados na escena
jazz contemporánea.
¬FESTAS/DANZA. Festas de Santiaguiño do Burgo . Dentro das
festas deste barrio, o grupo de
danza Xoldra comezará o seu pasarrúas o sábado 25, ás 11:30 e, unha
hora máis tarde será o concerto da
Banda de Música de Pontevedra,
que acompañará á procesión.
O domingo 26, ás 11:30, pasarrúas a
cargo do grupo Andaina.
E ás 20:00, XI Festa Homenaxe ás
Persoas Maiores, cun concerto presentación do novo disco a cargo do
grupo Caruma, no Teatro Principal.
¬TEATRO. A montaña rusa . O veterano actor Arturo Fernández protagoniza esta obra, acompañado da
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O festival Sai prá Rúa09 trae á
veciña Valença do Minho unha
chea de actuacións de rúa,
obradoiros e outras actividades escénicas e lúdicas.

actriz Carmen del Valle, nesta versión de Eric Assous, unha comedia
patrocinada na súa xeira galega por
Caixanova. O martes 28 e mércores

29, ás 21:00, no Centro Social Caixanova.
PORTONOVO
¬MÚSICA. Germ & The Noisers,
Krusty Crew, Losthopes. Concerto previsto para este venres 24,
ás22:00, na Sala Vanity.
AS PONTES
¬FESTAS/MÚSICA . Romaría e
Festival Folk da Fraga. O sábado 25 clébrase a tradicional romaría da fraga, que se verá acompañada na noite anterior polo Festival
Folk da Fraga. Este ano contará cun
bon cartel, coa presencia de Luar na
Lubre, Leña Verde, Bonovo e os
ponteses Muxarega. Na noite do
venres 24, na Fraga.
QUIROGA
¬MÚSICA. Lethal Chains, Santa
compaña, Utopía. Concerto
destes tres grupos o sábado 24, ás
00:00, na zona de pubs.
SADA
¬MÚSICA. Rey Mugre. Concerto

programado para este venres 24,
ás 22:30, na Sala Moby Dick.
SAMOS / SARRIA
¬ACTOS. Roteiro Literario. A
Agrupación Cultural Ergueitos de Sarria e a Asociación de Escritores en Lín-

O Santiaguiño do Monte, en Padrón.

gua Galegaorganizan un Roteiro Literario-Artístico pola Lóuzara de Fiz
Vergara Vilariño. O luns 27, ás
18:00, en Aira Padrón (Samos) iniciase o percorrido até a casa natal do
poeta en Santalla de Lóuzara. Haberá paradas en puntos do roteiro
no que xa estean colocadas intervencións (Fernado Yáñez e Manuel
Caamaño) ou nalgún outro nos que
os traballos estean avanzados (Álvaro de la Vega, Violeta Bernardo,
Primitivo Lareu e Paco Pestana).
SANTIAGO
¬ACTIVIDADES. Vive o verán!.
Conxunto de actividades lúdicaspara os máis novos e relacionadas
coa natureza e o medio ambiente,
organizadas durante todo o verán
pola concellaría de Medio Am-

biente. No Parque da Alameda e outras zonas verdes da cidade.
¬CINE. Xornalismo en 35 mm.
As sesións terán lugar todos os mércores deste verán, ás 22:30, e proxectaranse filmes de Billy Wilder, Elia
Kazan, Sydney Pollack, Sidney Lumet ou Costa-Gavras que teñen a
ver coa profesión xornalística. No
CGAC.
¬EXPO.Exposicións de pintura. Reseña de varias exposicións
abertas na cidade:
Camiño da Arte de Nova York a
Santiago, pinturas de varios autores norteamericanos contemporáneos, até o 30 de setembro, na Galería Sol&Bartolomé.
Oberrare, de Juan Lomarti, até o 30
de xullo, na Galería Metro Arte Contemporánea.
¬EXPO. As Torres da Alhambra. Un conxunto de 16 grandes
esculturas, obra do artista murciano
Cristóbal Gabarrón, enchen as
principais prazas da cidade, recreando o monumento granadino, até
o 9 de agosto.
¬EXPO. Mulleres en plural. As
mulleres a través do obxectivo dos
grandes fotógrafos do século XX, é
unha mostra que estará aberta até o
2 de agosto, no Auditorio de Galicia.
¬EXPO. A vontade das cousas.
un despregamento, un panorama
do traballo que Sebastián Romo
(México D. F., 1973) produciu durante quince anos de traxectoria
profesional. Aberta até o 31 de
agosto, no CGAC.

O grupo folk galego Bonovo estará presente no Festival Folk da Fraga, nas Pontes, xunto a Luar na Lubre e outros.
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Macaco é unha das moitas
atraccións musicais das festas
do Apóstolo compostelans, que
extende a súa programación até
o fin deste mes.

¬EXPO. En todas as partes. Un
proxecto vertebrado mediante a
aparición de distintas representacións do desexo e das diversas subxectividades que se enfrontan á
norma e ao poder patriarcal. Até o
20 de setembro, no CGAC.
¬EXPO. Chaplin en imaxes.
Mostra formada por documentos,
carteis e imaxes que conforman un
retrato da traxectoria deste xenio 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 fondamente brasileira desta pintora, referencia da arte sudamericana do
século XX. Até o 31 de xullo, na Sede
da Fundación Caixa Galicia.
¬ FESTAS / MÚSICA . Festas do
Apóstolo. Santiago vive as súas
tradicionais festas, que terán
nesta primeira semana a seguinte
programación:
Xoves 23
19.30.Rúa do Vilar. Concerto da
Banda Municipal de Música.
22.30.Parque da Alameda. Orquestras na Alameda: Orquestra Compostela.
23.00.Praza da Quintana. Compostela Festival: Ojos de Brujo.
00.30. Praza do Toural. Música no
Toural. Brasukas (Brasil) e D'La Habana (Cuba).

Venres 24
22.30.Parque da Alameda. Orquestras na Alameda: Orquestra Los Satélites.
00.00. Praza da Quintana. Compostela Festival: Roy Paci & Aretuska
(Italia).
00.30. Praza do Toural. Música no
Toural: La Caja de Pandora.
Sábado 25
19.30. Palco de música da Alameda.
Grupo de metais Santa Cecilia interpretando pezas da época.
22.30. Parque da Alameda. Orquestras na Alameda:Orquestra Tango.
23.00. Praza da Quintana. Compostela Festival: Gaiteiros de Lisboa e
Pepe Vaamonde Grupo.
Domingo 26
23.00. Praza da Quintana. Kerkennai
en concerto (folk).
01.30. Carpa da Alameda. Música ao
Vivo: concerto de blues a cargo de
Micky Nervio & The Bluesmarkers.
Luns 27
23.00. Praza da Quintana. Compostela Festival: Diego El Cigala: Dos Lágrimas.
01.30. Carpa da Alameda. Música ao
vivo: Concerto a cargo da orquestra
Miñor Swing.
Martes 28
23.00. Praza da Quintana. Compostela Festival: Sara Baras presenta:
Juana V Centenario, Juana La Loca.
00.30. Carpa da Alameda. Música ao

vivo pola da orquestraDesvarietés.
23.30. Praza do Toural. Música no
Toural: La Banda del Yofi (Cuba).
Mércores 29
22.30. Praza da Quintana. Compostela Festival: Macaco.
23.00. Praza do Toural. Música no
Toural. Proyecto Cumaco(fusión latina-jazz).
¬MÚSICA. Romaría Galician
Bizarre. Rachadora romaría en local pechado que organizan os de
Novedades Carminha, donde actuarán eles mesmos acompañados
dos grupos Cudevaso e Lee Van
Cleef. Este xoves 23, ás 22:30, entradas a 5 euros, na Sala Pérez & Pérez.
¬MÚSICA. Kogito, Arenga , KOP
e Dios Ke Te Crew. Dentro da
chamadaV Jornada de Rebeliom Juvenil no Día da Patria Galega , actuación destes grupos para este venres
24, ás 21:00, no Parque de Belvís.
¬MÚSICA. Via Stellae. Pechando
este ciclo de música clásica ligado a
Santiago e ao camiño, este xoves 23
actúa Vesselina Kasarova, Kamerorchesterbasel/HK Gruber, Julia
Schröder. Ano Haydn: Haydn, Mozart, Gruber (Concerto de Clausura).
Ás 21:00, no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Festigal . Festival de música e outras manifestacións culturais, enmarcado na celebración do
Día da Patria Galega. Ten lugar o
venres 24 e sábado 25, no Campus

SANXENXO
¬EXPO. Nómades. Até o 26 de xullo permanece aberta na Sede Náutica Caixa Galiciaesta mostra que recolle o último traballo fotográfico de
Manuel Valcárcel, un percorrido en
imaxes xunto a últimas comunidades nómadas do planeta.
VALDOVIÑO
¬MÚSICA. Lost Psychotics,
Noisy Room. Concerto que se desenvolverá este venres 24, ás 23.00,
na sala O Garaxe.
VIGO
¬CINE. O pequeno é fermoso.
Ciclo da curtametraxes en colaboración coa Axencia Audiovisual Galega, que se van proxectar no Verbum todos os martes e xoves de xullo e agosto, ás 21:00.
¬EXPO. Santiago Sierra. Sierra

de 2009.
Xogarase por Sistema Suizo a 8 rondas a ritmo
de 15 minutos, máis dous segundos de incremento por xogada, a finish.
O emparellamento realizarase por sistema informático contra o que non haberá reclamacións.
O prezo de inscripción é de 12 euros para
maiores de 16 anos, e de 6 eurospara menores
desta edade.
Os premios van dende o primeiro de 600
euros, segundo de 300 e terceiro de 150, até os
30 euros que recibe o 12º clasificado.

¬ CONVOCATORIAS
VI Premio de Narración Curta
do Concello de Curtis "Curtistreme”
Convócase o VI Premio de Narración Curta do
Concello de Curtis "Curtistreme" (con temática
de terror).
Os textos presentados deberán estar escritos
en lingua galega.
Os orixinais, inéditos e non premiados en ningún outro certame, deberán ter unha extensión comprendida entre os 3000 e 5000 caracteres (espazos incluidos).
Presentaranse 4 copias de cada traballo, asinándoas todas cun lema ou pseudónimo. Achegarase tamén un sobre pechado que conteña os
datos do autor/a (nome completo, fotocopia
do D.N.I, enderezo e teléfono de contacto). No
exterior dese sobre indicarase o lema ou pseudónimo e a categoría á que pertence.
Establécense catro categorías:
A. dos 12 ós 18 anos.
B. dos 19 anos en diante.
C. persoas que teñan entre 12 e 18 anos empadroadas no Concello de Curtis.
D. persoas de 19 anos en diante empadroadas
no Concello de Curtis.
E un premio económicopara cada categoría:
A. 150 euros. B. 250 euros. C. 150 euros. D. 250
euros.
En calquera das categorías o premio poderá
quedar deserto se o xurado considera que os

Sur. O programa musical inclúe aos
galegos Chámalle Xis, Os John Deeres e Son do Galpom, que actuarán o venres 24, ás 23:00, xunto co
francés DJ Click Live. O sábado 25,
ás 22:00, será o turno de Descarga
ao Vivo (Cuba / Galiza), Katembe
Project(Angola), Os Tres Trebóns e
Amighos e A Grande Treboada
(Galiza). Tamén haberá actuacións
variadas dende as 17:00, ambos
días, no Café Concerto.

presentados non acadan un mínimo de calidade.
Os traballos premiados pasan a ser propiedade
do Concello de Curtis, que se reserva o dereito
de publicación a través dos medios que considere oportunos e sen afán de lucro.
Entregaranse antes do 20 de outubro na seguinte dirección: Concello de Curtis, praza de
España, 1, CP 15310 Teixeiro, Curtis.
III torneo Algalia de xadrez activo
O Clube de Xadrez Algalia, de Santiago de
Compostela organiza como noutros anos este
torneo, coas seguintes bases:
O III torneo Algalia de xadrez activo disputarase
en Santiago de Compostela o día 1 de agosto

XIV concurso de conto,
relato hiperbreve e fotografía:
“Todos somos diferentes”
A asemblea xuvenil de dereitos civís, en colaboración coa fundación de dereitos civís e o instituto da mocidade, INJUVE, convocan a XIV edición do concurso "todos somos diferentes", nas
modalidades de conto, relato hiperbreve e fotografía. O seu obxectivo é distinguir aquelas
creacións orixinais que conjuguen a calidade
artística cunha especial sensibilidade e capacidade de comunicación e denuncia de realidades racistas ou de intolerancia.
Bases:
1.- Poderán presentarse autores de todas as idades e nacionalidades, de acordo cos requisitos
e condicións que se especifican nestas bases.
O prazo de admisión das obras permanecerá
aberto ata o mércores 12 de agostode 2009.

(Madrid, 1966) é un dos artistas máis
interesantes da escena artística internacional. O seu traballo, vinculado a
estruturas sociais ou políticas, pretende cuestionar as relacións de poder establecidas no ámbito artístico e
no social. Até o 27 de setembro, no
Marco, Museo de Arte contemporánea.
¬EXPO. Do neoclasicismo... Co
título Do Neoclasicismo ao Naturalismo na arte galega. Colección do
Museo de Pontevedra, a mostra, achegará a Vigo case medio cento de
obras dos artistas máis senlleiros do
século XIX, até o 12 de setembro, na
Sala de Exposicións do Centro Cultural
Caixanova.
¬EXPO. Naturnova. A pretensión
deste espacio para a educación medioambiental é tratar de axudar a
concienciar á sociedade da importancia do mantemento do entorno,
enfocando esta actividade principalmente hacia os sectores de poboación máis novos. No Centro Social
Caixanova.
¬EXPO. Tempo imaxinario.
Unha mostra de Haya Blanco, Carolina Caluori, María Castellanos e Olalla Cortizas, todas elas licenciadas en
Belas Artes pola Universidade de
Vigo. Até o 31 de xullo, na Casa da Xuventude.
¬EXPO. Living Together. Mostra
colectiva sobre a noción de convivencia no mundo contemporáneo, e

Modalidades:
Na modalidade de conto, as obras terán unha
extensión mínima de 3 folios e máxima de 12
escritos en castelán con letra tamaño 12, a dobre espazo e por unha cara.
Na modalidade de relato hiperbreve, as obras
terán unha extensión máxima de 25 liñas, escritas en castelán con letra tamaño 12, a dobre espazo e por unha cara.
Na modalidade de fotografía, as obras poderán
presentarse en branco e negro ou en cor, e en
formatos non inferiores a 20 x 25 cms. Nin superiores a 30 x 45 cms. Non se admitirán fotografías en formato dixital.
O tema dos traballos haberá de estar relacionado coa tolerancia e a empatía ante a diversidade racial, étnica, cultural ou intergeneracional, ou coa denuncia de situacións de desigualdade e intolerancia.
Un mesmo autor poderá presentar máis dun
traballo; na modalidade de fotografía non poderá presentarse máis de cinco fotografías.
Premios:
Un primeiro premio de 1.500 eurose diploma,
un segundo de 900 euros (no relato hiperbreve,
600) e un tercero premio de 600 euros (300 no
hiperbreve) e diploma.
Enviar a:
- Sede social da ajdc: c/ sagasta nº 24, 2º izq.,
28004 madrid. Tlf.: 91 781 85 10, en man ou por
correo certificado.
- A través do correo electrónico concurso@civilia.es. Mais información en : www.civilia.es.
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Anuncios de balde.
Poden facelos chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com .
Poden adxuntar unha foto.
Prégase avisar da desactualización dos anuncios.

O Festival Internacional de
Clown, Festiclown, comeza esta
semana a animar as rúas de
Vigo, donde permanecerá até o
día 1 de agosto.

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 selección destes traballos, entre os que se inclúen os tres premiados no certame e as cinco mencións honoríficas, mostrarase até o
9 de agosto, na Sala de Exposicións
do Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO.10 anos de BD Galega.
Mostra sobre unha década de producción galega en banda deseñada.
Até o 30 de agosto, no Museo Verbum, Casa das Palabras.
¬MÚSICA. New York Ska Jazz
Ensemble . Concerto este xoves
23, ás 22.30, entradas a 10 e12 euros,
en La Iguana Club.
¬TEATRO. Festiclown 2009. O

Festival Internacional de Clown
de Galicia, terá lugar en Vigo entre
o luns 27 de xullo e o sábado1 de
agosto, achegando diversión, humor e espectáculo, cun aquel solidario. Chegará un ano máis, organizado por Coperactiva Cultural Culturactiva SCG e financiado
pola Concellería de Cultura , e outros patrocinadores. Anúnciase a
presencia do popular Leo
Bassi.Polas rúas da cidade.
¬MÚSICA.Pablo Rubén Fernández. Actuación deste cantautor da Coruña, o sábado 25, ás
23:30, entrada 2 euros, no Café Uf ,
rúa Placer, 19.
¬MÚSICA.Concertos no solpor. Ciclo de concertos e poesía
cada mércores do verán, ás 22:30,
entradas a 1 euro, na terraza do Museo Verbum.
¬MÚSICA. La Oreja de Van
Gogh. Concerto do coñecido

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

 Aluga casa en Ribadeo. Meses
de Xullo e Agosto. Tfno. 676 727518
Vendo piso en Vigo: Dúas
habitacións, salón/cociña, con
calefacción e dobre ventanal. Zona
García Barbón. Aparcamento
privado.130.000 euros prezo fixo.
Teléfono: 667083719. Chamar de 20
a 22 :00
 Mércanse cacharros de barro
da antiga olaría de Samos.
barraxe@mundo-r.com
 Ofrece-se rapaz de 23 anospara
traballar. Experiencia de 4 anos en
SEUR e 2 anos nun protésico dental.
Contacto: 627 12 24 43.
 Estudio en Aluguer, en Vigo,
amueblado e con trasteiro, na rúa
Lóriga (Centro Vigo). Tel: 678 48 23
40 - 661 24 05 79
 Licenciado en Xeografía e Historia imparte clases particulares a
domicilio en Santiago e cercanías.Todas as materias de letras.
Telf: 687 5811 37
 Aluguer de apartamento en
Lira(Carnota), Portocubelo. A carón

da praia. Para catro persoas. Terraza,
vistas ao mar e ao cabo Fisterra. De
xuño a setembro, de 500 a 600 euros/quincena, segundo época.
981 76 11 44 / 666 84 39 97
 Vendo Buxus Suffruticosa. En
terra: 30 ou mais cm. , 4 anos, 2500
unidades. Prezo: 1 €. En maceta de 1
litro: 15 cm. , 500 unidades. Prezo:
0.50 € . Tamén buxus semprevirens
e camelias. En Lestedo, Boqueixón.
Tlf: 690 020503
 En Ribadeo, véndese apartamento2 cuartos, garaxe e rocho. 54
m2. Con calefacción eléctrica, mobles de madeira maciza e roupeiros
encaixados. Zona Parque de San
Francisco. Impecábel. Prezo 97.500
euros. Teléfono 672434757.
 Rapaz de 26 anos gustaríalle coñecer a rapaza de esquerda e nacionalista de entre 18 a 30 anos para
amizade ou algo máis. 666730096.
 Vendo Guitarra Electrica Fernandes, 24 trastes, 2 pastillas Humbuckers, mastro palorosa, cor azul
"Oceanburst", impecable estado.
525 €. David , Tel: 610 63 38 82.
 Casa para aluguer de fin de semana ou vacacions, situada á beira
do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63

La Oreja de Van Gogh, en Vigo.

grupo pop, presentando o seu último disco A las cinco en el Astoria,
que vai ter lugar o vindeiro mércores 29, ás 23:00, entradas a 22/20 eu-

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

ros, no Auditorio de Castrelos.
¬TEATRO. O Inspector Xeral . O
grupo Arte Livre escenifica esta
comedia clásica rusa de Nicolai Gogol nunha versión musicada. Un
texto que crítica e denuncia dos
males que aflixen á humanidade de
hoxe e de sempre: suborno, a impunidade, a ganancia, a corrupción... O venres 24 e sábado 25, ás
22:00, e domingo 26, ás 21:00, entradas a 10 euros, no Teatro Arte
Livre, rúa Vázquez Varela, 19.
¬TEATRO. A montaña rusa . O
veterano actor Arturo Fernández
protagoniza esta obra, acompañado da actriz Carmen del Valle,
nesta versión de Eric Assous, unha
comedia patrocinada na súa xeira
galega por Caixanova. A obra per-

manecerá en cartel en Vigo
dende o xoves 23 até o luns 27, inclusive, ás 21:00, no Centro Cultural Caixanova.

ciáns e nenos. Experiencia e título.
Mañás e fins de semana. Santiago e
comarca. Tel: 617 407 697.
 Véndese Mercedes BenzMB100
D; Ano 1995; Bo estado. Renovados
recientemente diversos elementos,
radio cd novo. Por 3500 €.
Tlf: 650485043
 Ofrécese moza para coidado de
anciáns e nenos ou limpeza de calquera tipo polas mañás ou por horas e festivos. En Santiago e comarca. 686924339.
 Vendo casa de 90 m2, finca cercada de 1000 m2, a tres quilómetros
de Betanzos. 130.000 euros. Teléfono 617 135836.
 Véndese Peugeot 106vermello
con 38.000 Km. , cinco portas e gasolina. 2.500 euros. Tel.: 655 546 479.
 Quero traballaren artes gráficas.
Experiencia en informática e fotografía e fotocomposición.
Tel.: 620 88 19 35.
 Véndese piso en Xove en moi bó
estado, calefacción, catro cuartos,
dous baños, salón comedor e trasteiro, ten 90 m2. , tamén podería ser
amoblado. Telf. 651528712.

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

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

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

 Alugo piso 3 hab. 2 baños, exte-

Ofrécese rapaza para coidar an-

 Vendo dúplex de 130m2 na Ave-

ZAS
¬TEATRO. O falar non ten cancelas. Un espectáculo de narración
oral, unha sesión de contos na que
se van enfiando historias, anécdotas,
lerias... de creación propria, as veces
baseadas na tradición oral, ou ben
na literatura axeitada á oralidade.
Por Cándido Pazó. O martes 28, ás

22.00, no Centro Socio-cultural(exterior) .
¬MÚSICA/CINE. Chaplin con música en directo. Cos instrumen-

tos elixidos para a orquestina encargada de musicalizar esta película, o grupo Ancestral Servicios
Musicales, Sl busca recrear o ambiente que a principios do século
pasado podíase escoitar nas salas
de proxección, mentres poñen
música ao filme The Kid (O Neno).
A proxección e concertoterán lugar o mércores 29, ás 22:00, no
Centro Socio-cultural (exterior).

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

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

Imago mortis
Dirixe: Stefano Bessoni.
Intérpretes: Geraldine Chaplin,
Oona Chaplin.
Terror. Italia, 2009

Denzel Washington eJohn Travolta en Asalto ao tren Pelham 123.

EN CARTEL.
Asalto ao tren Pelham 123
Dirixe: Tony Scott.
Intérpretes: Denzel Washington,
John Travolta.
Acción. EE UU, 2009

O máis pirotécnico dos irmáns
Scott réndelle homenaxe a un
dos títulos míticos do thriller policíaco norteamericano da década do 1970, probabelmente a
época dourada do xénero. Coa
axuda do guionista de Mystic River e L.A. Confidential –as dúas
eran adaptacións–, Tony Scott
actualiza o filme homónimo de
Joseph Sargent substituíndo a
Robert Shaw por John Travolta
como líder da banda que secuestra un convoi do metro de
New York e a Walter Matthau
por Denzel Washington como o
xefe Garber, neste tenso duelo
cerebral de antagonistas que se
vixían na distancia. Evidentemente, non ten nin a química do
reparto orixinal nin a maxia conxuntural daquel New York subterráneo dos setentas. Scott
substitúe a tensión claustrofóbica e cerebral do filme de Sargent polo espectáculo de montaña rusa marca da casa, unha
versión apócrifa das andanzas
de John McLane, e sae perdendo
na comparación. Como curiosidade existe unha versión televisiva do 98 con Edward James Olmos e Vincent d'Onofrio nos roles protagonistas.

Mastretta engade a influencia do
melodrama mexicano de toda a
vida ao ton de novelón romántico que xa dominaba o texto orixinal sobre as tribulacións
dunha muller con ansias de independencia na tradicional
Puebla postrevolucionaria dos
anos 30. Nos últimos anos Sneider non fixo moito máis ca labores de produción na Frida de Julie Taymor e Salma Hayek e iso
tradúcese en que a frescura de
Dous crimes convértese neste
drama de época en academicismo de cartón.

Sedimentos dos mestres do terror morboso italiano da era
dourada, os Fredda; Bava e
compañía, para o debut como
director de Bessoni, colaborador , e protexido, durante anos
do reverenciado Pupi Avati.
Unha serie de asasinatos rituais
nunha moderna escola de cine
remiten a unha hermética tradición do século XVII segundo a
cal é posíbel reproducir sobre o
papel as últimas imaxes vistas
polos mortos. Protagoniza a fillísima Geraldine Chaplin, decidida a ser refernete no novo cinema de xénero europeo, desta
volta acompañada pola súa filla
–netísima?– Oona. O guión é do
español Luis Berdejo, colaborador de Jaume Balagueró e de
Paco Plaza no libreto de REC.
De cando España e Italia dominaban o mundo (da serie B fantaterrorífica).

Alberto Amarilla e Oona Chaplin en Imago mortis.

New York
para principiantes
Dirixe: Robert B Weide.
Intérpretes: Simon Pegg,
Kirsten Dunst.
Comedia. Gran Bretaña, 2009

Por moito que lle queiran colgar
a etiqueta do, pretendidamente, intelixente humor inglés, e por moito que traia detrás da cámara un prestioxoso
director bregado no mundo do
documental –candidato ao Oscar pola estupenda Lenny
Bruce: Swear to Tell the Truth,

fita na que repasaba a figura do
mítico cómico norteamericano
coa axuda de Robert de Niro–
non é máis ca outra rutineira
comedia romántica de sota, cabalo, rei, na que o único sobresalto é a presenza dese novo Mr.
Bean da xeración postfriqui que
é Simon Pegg interpretando un
cínico xornalista británico que
trata de encaixar no panorama
editorial da Gran Mazá. Baseada nas memorias do xornalista
inglés Toby Young, centradas
no infructuoso, e breve, período
no que tratou de reorientar o
mundo das revistas norteamericanas como editor adxunto de
Vanity Fair.

Paisiño
Dirixe: Ana Díez.
Intérpretes: Emilio Gutiérrez
Caba, Andrea Davidovics.
Drama. España, 2008

Fotograma de New York para principiantes.

A directora navarra Ana Díez recupera o ton máis severo da súa
premiada ópera prima, Ander
eta Jul, logo da experiencia lixeira
que supuxera a súa anterior longametraxe, aquela nostálxica Algunhas mozas dobran as pernas
cando falan. Substituíndo a traxedia vasca polas cicatrices postraumáticas da Latinoamérica
das ditaduras militares e dándolle unha curiosa lectura etnográfico futboleira, Díez narra o reencontro, en Pamplona, dun futbolista uruguaio de orixe navarra
e unha vella amiga filla de exiliados políticos.G

Arráncame a vida
Dirixe: Roberto Sneider.
Intérpretes: Ana Claudia
Talancón, Daniel Giménez Cacho.
Drama. México, 2008

Será cousa de ter traballado co fillo de Pedro Armendáriz na súa
fita anterior, Dous crimes, curiosa comedia negra ambientada no México rural e estreada
en Sundance a mediados da década pasada, pero o caso é que a
adaptación cinematográfica da
novela homónima de Ángeles

Imaxe de Arráncame a vida.

Emilio Gutiérrez Caba.

Pasatempos 1369.qxd

21/7/09

20:35

Página 1

PASATEMPOS.55.

ANOSATERRA
23 - 29 DE XULLO DE 2009

por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Loita de Titáns.
Como conmemoración dos 25 anos do seu primeiro encontro polo título mundial,
do 21 ao 24 de setembro de 2009 volveranse encontrar Karpov e Kasparov nun
match de exhibición a 12 partidas en Valéncia. Karpov e Kasparov disputaron un dos
eventos deportivos máis igualados da historia. Xogaron 5 encontros polo título
mundial. O primeiro foi anulado pola FIDE contra a vontade de ambos tras seis meses de extenuantes partidas que puxeron en risco a saúde de Karpov. Os catro seguintes foron gañados por Kasparov por unha mínima vantaxe. O cómputo final:
144 partidas disputadas, 21 gañadas por Kasparov, 19 perdidas e 104 empatadas.
Este titánico pulso estendeuse máis alá do ámbito deportivo en pleno tránsito político da URSS, ao emblematizar a Kasparov como o fillo do cambio fronte a Karpov
que como membro do parlamento simbolizaba a vella hexemonía soviética.
Karpov, Anatoli 2720
Kasparov, Gary 2700
World Championship 32th-KK2 (16)
15.10.1985. B44: Defensa siciliana. Variante Taimanov.
A partida de hoxe foi decisiva no segundo match polo campionato mundial,
pois co marcador igualado a 7,5 puntos
Kasparov superou con negras a Karpov
nunha excelente partida que lle dou a
confianza necesaria para facerse coa co-

roa mundial ao tempo que minaba a moral do seu contrincante que se vía superado alí onde o seu xogo era máis sólido.
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6
5.Cb5 d6 6.c4 Cf6 7.C1c3 a6 8.Ca3 d5
9.cxd5 exd5 10.exd5 Cb4 11.Ae2 Ac5
12.0-0 0-0 13.Af3 Af5 14.Ag5 Te8
15.Dd2 b5 16.Tad1 Cd3 17.Cab1 h6
18.Ah4 b4 19.Ca4 Ad6 20.Ag3 Tc8
21.b3 g5 22.Axd6 Dxd6 23.g3 Cd7
24.Ag2 Df6 25.a3 a5 e Karpov atópase

en zugzwang 26.axb4 axb4 27.Da2
[27.h3 Te7±] 27…Ag6 28.d6 g4 29.Dd2
Rg7 30.f3 [30.h3!? h5 31.f4 gxf3 32.Axf3
Dxd6 33.Dg5-+] 30…Dxd6 31.fxg4
Dd4+ 32.Rh1 Cf6 33.Tf4? mala, pero
pouco se podía facer [33.h3 Te3 34.Rh2+] Diagrama 33…Ce4 34.Dxd3 Cf2+
35.Txf2 Axd3 36.Tfd2 De3 37.Txd3 Tc1
38.Cb2 Df2 39.Cd2 Txd1+ 40.Cxd1
Te1+ 0-1.

SUDOKU
Horizontais:
1- Poñer fin a un conflito,rematar cunha disputa, guerra ou liorta. 2-Símbolo do Xofre. Dise dos alimentos que sobrepasaron a data de caducidade. Abrev. de “metro”. 3- Tratamento respetuosísimo cara a certas
autoridades eclesiásticas. 4- Así se facía chamar o alemán de Camelle.
Mamífero plantígrado de gran tamaño. Forma do pronome persoal de
1ª persoa. 5- Cada un dos postes de madeira ou ferro situados preto da
proa dunha embarcación, aos que se aseguran os cabos da áncora. Primeira letra. Repetido, temible penal estadounidense, xa pechado na
actualidade. 6- Momento de se pór o sol, solpor. De certo país europeo,
gobernado por monarquía. 7- Mestura de terra e auga, barro. Símbolo
do Flúor. Eterno e inxubilable dianteiro do actual Real Madrid. 8-Desprazádevos, marchade daquí. Principio relixioso e filosófico que rexe unha
relixión oriental, á que tamén dá nome. Plurimedallista olímpico galego.
9- Propietario dunha fábrica de conservas, ou empresario adicado a este
tipo de produción.10-Símbolo do Osíxeno. Importante cidade canadiana. Símbolo do Nitróxeno. 11- En masculino, pertencente ou relativo ao
mundo poético e literario de Rosalía de Castro.
Verticais:
1- Dise, por exemplo, dun premio cando éste ten máis valor polo que
representa que pola contía económica ou material. 2- Fósforo. No corpo
da Igrexa, condición e conxunto dos fieis non clérigos. Empresa galega
de telefonía e Tv por cable. 3- Debuxo ou pintura feito rápidamente, con
poucas liñas ou pinceladas. 4- Preposición que significa “Na casa de, á
casa de”. Parte dun recipiente ou outro obxecto que serve para agarralo.
Signo internacional de petición de axuda por perigo de naufraxio ou
doutro tipo. 5- Demostrativo masc. singular. Símbolo do Osíxeno. Posuirá, será dono. 6- Composición teatral breve, de contido cómico, que
tamén ten o sentido xeral de “falsidade”. Nalgúns xogos de naipes, truco
consistente en finxir levar mellor xogada da que se ten na man. 7- Prefixo grego que expresa a idea de propio, peculiar. Símbolo do Boro.
Obxecto voador non identificado. 8- Contracción. Cadea de radio española, das máis escoitadas. En euskera, conxunción “e”. 9- Proceso de
absorción de algo por outro elemento (no metabolismo, no eido cultural, político etc...). 10- Décimo sétima letra do alfabeto galego. Diminuír
en tamaño. Osíxeno. 11- Persoa demasiado grande para a súa idade, ou
en xeral, persoa moi grande.

SOLUCIÓNS
autodefinido

doado

crucigrama

difícil

difícil

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

O

s manuais de ética política recomendan non
facer política para o
curto prazo. Isto consiste en non
tomar decisións precipitadas e
moito menos guiarse polo telexornal para redactar programas

GOBERNAR CO
TELEXORNAL
electorais. O PP incumpre a máxima e dá radicais pasos empurrado polos partes de verán, que
solventan a falta de novas cun

extra de sucesos. As violacións
de dúas menores en Andalucía
sérvenlle ao partido que lidera
Raxoi para anunciar unha “profunda reforma” da Lei do Menor, que consiste no “revolucionario” criterio de aumentar as
penas. É o doado para apazugar

as vítimas pero desgraciadamente non resolve nada. O problema non é que os menores se
sintan impunes para facerlles
danos a outros, é que a sociedade segue a premiar a quen
toma o que quere pola forza,
teña os anos que teña.G

No Morrazo a xente coñece de vista a este vendedor de propiedades cuxa foto acompaña os carteis
da súa inmobiliaria. Moisés Campos apostou por esta estratexia publicitaria para que a xente tivera
unha referencia ‘de quen viña sendo’. Asegura que a crise é psicolóxica e que agora é bo momento para mercar.

‘Son axente inmobiliario, non axente secreto’

PACO VILABARROS

Eva Estévez

PACO VILABARROS

estaba contento porque subían os prezos da vivenda e
agora que baixan ninguén se
atreve a mercar por medo a
que se reduzan máis. A xente
ten que darse conta de que a
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Moisés Campos
Por que sae nos carteis do seu
negocio?
A explicación é moi sinxela:
aquí todo o mundo pregunta
de quen es, busca referencias... Son axente inmobiliario,
non axente secreto. Dou a cara
para que a xente me recoñeza,
vaia onde vaia.
É mercadotecnia?
É algo bo porque a xente me
recoñece. Pero non quere dicir
que o resto de inmobiliarias o
faga mal.
Corren novos tempos no seu
gremio?
A crise é psicolóxica. Os cartos
non desaparecen, móvense
dun lado para outro. Hai que
lanzar unha mensaxe de optimismo. O que queira mercar
non debe esperar máis.
Tivo que cambiar de táctica?
Antes despachabamos, agora,
máis que vender, asesoramos.
Hai choios?
Coidado cos choios! Mercar
barato non quere dicir mercar
ben; hai que ver todo con
lupa. Por iso insisto en que hai
que mercar a empresas solventes. É fundamental que a
xente veña ás inmobiliarias,
porque somos os que coñecemos o mercado.
Pero algún desconto fan...
Hai oportunidades. Agora ben,
o que queira algo exclusivo e
singular teno que pagar.
Por que non se vende?
É curioso: antes todo o mundo

01369

vivenda é un valor que sobe e
baixa, igual que os da bolsa.
Mudaron as preferencias coa
recesión?
Agora ofertamos máis centro
que periferia.

Internet fai ‘pupa’?
Moita. A gran diferenza é que
nós ofrecemos un servizos que
os particulares que se anuncian na rede non teñen: prezos
máis baratos, máis oferta e exclusivas.
De que se nutre a súa carteira
de clientes?
Hai xente que quere vender e
xente que pon á venda.
Cal é a diferenza?
O que pon á venda quere especular e o que necesita vender
está no prezo de mercado.
Que me di dos alugueres?
O aluguer é o fracaso do sector
inmobiliario. Obriga a saír do
mercado a posibéis compradores.
Non embargante ten en marcha a campaña ‘Separados sen
fogar’. Como se lle ocorreu?
Moita xente necesita os alugueres. Os inmobiliarios sabemos que en España hai máis
de 200.000 divorciados cada
ano. Aquí temos unha peregrinación diaria de xente que ten
verdadeiras e urxentes necesidades de vivenda.
Cal é o lema da súa empresa?
O que merca, gaña.
Algún consello de asesor?
Que o que merque non o faga
por riba das súas expectativas,
que siga unha lóxica de progresión. Agora é un bo momento
para os investidores e para as
necesidades básicas, non para
soños como o de pasar dun
piso a unha casa.G

un lugar de Galiza, de
cuxo nome non me quero
nin lembrar, vive un traballador do campo e do metal. O seu
pai marchou, cando a guerra
civil, da aldea que agora forma
parte do hinterland de Vigo.
Volveu, ao pouco de rematar a
guerra, cun capital, ou co que
ao entender dos vecinos, era
bastante diñeiro. O ruxerruxe
era que fixera os cartos matando para o bando franquista.
O seu único irmán varón
emigrara. Este pai repartiu, ao
seu xeito, as terras do que morreu en América. Entre el e as
dúas irmás. Anos despois, o fillo traballador do metal e do
campo herda, ben mesturados os lindes, as fincas do seu
pai e do seu tío de América.
Neste século XXI o fillo volve
herdar e fai partillas cos anacos das terras que foran da súa
tía solteira. Repárteas cuns sobriños del que ningún dereito
tiñan. A súa tía morrera sen
outorgar testamento. O traballador do campo e do metal
asegura, con total convicción,
que “nin sabía que existía” un
curmán del, outro sobriño que
si era herdeiro, fillo da irmá casada que marchara da aldea.
Cando hai anos expropiaron
parte desas leiras, o traballador cobrou, sen poder ningún
e coa súa tía aínda viva, o importe das expropiacións das
leiras súas e máis da súa tía.
Alegou, para negarse á devolución da parte que viña da herdanza, que pensaba que era
todo del e punto.
As leiras e o feito de impoñerse pola forza, sempre aí.
Como as mentiras e as herdanzas.G

’’

Fixeraoscartos
mantando
para o bando
franquista”

