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aplausos e consignas cada frase
de Vázquez, que expresou con
optimismo a súa confianza nas
posibilidades futuras do BNG.
“Se fomos capaces de sobrevivir
e vencer o PP de Fraga, sobrevi-
viremos e venceremos o PP de
Núñez Feixóo”. O BNG “volverá
gobernar Galiza”, sentenciou.

‘DESAPIADADAS AGRESIÓNS Á IDENTI-
DADE’.As críticas ao novo Gober-
no do PP centraron boa parte
da intervención do líder do
BNG. Así, Vázquez denunciou
as “desapiadadas agresións” da
Xunta “á identidade” de Galiza.
“O noso idioma sofre un ataque
sen precedentes. Nesta liña,
acusou a Alberte Núñez Feixóo
de seguir unha política que as-
pira a “impoñer” o castelán “co-
mo único idioma”. “Que non se
enganen, non o conseguirán”,
advertiu. O portavoz nacional
do BNG lembroulles aos

M. Obelleiro
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Guillerme Vázquez estreouse
como portavoz nacional do
BNG no Día da Patria cunha
mensaxe cargada de optimis-
mo e cun chamamento á uni-
dade da formación frontista.
“Aquí estamos os que non re-
nunciamos, nin renunciaremos
xamais á Patria Galega”, afir-
mou perante milleiros de mili-
tantes e simpatizantes –uns
20.000 segundo a organiza-
ción– que, entre bandeiras e fai-
xas, responderon á chamada de
“Movámonos polo galego e po-
lo emprego”. Nas súas primei-
ras verbas como líder naciona-

lista na Praza da Quintana, Váz-
quez admitiu que “ás veces po-
demos sentir certo desalento”.
Porén, asegurou que o BNG foi
quen de superar “con éxito” a
“perda” da Xunta. “Eliximos re-
accionar e non nos lamentar”,
engadiu. “Co marcador a cero,
aprendendo do pasado, pero
sen quedar atados a el”, o porta-
voz do BNG animou os simpati-
zantes a integrase nas filas da
organización. “Todos cabemos
neste proxecto común e vós so-
des os únicos imprescindíbeis”,
sentenciou.

O manifesto imprimiulles
folgos e ilusión aos milleiros de
persoas que respondían con

O discurso do portavoz nacional
transmitiulles folgos aos nacionalistas para
construír unha alternativa fronte ao PPdeG

Guillerme Vázquez: ‘O BNG volverá gob
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’’Se fomos capaces
de sobrevivir e vencer o PP
de Fraga, sobreviviremos
e venceremos o PP de
Núñez Feixóo”

[Guillerme Vázquez]
Portavoz Nacional do BNG.

’’Os galegos déronlle a súa
confianza ao PP para algo
máis que para facer
enquisiñas sobre o galego
ou botar abaixo un
concurso eólico e favorecer
os seus amigos”

[Guillerme Vázquez]

Guillerme Vázquez dirixíuse a unha Praza da Quintana chea como en anos anteriores.
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fenda os intereses de Galiza”.

‘LIBERACIÓN NACIONAL’. Como al-
ternativa á política do PP, o na-
cionalista propuxo un “Estatu-
to de Nación, un Estatuto de
primeira”. Chegado a este pun-
to, Vázquez acusou os socialis-
tas de “argallar”, xunto co PP-
deG, “unha reforma que con-
solide o noso país na segunda
división”. “Pois que saiban que
para ese fin non van contar co
BNG”, berrou. Neste marco, re-
xeitou o neoliberalismo e de-
fendeu “outro modelo econó-
mico e político, onde se respec-
te o libre dereito dos pobos a
decidiren o seu destino”. Váz-
quez alentou o nacionalismo a
traballar arreo a prol de Galiza

tirando dos versos de Manuel
María, “Berrade, erguédevos,
loitade, deica que, todos xun-
tos, academos a liberación na-
cional da Nosa Patria!”.

A lectura do manifesto puxo
o punto final á manifestación
convocada cada ano polo BNG
para celebrar o Día da Patria. Te-
resa Táboas, coordinadora exe-
cutiva da formación, foi a encar-
gada de presentar o acto da Pra-
za da Quintana, para darlle paso
a continuación a Iria Aboi, se-
cretaria xeral de Galiza Nova. A
responsábel da organización
xuvenil alertou a mocidade das
“falcatruadas” de Feixóo e pediu
“esforzo e movemento” para
que Galiza non perda “os seus
sinais de identitarios”.�

conservadores que os ga-
legos lles deron a súa confianza
“para algo máis que para facer
enquisiñas sobre o galego ou
botar abaixo un concurso eóli-
co e favorecer os seus amigos”.

A crise económica tamén
estivo presente no manifesto
do BNG, que se solidarizou co

conflito do metal, cos traballa-
dores de Caramelo, de Treves,
de Pascual e dos produtores lei-
teiros. Ao tempo, Vázquez la-
mentou que a Xunta “non de-

verá gobernar Galiza’

ESTATUTO
SEN BNG?

C eferino Díaz, que vén
de publicar as súas

memorias da autonomía,
era un político xove pero xa
destacado naquel ano de
1981, no que se aprobou o
Estatuto hoxe en vigor.
Lembra como a rebaixa ini-
cial, primeiro, e logo a opo-
sición do nacionalismo, li-
mitaron a lexitimidade dun
texto que saíu referendado
cunha altísima abstención. 

Aínda con moitas dife-
renzas, a situación actual
conserva certas similitudes.
Galiza está ficando atrás
doutras comunidades que
xa aprobaron o seu novo Es-
tatuto e algúns poderes im-
portantes teiman en propo-
ñer un texto rebaixado. In-
cluso, parece que algúns so-
ñan cun novo estatuto pac-
tado polo PP e o PSOE que
exclúa o BNG. A situación
podería repetirse: un texto
polémico e un nacionalismo
moi activo en contra. O re-
sultado podería ser, de novo,
o dunha elevada abstención,
tendo en conta que o Estatu-
to non é algo que mova o co-
razón das multitudes. 

Unha conclusión así do
proceso sería mala para o pa-
ís, pero mala tamén, a nivel
particular, para as dúas gran-
des forzas estatais que verían
a súa proposta, en certa me-
dida, deslexitimada.

A diferenza fundamental
é que o nacionalismo de ho-
xe non é o de hai trinta anos.
Daquela vírase collido a con-
trapé, pero hoxe é capaz de
facer as concesións necesa-
rias, sempre e cando o apro-
bado non quede por baixo de
Cataluña e do recoñecemen-
to do statusde nación do pre-
ámbulo. Na práctica, un no-
vo Estatuto sen BNG é impo-
síbel, aínda que a aritmética
parlamentaria diga o contra-
rio. E Manuel Vázquez sábeo,
igual que o sabe o presidente. 

Núñez Feixóo, que freou o
proceso na lexislatura ante-
rior, ve agora como o debate
se lle vén enriba. O tempo, o
financiamento, as transfe-
rencias, as novas realidades e
o ritmo imposto por outras
autonomías, apreman.�

anosaterra

’’editorial

? UERE SABER MÁIS?
Fotogalerías do Día da Patria en
www.anosaterra.com

A manifestación, que saíu pa-
sadas as 12 horas da Alameda
de Santiago, transcorreu tin-
guindo de azul, branco e ver-
mello as rúas compostelás. Á
fronte da faixa principal si-
tuouse a Executiva en pleno da
formación. Tamén fixeron ac-
to de presenza os distintos car-

gos institucionais, os mem-
bros do Consello Nacional e
máis os ex portavoces Anxo
Quintana e Xosé Manuel Bei-
ras. Ademais, arrouparon ao
BNG representantes de CDC,
de UDC e de ERC, como Oriol
Junqueras, do PNV, como o se-
nador Iñaki Anasagasti, que

subliñou a “boa relación” do
BNG co seu partido, e repre-
sentantes de EA, Nafarroa Bai
e Aralar, entre outras organiza-
cións internacionais.

A anécdota da xornada tivo
lugar cando un helicóptero da
Policía sobrevoou a pouca al-
tura varias veces a Praza da

Quintana mentres Guillerme
Vázquez lía o  discurso. Logo
de facerse un silencio, os ma-
nifestantes asubiáronlles ás
forzas de seguridade, mentres
que o líder nacionalista ironi-
zou, “veñen contarnos, pero
non poden porque somos mi-
les e miles”.�

‘Veñen contarnos,
pero non poden porque somos miles’

Cada vez máis persoas

infórmanse diariamente en:

www. anosaterra.com

O PPdeG conmemorou o
Día da Patria un día antes, o
24 de xullo, cunha ofrenda
floral do seu presidente, Al-
berte Núñez Feixóo, ante o
Panteón dos Galegos Ilus-
tres, onde leu un manifesto
centrado na reivindicación
dun “bilingüismo harmóni-
co” e dun galeguismo “aber-
to”. O PSdeG, pola súa ban-
da, desprazouse, como cada
ano, a Rianxo para depositar
flores ante o monumento de
Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao. Manuel Vázquez,
secretario xeral do PSdeG
defendeu un Estatuto “sen

comparacións nin agravios”
e “coas máximas competen-
cias dentro da Constitu-
ción”. O socialista acusou a
Feixóo de ser “o maior inimi-
go do noso principal sinal de
identidade: a lingua galega”
e criticou a “política segui-
dista de Génova” que practi-
ca a Xunta. A plataforma in-
dependentista Causa Galiza
celebrou o Día da Patria en
Compostela cunha manifes-
tación que rematou na Praza
do Toural, onde reclamou a
soberanía para o país e unha
“convocatoria de folga xeral
a curto prazo”.�

Actos do PP e PSOE

>>>

2-3 galiza.qxd  29/7/09  01:23  Página 3



tou que “entre esta e a próxima
semana” dará a coñecer o re-
conto. Nas súas últimas declara-
cións, o titular de Educación re-
coñeceu que unha empresa ex-
terna trata os datos e xustificou a
tardanza por mor das máis de
190.000 valoracións que integra-

rando o Goberno. Que capaci-
dade de adiviñación”. Pola súa

DEREITOS LINGÜÍSTICOS

A MESA LEVARÁ
AOS TRIBUNAIS
A LEI DA FUNCIÓN PÚBLICA

A Mesa pola Normalización
Lingüística recorrerá nos tribu-
nais a modificación da Lei de
Función Pública. A entidade
presidida por Carlos Callón
considera que “mingua os de-
reitos dos cidadáns”, ao elimi-
nar a obrigatoriedade de reali-
zar a proba de galego nas opo-
sicións. Callón manifestou a si-
tuación “inxustamente secun-
daria” que padece o galego
“até desde a Administración
autonómica. “A día de hoxe,
non está garantida na Xunta a
atención en galego á cidada-
nía”, engadiu. Pola outra ban-
da, a plataforma impulsada
pola Mesa, Queremos Galego,
botou a andar co anuncio da
celebración “dunha gran ma-
nifestación nacional” coinci-
dindo co inicio do curso esco-
lar. Ademais, o colectivo traba-
lla no desenvolvemento dunha
Iniciativa Lexislativa Popular
“para garantir os dereitos lin-
güísticos dos galegos”.�

SEGUNDO A APDR

ENCE TRIPLICA EN EMISIÓNS
O MÁXIMO PERMITIDO POLA LEI

A Asociación pola Defensa da
Ría (APDR) asegurou que a fá-
brica de Ence está incorrendo
nun “incumprimento claro” da
normativa ambiental debido a
que as súas emisións “triplican”
o máximo permitido pola lei pa-
ra unha zona “sensíbel” como a
ría de Pontevedra. Fronte ao di-
rector da factoría, Xosé Antonio
Camblor, que sostén que “non
hai ningunha razón técnica nin
ambiental” que xustifique o
traslado de Ence , o vicepresi-
dente da APDR, Benito Andra-
de, afirma que “actualmente
existen incumprimentos claros
da normativa”. O responsábel
da asociación lembrou que no
2002 a empresa foi condenada
por delito ecolóxico “recoñe-
cendo que estaba contaminan-
do gravemente a ría”.�

CONSULTA DA LINGUA NO ENSINO

A XUNTA RECIBIU 190.000
ENQUISAS DAS 330.000
ENVIADAS ÁS FAMILIAS

O conselleiro de Educación e
Ordenación Universitaria, Xe-
sús Vázquez Abad, volveu atra-
sar a publicación dos resultados
da consulta aos pais sobre o uso
do galego nas aulas. Así, apun-

ron o proceso de consulta. Mar
Barcón, portavoz do PSdeG,
cualificou de “mal feita” a en-
quisa e asegurou que a Xunta
“non sabe agora que facer con
ela”. Ademais ironizou, “Váz-
quez dixo que ía dar un resulta-
do acorde co que estaba prepa-

banda, o BNG criticou os “in-
xustificábeis atrasos” da conse-
llaría e apuntou que a tardanza
podería deberse a que están
“cociñando os datos para que
dean os resultados que eles que-
ren”. Os deputados nacionalis-
tas Carme Adán e Bieito Lobeira
anunciaron que solicitarán a
comparecencia do conselleiro
de Educación para que explique
“o modo totalmente escurantis-
ta e sen garantías de reconto dos
resultados dunha enquisa frau-
dulenta de principio a fin”. Na
mesma liña, a Mesa pola Nor-
malización Lingüística achacou
a demora na publicación dos
datos a que “non eran os que o
PP querería”. Ademais, a asocia-
ción presidida por Carlos Callón
criticou que a Xunta contrate “a
última hora” unha empresa pa-
ra “recontar e presentar os da-
tos” da consulta aos pais cando
“o negou reiteradamente a se-
mana pasada”.�
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ASEMANA María Obelleiro

‘CASO GÜRTEL’

CORREA REGALOULLE
UN RELOXO A FRAGA
CANDO PRESIDÍA A XUNTA

Francisco Correa, cerebro do
“caso Gürtel”, a trama de co-
rrupción que afecta ás filas do
PP, regaloulle un reloxo a Ma-
nuel Fraga no 2003, cando pre-
sidía a Xunta. Así o admitiu o
propio político conservador,
que alega devolveu o agasallo.
Varias das empresas imputa-
das pola Xustiza no “caso Gür-
tel” lograron importantes ad-
xudicacións da administra-
ción que presidía Fraga. Spe-
cial Events, unhas das firmas

que Correa e o seu número
dous –o ex deputado do PP-
deG Pablo Crespo– usaban
presuntamente para lavar os
cartos, logrou dous contratos
da Xunta. Foron máis de 1,4
millóns para promocionar a
carne das vacas tolas no 2002.
Ademais, unha das empresas
imputadas por pagar suposta-
mente comisións, Construtora
Hispánica, logrou máis de 33
millóns en contratos durante o
Executivo de Manuel Fraga.
Trece deses millóns foron con-
tratados por Portos de Galicia,
ente público no que Pablo
Crespo era vogal por nomea-
mento da Xunta.� Alberte Núñez Feixóo e Manuel Fraganun acto electoral do PPdeG. PEPE FERRÍN / AGN

SONDAXE DO CIS

O PSOE BAIXA
E O PP E O BNG SOBEN
EN INTENCIÓN DE VOTO

O último barómetro do Cen-
tro de Investigacións Socioló-
xicas (CIS) outórgalle ao BNG
unha suba de dúas décimas
en intención de voto, do 0,6%
ao 0,8%. A enquisa tamén re-
colle o aumento en dúas déci-
mas do PP, que pasa do 40%
ao 40,2%. Pola contra o apoio
ao PSOE descende 1,8 pun-
tos, até ficar no 39%. A terceira
forza política é IU, que acada
un 4,6 por cento e aumenta
unha décima. CiU mantense
co 3,4% e UpyD chega ao
3,2%, logo de subir desde o
2,9%. ERC sobe unha décima

e sitúase no 1,6% e o PNV ga-
ña dúas décimas e se fai co
1,2%. Os datos do CIS concé-
denlle a CC o 0,5%, e a Na-Bai,
o 0,1%. En canto ás valora-
cións dos líderes, o socialista
José Luis Rodríguez Zapatero
aparece no primeiro lugar
cun 4,27, seguido de Rosa Dí-
ez, de UpyD, cun 4,12, e de Jo-
sep Antoni Durán i Lleida,
que obtén un 3,70. O conser-
vador Mariano Raxoi fica na
cuarta posición cun 3,55. O
nacionalista Guillerme Váz-
quez logra un 2,76 e mellora o
rexistro do anterior líder do
BNG, Anxo Quintana, que no
anterior barómetro conse-
guira un 2,72, malia que cun
coñecemento da cidadanía
moito menor.�

Factoría de Ence-Elnosa. PACO VILABARROS

O conselleiro de Educación, Xesús Vázquez,e o secretario xeral de Política Lingüística,

Anxo Lorenzo, na presentación da enquisa. .JESSICA BARCALA./ AGN
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“declaran nacionalidade histó-
rica”, o mesmo status do que
goza Galicia dende 1981.

Á marxe do Estatuto, Gui-
llerme Vázquez criticou o PP
polas súas exhibicións de “ga-
leguismo cordial” ante a tum-
ba de Castelao. “Como é posí-
bel tanta hipocrisía?”, pregun-
touse Vázquez no acto de ho-
menaxe a Rosalía e Castelao
organizado polas mocidades

de Galiza Nova. Vázquez ta-
mén dixo que “as políticas do
PP son unha aldraxe á memo-
ria de Castelao e de todos os
nosos devanceiros que deron o
mellor de si mesmos para de-
fender a lingua e a nación gale-
gas” pois “Castelao acreditaba
que o noso país debía construír
a súa propia historia, que non
podía ser simplemente un eco
da historia española”.�

o Tribunal Constitucional de-
rrube o novo Estatuto de Cata-
luña para deixar así sen argu-
mentos ao BNG e aos galeguis-
tas do PSdeG que buscan un Es-
tatuto de primeiro nivel. O argu-
mento de Feixóo é que, antes de
enlearse na dialéctica da nego-
ciación estatutaria, o Goberno
debe atender outras priorida-
des máis pragmáticas, en parti-
cular sacar ao país da crise.

O PSdeG QUERE UN ESTATUTO DO
‘MAIOR NIVEL’. “Non podo enten-
der que Feixóo diga que non é
unha prioridade, non se pode
querer a Galicia e poñerlle o pé
no pescozo”, respondeulle
Manuel Vázquez, líder do PS-
deG, na tradicional homenaxe
do seu partido a Castelao en
Rianxo. O ex-conselleiro de
Medio Ambiente argumenta
que o cento por cento dos gale-
gos está a prol de reformar o
Estatuto, pois o actual, malia
que válido, “resulta insuficien-
te” para conseguir máis auto-
goberno. Por iso lle reclama a
Feixóo que acelere o debate,
presentado xa a través dunha
iniciativa no Parlamento e for-
malizado mediante cartas a
Feixóo e Guillerme Vázquez,
voceiro nacional do Bloque.

A demanda socialista dun
“Estatuto no maior nivel auto-
nómico posible dentro do mar-
co da Constitución Española”
ten sido interpretada polo na-
cionalismo como un intento de
chegar a un pacto entre PP e
PSOE que marxine de novo ao
Bloque na elaboración da lei
máis importante de Galicia.

O BNG TEME UNHA PINZA QUE O DEIXE
FÓRA DA NEGOCIACIÓN. “O PSOE
advirte de que non nos perda-
mos en chafalladas identita-
rias. Será mais ben ao contra-
rio, que os demais están prepa-
rando  un Estatuto por baixo
do rango político que quere-
mos”, alertou o líder naciona-
lista. Vázquez tamén destacou
as coincidencias entre os dous

Manuel Vilas
Nas ofrendas, o presidente esti-
vo arroupado por todos os pró-
ceres do seu partido, salvo Xosé
Manuel Baltar, líder do PP ou-
rensá. Estes días, Feixóo volveu
amosar o seu gusto polas metá-
foras políticas. “O PPdeG en-
tende o galeguismo como un
manto capaz de arroupar a to-
dos e cada un dos galegos e non
como un paraugas pensado
para elites e que deixa á intem-
perie a verdadeira masa social
de Galicia”, presumiu o presi-
dente, que nin sequera no Pan-
teón dos Galegos Ilustres esqui-
vou a polémica lingüística.

O mandatario conservador,
ignorando a marxinación sufri-
da polos galegofalantes durante
séculos, presumiu de que o seu
partido encarna “ese galeguis-
mo anónimo, valente, continuo,
que vive cómodo no bilingüis-
mo cordial que sempre estivo
instalado en Galicia”. Mesmo
escolleu entre a obra de Caste-
lao a cita máis acaida para ho-
menaxear a “esas almas sen no-
me que crearon o idioma en que
eu lles estou falando, a nosa cul-
tura, as nosas artes, os nosos
usos e costumes, e en fin, o feito
diferencial de Galicia”.

O PP AGARDA O FALLO SOBRE O ESTA-
TUTO CATALÁN. O chamado feito
diferencial recóllese no Estatu-
to de Autonomía, sobre cuxa
reforma Feixóo non quixo fa-
lar, cedendo a palabra ao nú-
mero tres do partido, Antonio
Rodríguez Miranda. Os con-
servadores nótanse incómo-
dos coa proposta do PSdeG de
reabrir o debate sobre o Estatu-
to na véspera do 25 de Xullo.
Rodríguez Miranda, ademais
de culpar de novo ao bipartito
por non ter presentado un tex-
to común, só acertou a repetir
a promesa de Feixóo de remi-
tirlle un texto ao Parlamento na
primeira metade da lexislatura.

Non haberá pois negocia-
cións de xeito inmediato, xa que
os conservadores agardan que

partidos de ámbito estatal en
asuntos máis concretos, como
o apoio a que Caixanova e Cai-
xa Galicia poidan fusionarse
con entidades foráneas.

En todo caso, Guillerme Váz-
quez xa deixou claro que o BNG
“non avalará” un texto que re-
baixe a Galicia no seu rango po-
lítico no Estado, especialmente
cando outras autonomías co-
mo Aragón e as Illas Baleares se

Feixóo utiliza a ofrenda a Castelao
para criticar os nacionalistas
Para Feixóo o galeguismo é algo “amábel”
e contrario ao “galeguismo esquivo”,
que supostamente aplican os nacionalistas.
Díxoo nada menos que nunha
das ofrendas ante o cadaleito de Castelao

>>>

Os catro expresidentes de Galicia posaron con Feixóo despois de recibir as medallas de ouro. JÉSSICA BARCALA/AGN

A lista de actos polo Día da
Patria tivo o seu intre máis
institucional na entrega das
Medallas de Ouro aos catro
ex-presidentes da Xunta.
Tampouco neste evento,
máis plural por ser dous do
homenaxeados militantes do
PSdeG, Feixóo se privou de
arremeter contra o naciona-
lismo. O presidente dixo que
os seus catro predecesores
comparten unha visión do
galeguismo como “unha casa
común e non unha divisa
partidista” e que “por acción,
devoción e convicción, os ca-

tro mandatarios simbolizan a
galeguidade que rexeitou a
resistencia estéril”.

Se cadra o intre máis cu-
rioso da cerimonia foi escoi-
tar a Feixóo gabar o “valioso
maxisterio” de Emilio Pérez
Touriño, o ex-presidente a
quen hai escasos meses acu-
saba de malgastar os cartos
públicos en luxos. Con Tou-
riño, recibiron a medalla o
conservador Xerardo Fer-
nández Albor, de 91 anos; o
socialista Fernando Gonzá-
lez Laxe, hoxe presidente dos
Portos do Estado e, por su-

posto, Manuel Fraga. O vete-
rano senador pediu que se lle
conceda tempo a Feixóo an-
tes de criticalo e asegurou
que nunca o pasou mellor na
política como cando foi pre-
sidente da Xunta. Iso si, ta-
mén aproveitou o seu dis-
curso para meter baza na po-
lítica estatal, criticando que a
“liberdade de expresión”
poida amparar “unha aldra-
xe ao Rei de España”. O ex-
ministro franquista mos-
trouse convencido de que a
censura “pode ser boa nal-
gún caso”.�

Volveu insistir nas descalificacións
na homenaxe aos ex presidentes
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Desde a reformulación teóri-
ca e política levada a cabo por
Ramón Piñeiro, o concepto
degaleguismoampliou moito
os seus límites, converténdo-
se nun termo de vocación in-
tegradora e capaz de acoller
modos máis plurais de enten-
der Galicia que os derivados
da súa identificación exclusi-
va co ideario do nacionalismo
soberanista. A Piñeiro preo-
cupáballe que o compromiso
con Galicia quedase pechado
nun único e minoritario redu-
to político, e o seu intento
consistiu en converter o gale-
guismo nun espazo común e
transversal que puidese resul-
tar apto e atractivo para unha
gran maioría social, ideoloxi-
camente plural. 

Inspirado talvez polo esto-
magante populismo publicita-
rio dunha coñecida cadea de
supermercados, Alberto Nú-
ñez Feixóo di agora que o gale-
guismo é “un estilo de vida” e
que “non é unha doutrina”. E
como di estas cousas entre
continuas apelacións a Piñeiro,
quizais habería que lembrarlle
ao presidente que para o inte-
lectual e político lugués gale-
guismonunca foi unha pala-
bra-fetiche completamente
baleira de contidos, nin “un
manto” de contornos indefini-
dos, practicamente infinitos,
baixo o cal pode atopar refuxio
e lexitimación calqueradiscur-
so e calquerapolítica. Tal como
Feixóo utiliza a palabra “gale-
guismo”, diluíndoa calculada-
mente nunha esvaída e meli-
flua vaguidade, non sería estra-
ño que un día destes aparecese
algún deses individuos que
aínda abundan no seu partido
reivindicando a Francisco
Franco como galeguista. E Pi-
ñeiro era bo, xeneroso e acolle-
dor, pero non tanto…

O propio Piñeiro precisou
a diferenza existente entre un
prepolítico sentimento natu-
ral de galeguidade e a con-
cienciae a vontadegaleguista.
Non pode haber galeguismo
político digno dese nome sen
conciencia de Galicia como
realidade singular (nacional,
se así se quere) con proble-
mas específicos só resolubles
desde a vontade de autogo-
berno. Piñeiro tamén pensa-
ba que o galeguismo implica
conciencia de Galicia como
cultura diferenciada e vonta-
de clara e activa de que a má-

xima expresión desa cultura, a
lingua galega, poida vivir e de-
senvolverse en plenitude. A
partir de aí, no galeguismo pi-
ñeirista, o mundo faise ancho
e non alleo. Pero a partir de aí.
A partir dun punto ao que Fei-
xóo nin dá chegado nin seme-
lla querer chegar.

Autogoberno e lingua gale-
ga, as dúas claves do galeguis-
mo piñeirista, non constitúen
precisamente os puntos fortes
da traxectoria política de Nú-
ñez Feixóo. Por causa súa e da
súa docilidade diante das esi-
xencias do sector máis antiau-
tonomista da dereita que go-
berna o seu partido, Galicia
non puido aínda consensuar
unha reforma estatutaria en-
camiñada a situar o noso teito
competencial nos máximos
constitucionais marcados por
Cataluña, pero tamén por co-
munidades que decidiron se-
guir o seu ronsel, como Anda-
lucía ou Valencia. E en rela-
ción coa lingua, pouco máis
hai que engadir ao que se ve e
se le estes días. Feixóo foi no
pasado inmediato e segue a
ser hoxe un dos cidadáns que
máis están contribuíndo a
que unha parte da sociedade
confunda e equipare as medi-
das de protección e impulso
da lingua galega cun ataque ás
liberdades cidadás. Desde a
trincheira da dereita, Feixóo é

o principal animador, xunto
con Galicia Bilingüe, do que
dende o nacionalismo maoís-
ta se definiu nos anos 70 co-
mo “conflito lingüístico”. 

Nin en relación co autogo-
berno nin no que respecta á
lingua galega pode Feixóo re-
clamarse do galeguismo pi-
ñeirista. Outra cousa é que
Feixóo pretenda el tamén re-
formular o galeguismo políti-
co e facelo retroceder ata un
estado primariamente senti-
mental, ou reducilo a un estilo
de vida tan respectable como
desprovisto de contidos reais
no tocante ao autogoberno e á
lingua. Está, por suposto, no
seu dereito a facelo e mesmo a
inventar un novo tipo de gale-
guismo que, á vista dos feitos
e as declaracións, poderiamos
definir como o galeguismo ra-
ro. Pero daquela, por unha
cuestión de rigor e sobre todo
de honestidade, debería abs-
terse de converter a Ramón
Piñeiro nunha coartada xusti-
ficadora de actuacións que Pi-
ñeiro xamais aprobaría, como
saben perfectamente todos
aqueles que o trataron, o co-
ñeceron ou simplemente o le-
ron con algunha atención. 

Piñeiro non é Milan Kun-
dera. O escritor checo vive
moi lonxe de nós, non sabe
quen é Núñez Feixóo e non
creo que teña moitos amigos

en Galicia que lle vaian contar
que, diante do Consello da
Cultura Galega, o presidente
da Xunta terxiversou as súas
ideas sobre o provincianismo
literario, co taimado obxecto
de abroncar os que aínda cren
que o galeguismo cultural e a
cultura vehiculada en lingua
galega teñen sentido e razón
de ser. Piñeiro estaba, sen nin-
gunha indecisión, sen nin-
gunha ambigüidade, entre os
que sostiñan esa crenza. Tan-
to é así que, como talvez saiba
Feixóo, dedicou a súa vida a
convencer a xente de que a
defensa da lingua galega era a
grande empresa común dos
galegos. De feito, convenceu
bastantes rapaces do seu tem-
po para que canalizasen as sú-
as inquedanzas literarias a
través da escritura en galego.
É certo que Piñeiro sempre fi-
xo estas cousas desde a ama-
bilidade, a cordialidade, a har-
monía e a tolerancia, pois
nunca foi un túzaro. Pero
tampouco chegou nunca a
confundir as actitudes cos
contidos ou, horacianamen-
te, a verbacoares.

Se Núñez Feixóo ten algún
respeto por Ramón Piñeiro, e
eu non quero dubidar de que
isto é así, debería ser máis coi-
dadoso á hora de esgrimir o
seu nome con finalidades
completamente alleas ás cau-
sas ás que Piñeiro dedicou to-
da a súa menesterosa vida. E
calquera que coñeza un pouco
a obra do de Láncara, sabe que
entre esas causas nunca estivo
a desprotección da lingua gale-
ga nin o bilingüismo harmóni-
co, ese mítico constructo de
pai descoñecido por cuxa defi-
nición precisa seguimos agar-
dando moitos galegos. 

Que ninguén tema que eu
quera apropiarme de Piñeiro,
cousa que está moi lonxe das
miñas intencións e das miñas
posibilidades. Pero tampouco
me apetece que outros o fa-
gan, sobre todo se pretenden
facelo de forma indebida, en-
ganosa, partidista e frívola. No
fondo, non se trata nin de
apropiacións nin de expro-
piacións, senón de algo bas-
tante máis simple: Piñeiro fixo
o que fixo e dixo o que dixo. E
o que Piñeiro fixo e dixo en re-
lación coa lingua galega e co
autogoberno non coincide en
absoluto co que está a facer e a
dicir Alberto Núñez Feixóo.�

PIÑEIRO, FEIXÓO E O GALEGUISMO
TRIBUNA �Damián Villalaín.

’’Para Piñeiro, galeguismo
nunca foi unha palabra-
fetiche baleira de contidos,
nin ‘un manto’ de
contornos indefinidos,
baixo o cal pode atopar
refuxiocalqueradiscurso
ecalquerapolítica”

’’Autogoberno e lingua
galega, as dúas claves
do galeguismo piñeirista,
non constitúen
precisamente os puntos
fortes da traxectoria política
de Núñez Feixóo”

’’Calquera que coñeza
un pouco a obra de Piñeiro,
sabe que nunca defendeu a
desprotección da lingua
galega nin o bilingüismo
harmónico”

Carlos Casarese Ramón Piñiero fomaron parte, na primeira lexislatura autonómica como independentes galeguistas,do

grupo parlamentario socialista.                                                                                                                                                                                             ARQUIVO FAMILIA CASARES
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desen consensuar á súa marxe,
vistas as iniciais declaracións,
posteriormente matizadas, so-
bre a “marxinalidade” das cues-
tións de identidade.

Guillerme Vázquez vincu-
lou a necesidade do novo Esta-
tuto coa reivindicación nacio-
nal, “as cuestións de rango te-
ñen interés para os galegos.
Rango político é igual a com-
petencias, as competencias re-
presentan máis cartos e máis
ingresos e isto conleva máis
benestar. Non ter a considera-
ción de nación custoulle a Ga-
liza centos de millóns de eu-
ros”. Os nacionalistas mante-
ñen na súa páxina web a súa
proposta para o debate dun
Estatuto de Nación.

POR QUE O PP GALEGO NON TEN AÍNDA
UN TEXTO? Bloquear a reforma á
espera dun hipotético triunfo
do PP na carreira á Moncloa
pode ser unha posíbel inter-

pretación ao adiamento anun-
ciado por Feixóo. O presidente
galego terá que fiar moi finos os
argumentos cando a cuestión
chegue ao Parlamento, porque
a súa declaración pública
anunciando dous ou tres anos
de atraso, por mor da crise, se-
mella unha mala disculpa se xa
se acadara un amplo consenso
parlamentar en 2007/2008. 

O PP de Galicia ten o seu pro-
pio modelo e non debería agar-
dar tanto tempo a unha cues-
tión que as recentes negocia-
cións de financiamento demos-
traron inaplazábel. Escudarse
na discrepancia identitaria
amosa temor a que esta despre-
zada cuestión, teña máis impor-
tancia electoral da admitida á
hora de vender un novo Estatu-
to de Autonomía, se mesmo An-
dalucía –co acordo de PSOE e
PP– se autodefine politicamente
como nacionalidade e fala do
seu “carácter nacional”.�

GALIZA.7.

Xan Carballa
Na pasada lexislatura, cando as
reformas estatutarias foron sa-
índo adiante, abandeiradas
pola iniciativa de Cataluña, a
galega quedou encallada pola
posición do PPdeG. O Parla-
mento galego chegara a reunir
unha ponencia con máis dun
cento de comparecentes e des-
pois dunha prolixa negocia-
ción chegouse a unha posta en
escena cos líderes dos tres par-
tidos arredor dunha mesa en
Monte Pío que finalmente non
acadou a fumata branca. Os
historiadores dilucidarán se foi
provocado por cálculo electo-
ral propio de Núñez Feixóo ou
por decisión de Mariano Raxoi
e a cúpula madrileña do parti-
do. O caso é que hai práctica
unanimidade en considerar
que a falta dun texto actualiza-
do e moderno, condenou á ba-
nalidade a posición de Galicia
durante a negociación do novo
financiamento autonómico.

A simples lectura comparada
dos vellos estatutos e os recén
elaborados fanlle entender a
calquera cidadán que a actuali-
zación máis que necesaria era
un imperativo do sentido co-
mún. Preámbulos elaborados
con definicións políticas e análi-
ses históricas froito de amplísi-
mos consensos e mesmo una-
nimidades, que se ben no caso
de Cataluña serven para poñer a
cen por hora a artillería dialécti-
ca da dereita, no de Andalucía e
Valencia, atemperan os calores
españolistas do PP central, que
tivo que engancharse ao tren fe-
deralizante que arrancou con
Pasqual Maragall.

Pero máis alá da nova teori-
zación política sobre a futura ar-
quitectura do Estado, os estatu-
tos de autonomía aprobados
intentan poñer en marcha un-
ha nova realidade, na que o po-
der autonómico xa manexa
tanto poder e orzamentos que
obrigan á revisión e a responder
a realidades que en tres décadas
tiveron unha mudanza radical e
que fan crise en paralelo coa in-
certidume económica.

No fondo estase tecendo, á
inversa do acostumado, unha
nova redacción do texto cons-
titucional español no que atin-
xe á organización territorial. O
debate acabará por chegar ao
Congreso dos Deputados en
2012, goberne quen goberne.
Farao cando, por fin, o propio
Constitucional marque os lí-
mites intepretados do Estatuto
catalán e, coñecidas as novas
costuras políticas, os electora-
dos se pronuncien.

O PSdeG TOMA A DIANTEIRA E O BNG
INSISTE NUN ESTATUTO DE NACIÓN.
Pasados tres meses das elec-
cións, socialistas e nacionalis-
tas semellan entender que de-
ben poñer punto final á indeci-
sión e arrancar setembro con
outros folgos. O secretario dos

socialistas galegos, Manuel
Vázquez, lanzou a primeira voz
e insistiu nela en Rianxo, o 25
de xullo: “é difícil comprender
que o presidente de Galicia de-
cida que a columna vertebral
da política galega dos próxi-
mos anos carece de importan-
cia” e criticou que Feixóo plan-
tee que a reforma deba partir
dunha iniciativa do Executivo,
“nunca pasou na historia. É
unha cuestión lexislativa e a
iniciativa debe saír do parla-
mento”.

As declaracións do líder so-
cialista, que puxo en marcha un
grupo de traballo interno para
afinar a súa proposición estatu-
taria, fixeron reaccionar o BNG,
que tiña aparcada a cuestión
acaso pola súa dialéctica interna
ou pola celebración do Día da
Patria, na que soe marcar os
seus retos imediatos. Os nacio-
nalistas manifestaron temor a
que socialistas e popularespui-

ANOSATERRA
30 DE XULLO - 2 DE SETEMBRO DE 2009

O 25 de xullo foi a data escollida para
o relanzamento da reforma do Estatuto
de Autonomía, tanto pola banda dos socialistas
como dos nacionalistas. O presidente Feixóo
di que non é prioritario e postérgao un mínimo
de dous ou tres anos

Núñez Feixóo, Pérez Touriñoe Anxo Quintananunha das reunións para tratar a reforma do Estatuto de Autonomía en Monte

Pío, Santiago,  o 17 de xaneiro do 2007.                                                                                                                                                                                                                                               OTTO / AGN

Presidente novo con Estatuto vello

Na Transición o texto auto-
nómico urdiuse procurando
que Galicia fose o dique á bai-
xa da extensión das autono-
mías. A reacción dunha parte
dos deputados galegos, a
gran resposta social ante o
denominado Estatuto da  Al-
draxe (4 de Decembro de
1979) e o temor ás conse-
cuencias electorais, decidi-
ron a redacción dun Estatuto
de primeira, consonte á defi-

nición de Galicia como na-
cionalidade. Pero as dúbidas
de parte da dereita galega,  a
súa desconfianza na autono-
mía e a incapacidade de in-
cluír a gran parte do naciona-
lismo deron nun referendo,
en decembro de 1980, con
apenas un 25% de participa-
ción que devaluou o arran-
que do autogoberno.

Feixóo e o PP de Galicia
teñen todo o verán para esti-

mar un cambio no seu ca-
lendario e recuperar a ini-
ciativa da reforma. No caso
da reforma estutaria non
deben temer que o proceso
culmine coa disolución do
parlamento se hai novo Es-
tatuto. Non é como os cam-
bios na Constitución, que se
se reforma o Titulo II referi-
do á Coroa, hai que disolver
as Cortes e convocar novas
eleccións.�

Temor a unha nova aldraxe?

’’Hai práctica unanimidade
que a falta de novo Estatuto
condenou á banalidade
a posición de Galicia
durante a negociación
do novo financiamento”

’’As reformas de Andalucía
e Valencia atemperan
os calores españolistas
do PP central, que tivo
que engancharse ao tren
federalizante que arrancou
con Pasqual Maragall”

’’O PP de Galicia ten
o seu propio modelo e non
debería agardar tanto
tempo a unha cuestión que
as recentes negociacións
de financiamento
demostraron inaplazábel”
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entre as tres universidades e a
Consellaría de Cultura no mar-
co do Ano da Memoria.

H.V.
Vén de presentarse en Santiago
a base de datos do proxecto das
tres universidades “Nomes e vo-
ces” para estudar a represión
franquista e restituír a memoria
das “persoas que sufriron algún
tipo de persecución por mor da
súa ideoloxía ou a súa posición
favorábel á democracia republi-
cana”. De momento hai 14.000
fichas colgadas na rede.
Dirixido polo catedrático de
Historia Contemporánea da
Universidade de Santiago, Lou-
renzo Fernández Prieto, o Pro-
xecto de Investigación “Nomes
e voces” inclúe un equipo dou-
tras quince persoas da educa-
ción superior e nace en abril de
2006 ao abeiro dun convenio

A base de datos presentada
en Santiago o 29 de xullo inclúe
14.000 fichas de persoas repre-
saliadas, mais os autores da in-
vestigación sinalaron que “dista
de ser definitiva, nin polo núme-
ro, nin polo tempo que durou a
represión, nin polas formas que
esta adquiriu”. Así, concíbese
como “unha obra en perma-
nente construción, incorporan-
do novos nomes na medida en
que se consulten novas fontes”.

Os autores sinalaron que to-
dos os datos están cruzados e
sometidos a un contraste que
non resultou doado. Para levar a
bo termo a súa investigación,
consultaron 2.608 expedientes
xudiciais (con máis de 400.000
páxinas) e o rexistro civil de 310
concellos, ademais de realizar
100 entrevistas a superviventes
(están pendentes outros 450) e
recoller os datos que xa estaban
rexistrados en traballos anterio-
res. A consulta en internet da
identidade das vítimas do fran-
quismo deseñouna o equipo A
Navalla Suíza e responde a crite-

rios de facilidade e comodidade
para os usuarios. 

Os obxectivos desta iniciativa
diríxense en tres direccións: ela-
borar a lista de nomes das víti-
mas, entrevistar os superviven-
tes e o rescate de lugares nos que
se produciu a represión.

LEI INSUFICIENTE. As asociacións
pola memoria histórica consi-
deran que a esta iniciativa cóm-
pre sumarlle unha reforma da
Lei para impulsar a retirada da
simboloxía franquista dos espa-
zos públicos, derrogar a amnis-
tía de 1977 e recoñecer os crimes
dos franquismo como de “lesa
humanidade”, o que levará a
consideralos imprescritíbeis e a
revisar as sentenzas dos tribu-
nais da ditadura. Estes obxecti-
vos, aseguran as asociacións, es-
tán a chocar coa oposición do
novo goberno.�

As tres
universidades abren
en internet unha
base de datos con
14.000 fichas

As vítimas do franquismo,
con nome e apelidos

Lourenzo Fernández Prieto

CEN  DÍAS

Carlos Aymerich

Cumpridos cen días te-
mos xa abondo para

axuizarmos a xestión de Al-
berto Núñez Feixóo e os
seus á fronte do goberno de
Galiza. Un goberno marca-
do pola inacción práctica e o
activismo mediático.

En materia de política so-
cial, o activismo mediático
convive cunha parálise ab-
soluta: en cen días de gober-
no non se recoñeceu nin un-
ha soa prestación social no-
va, avaliáronse apenas 800
solicitudes para axudas tan
importantes como as da de-
pendencia e paralízanse as
probas selectivas do Con-
sorcio do Benestar entanto
residencias de terceira idade
e galescolas xa rematadas fi-
can á espera de que o gober-
no, que non agacha a prefe-
rencia polo sector privado,
teña a ben abrilas.

No ámbito económico e
laboral, os gandeiros, os tra-
balladores do sector do me-
tal de Vigo e doutras locali-
dades e os cadros de traba-
lladores afectados por expe-
dientes de regulación de
emprego experimentan en
carne propia o desleixo dun-
ha Xunta de Galiza que
apoia a absorción das caixas
de aforro galegas por enti-
dades foráneas mentres
acepta, xunto co PSOE, un
financiamento insuficiente.

Mais sexamos xustos. Re-
conezamos os avances de
Alberto Núñez Feixóo na
ofensiva contra o galego.
Mesmo que aínda non fose
quen de ofrecer os resulta-
dos da enquisa que lles ofre-
ceu aos pais para cambiar a
lingua no ensino xa levan-
tou na súa contra unha am-
pla contestacion cidadá que
é, sen dúbida, o mellor des-
tes 100 dias.�

’’

Non se recoñeceu nin
unha soa prestación

social nova”

SUBVENCIÓNS DE
POLÍTICA LINGÜÍSTICA

O DOG do 8 de xuño publica a
listaxe de entidades sen fin de lu-
cro que recibirán subvención da
nova Secretaría Xeral de Política
Lingüística que dirixe Anxo Lo-
renzo. Até aí todo pode parecer
normal. Cando un repara nas
entidades que van recibir cartos
públicos, teoricamente para
“incrementar os usos da lingua
galega nas áreas de transmisión
familiar e da mocidade”, atopa-
mos cousas sorprendentes.

Calquera coruñés que lea a
prensa local coñecerá a Xerardo
Crespo. Presidente da Asocia-
ción de Veciños El Ensanche y
Alrededores, destácase polas
súas críticas ao Concello da Co-
ruña, por facer caso da Comi-
sión de Toponimia de Galicia,
que di que o nome da cidade
heculina é A Coruña. Tamén
protestou cando o Concello de-
cidiu levar ao pleno os nomes
de algunhas rúas da cidade co-
mo a Avenida de Arteixo, pois
Crespo defendía que debía de
manter “el nombre de siempre,
que no es otro que Arteijo”.

Pois este defensor da lingua
galega recibirá do departamento
de Lorenzo case 10.000 euros.
Estes cartos están repartidos nas
diferentes entidades que Crespo
dirixe, que pasamos a enumerar:

AA.VVEl Ensanche y Alrede-
dores:2.448 euros para un Club
de Lectura e un Blog de promo-
ción do galego; Asociación gale-
ga para a Formación de Mulle-
res (Agafom): 2.821 euros para
un libro de contos, CD e guía de
promoción do galego e publici-
dade; Asociación de Empresa-
rios Discapacitados de Galicia:
2235 euros para un concurso de
composición musical.; Funda-
ción para el Desarrollo Emplea-
bilidad y Formación(FUNDE-
FO): 2.235 euros para un con-
curso de monólogos de humor.

En total, 9.739 euros para to-
do tipo de actividades de pro-
moción do galego. Estamos en-
cantados que Crespo se una á
defensa do idioma galego e es-
peramos con moita atención
poder participar no concurso de
composición, no club de lectura
así como poder coñecer os con-
tos, cds, guías e blog que seica vai
realizar cos cartos de todos os

galegos e galegas. De non ser así,
polo menos esperemos poder

rir por non chorar co seu con-
curso de monólogos de humor.
Chama un pouco a atención
que entidades da nosa cidade
moi relacionadas coa cultura ga-
lega como Xacarandaina, Ami-
gos dos Museos, O Facho ou Do-
naire teñan recibido 0 €. Debe
ser polo descoñecemento que
teñen en promocionar todos os
días do ano a lingua galega.�

Beatriz Souto
(A Coruña)

CARTAS

XO
SÉ

 L
O

IS

’’Consultáronse 2.608
expedientes xudiciais
e o rexistro civil
de 310 concellos”

UERE SABER MÁIS?
www.nomesevoces.com?

A NOSA TERRA NON SE
PUBLICA EN AGOSTO.

O seguinte número estará nos
quioscos o 3 de setembro.

Información diaria en
www.anosaterra.com

’’
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meiras xornadas de goberno,
mais tamén optou por unha
crítica interposta ao centrar a
información na opinión de tres
líderes políticos: Mar Barcón
(PSdeG-PSOE), Carlos Ayme-
rich (BNG) e Manuel Ruíz Ri-
vas (PP). Como era de agardar,
as posicións de socialistas e na-
cionalistas eran hostís ao go-
berno, mentres que Feixóo só
conseguía o apoio do propio
partido. Por outra banda, o 27
de xullo El Correo Gallego in-
cluía a colaboración habitual
de Alfredo Conde, articulista
de referencia no xornal xunto
con Carlos Luís Rodríguez. Es-
te último non publicou a súa
columna e o primeiro preferiu
centrarse noutras cuestións
distintas da política.

IRONÍA. El País,que conta cunha
edición en Galiza, sinala que
“Goberno e oposición polari-
zan as súas opinións sobre os
100 primeiros días de Feixóo”.
O rotativo afirma que “non hai
zona morna nin asomo dun
punto de encontro” entre go-
berno e oposición. En páxinas
interiores abandona o ton neu-
tro e titula: “Está encarrilada a
solución á crise económica, se-
gundo o PP”, aínda que a infor-
mación, máis que centrarse na
cuestión dos efectos do estou-
pido da burbulla inmobiliaria,
insiste na análise política, dan-
do voz aos tres partidos pre-
sentes no Parlamento.

Con ironía, Xornal de Gali-
cia sinala no titular principal
que “O PPdeG sostén que o
mellor de Feixóo está por che-
gar”. Na información interior,
recolle que “o voceiro do PP-
deG, Antonio Rodríguez Mi-
randa, destacou que o Gober-
no de Núñez Feixóo foi capaz
en 100 días «de pasar do dito ao
feito» e que se lograron «im-
portantes avances» que articu-
lou en catro eixos, «austerida-
de, unidade, verdade e liberda-
de»”. O seu xornalista de políti-
ca, Rodri Suárez, asina un co-
mentario de contexto que leva
como título “Cen días de go-
berno en campaña electoral”.
O autor explica que “Feixóo
chega á data simbólica dun
presidente entrante cunha boa
imaxe externa labrada a base
de xestos intelixentes pero so-
metido á volta das políticas
económicas, sociais e culturais
de Fraga e á apertura dunha
inédita guerra lingüística”.�

que vender un Audi, pechar se-
te chiringuitos e facer xogos
malabares coa Administración
olívico-provincial sexa gober-
nar”. Por outra banda, tamén si-
nalaba que “os galegos non pa-
gamos un goberno para que, no
canto de gobernar o noso patri-
monio lingüístico, e construír
sobre el un espazo público de
identidade e política, deixe que
o gobernemos nós, a golpe de
enquisa, coma se a suma das
perspectivas e teimas indivi-
duais puidese converterse nun-
ha política vertebradora”.

Faro de Vigotamén opta, en
aparencia, por non mollarse,
pero emprega o sistema de in-
terpelar os cargos institucionais
e asociativos para que analicen
a política destes primeiros días.
Cos alcaldes das cidades for-
mando parte dos partidos da
oposición, cunhas deputacións
provinciais que nun cincuenta
por cento están nas mans do
PSOE e o BNG e uns dirixentes
sociais máis proclives ao bipar-
tito, o resultado é un suspenso
sen paliativos. Das 24 persoas
consultadas, 16 amósanse cla-
ramente críticas, cinco aplau-
den o goberno e catro –todas
elas de sectores dependentes da
Administración– tratan de ser
amigábeis con Feixóo sen
abandonar unha actitude rei-
vindicativa.

O diario de Santiago, El Co-
rreo Gallego, dedicoulle a sec-
ción do tema do día ás cen pri-

menta dúbidas sobre o futuro
de infraestruturas pendentes”.

Mentres o periódico coruñés
facía equilibrios para non dete-
riorar as súas boas relacións co
novo goberno, os seus colum-
nistas non eran tan obedientes
e unhas das súas principais si-
naturas, Xosé Luís Barreiro, car-
gaba contra o presidente. O po-
liticólogo afirmaba que “falta
por saber se ten claro o signifi-
cado da palabra gobernar, e se
coñece a diferenza que hai en-
tre contentar un país e construí-
lo, ou entre darlle polo pau á
xente e xerar inercias de progre-
so que queden aí cando a histo-
ria cambie”. Por se acaso, Ba-
rreiro explicaba que “non creo

pal cambio é a “austeridade”,
que permitirá “financiar outros
compromisos”. É dicir, deixa
para o futuro a crítica sobre es-
tes cen días. Con todo, non evi-
ta sinalar que “a Xunta puxo
máis énfase en denunciar os
buratos herdados nos Presu-
postos que elaborou o anterior
Executivo que en aclarar que
créditos desas contas reorien-
tará para liberar uns recursos
cos que Feixóo emulou o Plan E
de Zapatero. En todo caso, a te-
oría dos buratos financeiros se-

GALIZA.9.

H.V.
Promesas incumpridas: eis o
resumo que os medios de co-
municación fan dos primeiros
cen días de goberno do presi-
dente Alberte Núñez Feixóo.
Mentres uns se atreven a sina-
lar as eivas do executivo galego,
outros prefiren non enumerar
os desacertos do inquilino de
Monte Pío.

La Voz de Galicia é dos que
opta por contemporizar co lí-
der do PP galego, mais vese na
obriga de sinalar que o princi-

Os medios sinalan os incumprimentos
dos primeiros cen días de goberno

A prensa suspende a Feixóo

Alberte Núñez Feixóona rolda de prensa de valoración dos seus 100 primeiros días como presidente. PEPE FERRÍN / AGN

’’Os galegos non pagamos
un goberno para que,
no canto de gobernar
o noso patrimonio
lingüístico, e construír
sobre el un espazo público
de identidade e política,
deixe que o gobernemos
nós, a golpe de enquisa”

[Xosé Luís Barreiro]
La Voz de Galicia.

’’Está encarrilada a solución
á crise económica,
segundo o PP”

El País.
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OS GALEGOS,
MÁIS TRABALLADORES
QUE OUTROS,
SEGUNDO FEIXÓO

Coincidindo co Día da Patria, o
presidente,AlberteNúñezFei-
xóo, concédelle unha entrevista
a La Voz de Galicia na que ex-
presa algunhas das súas ideas.
Pregúntalle polas amizades que
lle saíron desde que ocupa o
posto. “Amigos, os que tiña. Co-
ñecidos, moitos máis. Hai co-
ñecidos que eu non coñezo”, si-
nala. A conversa revela varios
aspectos pouco difundidos de

Feixóo. Un deles é a tendencia
ás frases abstrusas: “Moitas ve-
ces utilizamos a boca e non as
orellas, aínda que hai moito que
escoitar, que aprender. Un pre-
sidente ten como grande obri-
gación a de escoitar. E logo ten
outra: decidir”. De todos os xei-
tos, quizais sexa máis significa-
tiva a súa opinión sobre os gale-
gos e os de fóra: “Creo que os
galegos somos moi individua-
listas. A nosa estrutura social, a
forma de entender a vida, de-
móstrao. Gústanos vivir de
forma dispersa. Aos alemáns
tamén, pero eles teñen un país

acabado, ordenado, e nós, non.
Non nos organizamos para
vender os nosos produtos. É
outra materia pendente: expor-
tacións. Se antes dicía que so-
mos máis individualistas, ta-
mén creo que o pobo galego é
máis traballador que outros.
Con perspectiva, vexo a unha
Galicia, cidade difusa pero
única, máis culta, máis tole-
rante e cun idioma máis”. Alén
do etnicismo do que defende
que os pobos teñen caracterís-
ticas de seu, non parece moi
boa política chamarlles vagos
ao resto dos españois.�

GALIZA.10. ANOSATERRA
30 DE XULLO - 2 DE SETEMBRO DE 2009

VIOLENCIA

Rosa Aneiros

A lba sostén papeis húmidos
entre os tentáculos. “A

princesa saudí que fuxiu da la-
pidación” –le– “Embarazada
froito dunha relación denomi-
nada adúltera, o Tribunal de In-
migracion e Asilo de Londres
decidiu aceptar a súa petición
de asilo para evitar que sexa
apedrada, azoutada ou decapi-
tada, castigos contemplados na
Sharia”. Sigo, anuncia a pe-
quenavulcanoctopus hydrot-
hermalis: “Centos de violacións
nunha comunidade menonita
de Bolivia. As mulleres eran dur-
midas cunha substancia quí-
mica e non denunciaron antes
as agresións, ben porque as atri-
buíron ao diaño, ben por ver-
gonza xa que se trata dunha co-
munidade moi relixiosa”. Con-
tinúa: “un grupo de rapaces foi
detido en Isla Cristina acusado
de violación sexual a unha me-
nor días despois dunha agre-
sión similar en Baena con ou-
tros seis menores implicados”.
E acabo coas tres mortas por
violencia en España nesta pa-
sada fin de semana. Alba fala
con desprezo e certa increduli-
dade: “Segundo Amnistía Inter-
nacional, unha de cada tres mu-
lleres no planeta sufriu abusos
nalgún momento da súa vida. A
violencia na familia é a primeira
causa de morte e de minusvalía
para moitas mulleres, por riba
do cancro e dos accidentes de
tráfico”. Eu, para matar o silen-
cio, escollo os versos de Marta
Dacosta: “Pobre Ofelia cristali-
zada estás no sangue da lou-
cura; e gardas baixo as unllas a
carne do covarde, como un be-
rro atroz que nos convoca. Os
teus ósos, espadas de cristal
contra a fame caníval de posuír-
nos, de beber a nosa alma, zu-
garnos a vontade, dobregarnos
ao río do delirio. Ofelia, pe-
quena Ofelia non se sacia a sede
do covarde”.�

’’

’’Eu, para matar o silencio,
escollo os versos
de  Marta Dacosta”

ENPOLEIROALLEO

Xulio Fernandez Gaioso presidente de Caixa Nova. PEPE FERRÍN / AGN

’’Sen dúbida,
sería tiroteado se eu
mesmo tentase forzar
a porta da Casa Branca”

[Barack Obama]

Antón Reixa. PACO VILABARROS

O LAICISMO
CONFESIONAL

En Xornal de Galicia, Antón
Reixa láiase do incumpri-
mento no que as autoridades
incorren cando se trata de pór
en práctica o laicismo que a
Constitución proclama. “Case
non pasa día sen que a laici-
dade do Estado, a nosa acon-
fesionalidade constitucional
non sexa violentada polas
propias autoridades. A se-
mana pasada, con obscena
ostentación o Consello Supe-
rior do Poder Xudicial non foi
quen de emitir un informe
técnico (iso era o que se lle pe-
día) sobre o proxecto de lei
para reformar a regulación do
aborto. Frivolamente, o pro-
pio presidente do Goberno
xustificou incluso o voto en

conciencia do presidente do
consello. Para que serve ese
órgano máximo dun dos po-
deres do Estado?”, pregunta o
articulista, que máis adiante
sinala que “o pasado sábado,
25 de xullo, o presidente da
Xunta volveu perpetuar esa
supersticiosa tradición da
ofrenda ao Apóstolo. Esa retó-
rica, non por repetida, menos
irracional, de pedirlles a deus
e aos santos pola paz e o be-
nestar. Por favor, nin recen,
nin vaian á misa por min. Xa o
facía a miña aboa. É ben cu-
rioso e representativo que os
dous partidos maioritarios no
reino de España teñan ese
nulo interese e respecto pola
laicidade do Estado. Non son
asuntos simbólicos, senón
síntoma de que algo non fun-
ciona nesta democracia”.�

O BO FUNCIONAMENTO,
MÁIS IMPORTANTE QUE
A UNIDADE DAS CAIXAS

O debate da unidade das caixas
galegas está de plena actuali-
dade, como a fusión con entida-
des de fóra, mais algunhas voces
discuten a súa necesidade.
Unha delas é a de Xosé Luís
FrancoGrande, que en La Voz
de Galiciapregúntase “Será po-
sible facelo peor?”, en relación á
política do goberno galego. A
resposta que el mesmo dá é a se-
guinte: “Pois é posíbel, aínda
que pareza mentira. Por exem-
plo, se arrincamos, como parece
ser o caso xeneralizado, de que o
tamaño dunha caixa está en re-
lación directa coa súa bondade,
ou viabilidade, ben podemos
estar dicindo unha babecada:
porque nada máis doado que
montar unha caixa de grandes
dimensións. O caso é facelo ben,

con sentido profesional, prác-
tico e eficaz. E acadar tal cousa
non é nada fácil. Haberá que ter
unha idea previa moi clara de
cuestións cardinais, entre elas, e
moi en primeiro termo, as de-
mandas do mercado galego. Sa-
bemos cun mínimo de serie-
dade se as nosas dúas caixas ne-
cesitan unirse para servir a so-
ciedade galega? Temo que disto
sabemos moi pouco. E se así for,
estariamos facendo castelos de
area”. Para el, “subsistirán as
caixas sólidas –poden ser pe-
quenas e ser moi sólidas e, á in-
versa, moi grandes e moi pouco
sólidas– e non as que non o se-
xan. Son sólidas as actuais caixas
galegas? En Internet pode quen
o desexe comprobar esa solidez:
boten unha ollada ás cifras de
recursos propios e de recursos
alleos, e demais datos que prefi-
ran, e terán unha acaída radio-
grafía de cada unha”.�
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Manuel Vilas
Desta volta, o baleiramento fa-
rao con permiso, grazas á me-
moria aprobada polo Estado e
a Xunta. A administración
obriga a manter un 45% da
auga, pero o voceiro de ADEGA
en Ourense, Xan Carlos Fer-
nández, prevé un “baleirado
total”. Fernández apoia esta
acusación na seca completa do
Río Sil, levada a cabo pola eléc-
trica a comezos de Xullo. 

Este corte total non estaba
autorizado pero, segundo os
ecoloxistas, Iberdrola execu-
touno para meter as escavado-
ras no propio leito do Sil. A Xus-
tiza xa investiga unha denun-
cia de ADEGA por violación do
caudal mínimo ecolóxico e a
ministra do Medio anunciou
un expediente.

NOVO BALEIRADO O DÍA 1. Esta se-
mana o Sil baixa demasiado
caudaloso para o que é normal
no seco verán dos Peares. Iber-
drola, tras cortar o río no tramo
xusto posterior á parede do en-
coro, agora está a baleirar o
vaso da presa. Segundo fontes
dos traballadores, o caudal
será mínimo o 1 de agosto.

“Ningunha especie pode
sobrevivir nun río que pasa de
ir seco a ir ao máximo en
quince días”, láiase o senador
do BNG, Xosé Manuel Pérez
Bouza, mentres observa as
obras. O político visitou varias
veces o lugar, pero non pode
achegarse porque a eléctrica
pechou o paso.

MANUEL VÁZQUEZ DI QUE NON AUTORI-

ZOU A SECA. Os nacionalistas xa lle
demandaron á Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil que
“suspenda de forma inmediata
e preventiva” as obras polo

abuso do permiso. Bouza
alerta ademais que o de San Es-
tevo é o primeiro dunha ducia
de aproveitamentos que Iber-
drola e Fenosa ambicionan no
Sil. O senador argumenta que,
de seren autorizados, os novos
encoros poden impedir que a
Unesco declare á Ribeira Sacra

GALIZA.11.

de Nogueira de Ramuín está
con Iberdrola. Carlos Temes
(PP) destaca que o municipio
ingresará un millón en licen-
zas, malia que admite que
polo de agora a firma non
cumpriu a promesa de con-
tratar operarios locais, contra-
tacións que Temes agarda
faga máis adiante.

DOUS TRABALLADORES EN TODO OU-

RENSE. Mentres Iberdrola des-
taca a riqueza que suposta-
mente crea no país, ADEGA
afirma que en todo Ourense só
ten dous traballadores fixos.
Iberdrola afirma que a súa acti-
vidade xerou 110 millóns en
2008 en Galiza, con compras a
cen empresas. Cifra que multi-
plica até 600 millóns cos novos
aproveitamentos de San Es-
tevo, San Pedro e a “futura cen-
tral de Santa Cristina”. Este úl-
timo é un proxecto máis polé-
mico que San Estevo II. Tamén
se basea na especulación co
prezo da enerxía (bombéase
auga pola noite, cando o mega-
watio é máis barato, e turbi-
nase polo día, cando é máis
caro) pero o seu impacto am-
biental é maior, pois cómpre
construír unha macrobalsa
onde almacenar a auga. Polo
de agora, o Estado rexeitou a
súa autorización.�

Patrimonio da Humanidade.
O Parlamento de Galicia xa

demandou na pasada lexisla-
tura que non se aproben máis
encoros nos sobreexplotados
ríos galegos. Galiza, con só o
5% do territorio do Estado xera
o 25% da electricidade hidráu-
lica. A cuestión é que a Confe-
deración Hidrográfica de-
pende do Estado, malia as con-
tinúas peticións para transfe-
rila. Con todo, antes de autori-
zar o proxecto San Estevo II,
Madrid pediulle opinión á
Consellería de Medio Am-
biente. Este departamento, da-
quela dirixido polo actual líder
do PSdeG Manuel Vázquez,
deu o seu visto bo. Despois de
que se publicasen as fotos da
seca, Vázquez alegou que o au-
torizado non prevía o corte to-
tal do caudal.

BRUXELAS TRATARÁ O ASUNTO. O
tema chegará de novo ao Par-
lamento Galego, pois o BNG
acaba de presentar unha pro-
posición para que se “revise o
Plan hidroeléctrico, decla-
rando os ríos libres de apro-
veitamentos”. Pérez Bouza
adianta ademais que a Alianza
dos Pobos presentará unha
iniciativa no Parlamento Eu-
ropeo.

Pola súa banda, o alcalde
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Os canóns do Sil son
un espazo protexido
da Rede Natura polo
que navegan dous
catamaráns públicos.
O baleirado será en
2012, ao final das
obras para duplicar
a potencia do Encoro
de Santo Estevo

Iberdrola baleirará de novo o Sil,
agora con permiso

Traballos na canle do Sil. BOCIXA

Manuel Cidrás

Conforme ese ritual tan ab-
surdo, chegou o tempo da

avaliación dos cen días que en-
cabeza o presidente Núñez,
posto-en-galego-Feixóo por
ANTconsonte o seu ideario (do
periódico), e chamado confian-
zudamente Alberto-a-secas po-
los seus amigos (do presidente),
sempre dispostos a apear o tra-
tamento para facer patente a
pertenza ao circo dos escollidos
por unha proximidade habi-
tualmente ficticia. Os ritos son
sempre previsíbeis e neste dos
cen días as opinións tampouco
son sorpresivas.

Vaia por diante que todo go-
berno democrático está lexiti-
mado para facer valer o seu pro-
grama, que naturalmente com-
prace os propios e disgusta os
alleos. Pero esta premisa non
xustifica que cada mudanza nos
despachos se converta nun
axuste de contas cos anteriores
inquilinos. Desandar o andado
é un exercicio inútil, m esmo se
se pensa que se andou por mal
camiño. Será que o triunfo o co-
lleu de sorpresa, como din al-
gúns, ou que estaban máis afei-
tos á censura que á crítica posi-
tiva, pero teño para min que o
goberno do presidente Núñez
se comprace cun empeño máis
eficaz en desfacer o que outros
deixaron na metade do camiño
que en edificar o seu proxecto. O
mesmo vale para a lingua que
para as concesións administra-
tivas por terra, mar e aire: a ama-
bilidade da que se fala non reza
para o traballo dos anteriores di-
rectores de obra. Ou a nova vai
ser magna e precisa asentar os
alicerces na ruína do pasado, ou
vai quedar nunha desfeita.

Por este camiño o Goberno
do posto-en-galego-Feixóo vai
reclamar para si o apelativo da
razón social Derribos Núñez,
eficaz no desentullo, porque a
empresa alternativa, Construc-
ciones Alberto, permanece iné-
dita. Vai ser cousa da crise.�

DERRIBOS
NÚÑEZ
’’

’’Ou a obra vai ser magna
ou vai quedar
nunha desfeita”

’’O ministerio e o xuíz
investigan a eléctrica”

’’Ningunha especie
pode sobrevivir nun río
que pasa de ir seco a ir ao
máximo en quince días”

’’Habilitar máis encoros
podería impedir que a
UNESCO declare a Ribeira
Sacra patrimonio
da humanidade”
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TER LÚAS
María Xosé Queizán

Unha recente investiga-
ción consegue desvin-

cular as perturbacións men-
tais das fases lunares. Aca-
bouse o mito de que a Lúa in-
flúe no estado psíquico das
persoas. Mesmo así, non ser-
virá para acabar coas tenden-
cias lunáticas e irracionais de
certas persoas que, atraídas
polas forzas ocultas da natu-
reza, afirman “ter lúas”. A
Lúa, asociada á muller, sim-
boliza a obcecación. Pola
contra, o Sol, claro, brillante,
representa a razón e a luci-
dez. Estes dous polos estive-
ron enfrontados toda a vida
impedindo os avances cientí-
ficos. A relixión, o irraciona-
lismo, o lunático acada adic-
ción como unha droga. Na
arte e na literatura valórase
positivamente esta influencia
e hai quen defende que a lite-
ratura se debe afastar das cer-
tezas e do intelixible. Así, @s
lector@s, buscan encanta-
dor@s de serpes para deixarse
engaiolar. Pero hai síntomas
de que a lucidez comeza a
triunfar. Os best sellers xa
non son as Coríns Tellados,
senón Stieg Larsson, o autor
da triloxía ‘Millennium’, e ou-
tras autoras de novela negra.
Da primeira novela, Os ho-
mes que odian (non aman
para suavizalo) as mulleres,
leva vendidos máis de 10 mi-
llóns de exemplares (en Espa-
ña un millón) e, lonxe de fan-
tasías alienantes, Larsson de-
nuncia a misoxinia, a viola-
ción e o maltrato ás mulleres,
a prostitución de menores, a
fraude financeira, a corrup-
ción pública e privada. O ma-
terial novelesco non é ro-
mántico senón escabroso. O
discurso é moral, non senti-
mental; o autor non ten lúas,
senón conciencia á hora de
escribir. O éxito destes libros
fainos alimentar  novas ex-
pectativas en relación co pre-
dominio do Sol sobre a Lúa.�

’’

Larsson denuncia
a misoxinia, a violación
e o maltrato
ás mulleres”

’’

Titulei un dos meus libros
Couto Mixto: Unha república
esquecida, cobizando a idea
de rescatar do esquecemento
os pobos de Meaus, Santiago e
Rubiás,  e de paso a toda a bis-
barra. Transcorrido algún
tempo un lóstrego alumeou o
Val do Salas, cando nas Cortes
Españolas e no Parlamento
Galego se votou a favor de de-
clarar o Couto Mixto como zo-
na de interese cultural. Seme-
llaba que estabamos no albor.
Mais despois dese relampo a
noite mantense pecha, e o es-
quecemento é real, como con-
templamos aquí, nesta nosa
querida igrexa de Santiago dos
Mixtos, que malia as promesas
segue sen ser restaurada e os
anos van vencendo a súa ar-
quitectura  e os seus retablos.
¡Canto Sinto este abandono!
¡Canto sinto  ter que deixar a
igrexa nos anos vindeiros por
indicación da Diocese! 

¡Dóeme o Couto Mixto e a
súa bisbarra! Próeme o desinte-
rese por esta terra antiga, lugar
de encontro e convivencia, que
fervía cheo de vida hai menos de
cen anos, e que agora loita por
subsistir. Cando unha  persoa
morre neste lugar, morre un
anaco do ser do país, destruíndo
un mundo que se despoboa e
que vai cara o peor dos destinos,
unha terra sen xente, sen o bal-
bordo dos cativos xogando nas
rúas, sen a mirada calma dos
anciáns desde o beiral do corre-
dor da casa ou na bancada da
fonte, sen o traballo vivificador

dos adultos que ergue aos po-
bos e produce riqueza. 

Dóeme o Couto Mixto e as
demais terras veciñas que o
abeiran, onde os eidos e as lei-
ras quedan de poula, e apenas
soan os chocallos do gando nas
veigas, nos prados, onde xa non
se escoita a chamada da veceira
e desaparece a música secular
dos sons do campo e do agro. 

Por iso mesmo, hoxe lanzo
unha chamada a quen me de-
ba escoitar. Non se pode aban-
donar a un mal destino ao Val
do Río Salas, ao Couto Mixto, a
estas serras e montañas que lle
dan o colo a toda a bisbarra.
Chegou o tempo de non es-
quecer á Galicia interior, que
esmorece magoada, mentres a
do litoral florece e medra en
poboación e medios de vida. A
Galicia interior non é merecen-
te desta maldición, xa que foi a
que forneceu de pan e viño a
outros lugares da nosa xeogra-
fía, de emigrantes que devolve-
ron, co suor do seu traballo, a
modo de aforros, aquilo que fi-
xo grande as cidades atlánticas.
Galicia é unha e fillos somos to-

dos. Todos somos os seus fillos
lexítimos, ou... ¿é que estamos
a ser testemuñas caladas do
nacemento dunha nova Gali-
cia irredenta?

Hoxe, desde esta igrexa, na
que xa non poderemos xun-
tarnos máis, desde o Couto
Mixto, que deu acubillo histo-
ricamente a moreas de xentes,
debemos reivindicar o noso,
hai que deixar atrás o esquece-
mento. O Couto Mixto ten que
aboiar ao século XXI, o mesmo
que a Galicia do interior. Esa é
a nosa teima. Amar o noso
non é rexeitar o dos demais.
Non queremos mancar outras
sensibilidades.

A Asociación de Amigos do
Couto Mixto, que celebra
anualmente esta xuntanza pa-
ra premiar a quen se distingue
na defensa dos seus valores e
reivindicar así a súa Memoria
Histórica, esta Asociación di-
go, bérralle ao mundo pedín-
dolle atención e respecto.
Aquí latexa un corazón vivo, o
das súas xentes, entre as terras
de Barroso e as do Salas. Este
berro desesperado vai escoi-
tarse mentres calquera de nós
sexa quen de respirar, até  o
derradeiro alento. 

Meaus, Santiago, Rubiás,  o
Couto Mixto, e a Galicia inte-
rior aínda viven, e non queren
ser esquecidos. Por iso, con pa-
labras de Tagore, que ninguén
debe desprezar, afirmo:  “A pa-
tria non é a terra. Os homes que
a terra nutre son a patria”. 

E os homes e mulleres de

Santiago, Rubiás e Meaus, mais
aqueles que sentimos como
nosas estas aldeas, non imos
calar ante os aldraxes feitos a
unha Galicia que esmorece. 

Na nosa lingua, a mesma na
que falaron os que dormen o
sono eterno baixo estas laxes,
aseguramos que as dúas pala-
bras “Couto Mixto”, serán lem-
bradas polas xeracións vindei-
ras, para que o mundo saiba
desta terra de encontro e da súa
xente. E do mesmo xeito que re-
mataba Ortega y Gasset o seu li-
broLa  redención de las provin-
cias, “¡Eh! las provincias, de pie”. 

Eu digo “¡Ei! Couto Mixto,
en pé, érguete!”. 

Couto Mixto, desangrado de xente, 
ponte en pé, 
érguete da postración  que mostras. 
Enxoita a túa chorima 
non estas só. 
Alén dos que te negan,
estamos nós. 
Para sandar as feridas que te mancan,
estamos nós.
Para devolverche a luz da historia, 
estamos nós. 
Para que che fagan xustiza, 
estamos nós. 
Para amarte e loitar contra

o teu esquecemento, 
estamos todos nós, 
todos nós, 
todos nós. 
¡Couto Mixto, érguete!�

Este discurso foi lido o 12 de xullo

na igrexa de Santiago dos Mixtos

durante o acto convocado pola

Asociación de Amigos do Couto Mixto

DÓEME O COUTO MIXTO

TRIBUNA �LuÍs Manuel García Mañá.

’’Chegou o tempo de non
esquecer á Galicia interior,
que esmorece,
mentres a do litoral
medra en poboación
e medios de vida”

Luís García Mañá[no centro da imaxe] durante a ceremonia do pasado 12 de xullo. Intervén [á dereita] Xosé González Martínez. 
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A corrida celebrada en Sarria o pasado 28 de xuño

provocou diversas protestas. Na imaxe superior,

un guindastrearrastra ao camión

un dos touros lidiados.
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ran relacionados nun escánda-
lo de corrupción. Alén disto,
Bernal salienta que xa é de seu
un escándalo “a responsabili-
dade destes empresarios que
fomentan e se enriquecen coa
tortura animal”.

’SON OS SECTORES MÁIS REACCIONA-
RIOS DA SOCIEDADE’. “Quen fomen-
tan as corridas son o españolis-
mo e machismo máis recalci-
trante”, comenta Bernal Rua,
outro integrante de Pontevedra
antitaurina. Como exemplo vé-
xase o do empresario que orga-
nizou a última corrida de Sarria
o ano pasado, quen dixo que os
antitaurinos “son os mesmos
que queren que aborten as ne-
nas de 16 anos.” Ou o caso do
matador de touros Miguel Jesús
“El Cid”, que declarou que ”os
touros nerviosos son como as
mulleres, a que se deixa, deixase,
e a que non se deixa creo que co-
mete un erro.” 

Malia os intentos de instalar
esta práctica, o 86% da poboa-
ción, segundo as estadísticas,
aborrece explicitamente o “es-
pectáculo” de tourear e matar o
animal. “A pesar de que a ampla
maioría non lle gusta, hai moita
indiferenza”, sinala Bernal. Po-
rén, é necesario saber que isto
implica un gasto de máis de 40
euros anuais para cada cidadán
galego, e a meirande parte da
xente que vén velo é de fóra.

O fenómeno das peñas, a
parte máis participativa e popu-
lar das festas, está creado inicial-
mente desde o empresariado,
para xustificar unha certa afec-
ción. Hoxe organízanse autono-
mamente, aínda que o 90% son
simplemente festivas, se ben
adoitan ser utilizadas como co-
artada polos afeccionados tauri-
nos para soster que é unha festa
de grande implantación. Este
ano, a Coordinadora fixo panos
para as peñas coa lenda “por
unhas festas sen touradas”,“así
desacredítanse os intentos de
identificación da afección á festa
coa afección á tortura do ani-
mal”, analiza Bernal.�

Charo López
Xosé Marra [FOTOGRAFÍA]

A tauromaquia ten en Galiza o
índice de seguimento máis
baixo do Estado, apenas un
3%.  Así e todo hai “corridas”
regulares nas prazas móbiles
que se instalan en Padrón,
Noia, Lalín e Sarria, e tamén na
praza permanente da cidade
de Pontevedra. 

A Coordinadora antitaurina
pontevedresa está a realizar nes-
tes días actividades de protesta
para eliminar o evento da axen-
da da cidade, centrando a de-
nuncia nas torturas que sofren
os touros. Ademais valoran que
“as corridas pretenden instaurar
a identidade española na Galiza
a través desa barbarie”. Así e to-
do, de se tratar dunha tradición
galega tamén sería criticada:
“Resulta obsceno asentar nin-
gunha identidade nunha activi-
dade así”, sinala Borxa Mejuto,
activista da Coordinadora.

Levan días recollendo sina-
turas, instalando postos infor-
mativos e distribuíndo propa-
ganda. O venres, día 31, farán
unha charla na praza da Pe-
dreira sobre este tema, e tamén
un encerro antitouradas con
disfraces. Para o sábado día 1
está convocada unha manifes-
tación.

‘HAI UN INTENTO EXPLÍCITO DE REIN-
TRODUCIR AS TOURADAS’. Que as
“corridas” non son unha tradi-
ción galega é evidente. Houbo
que agardar á chegada do ferro-
carril para a implantación das
prazas de touros, o que permi-
tiu chegar as gandarías, sempre
de empresarios foráneos.

As prazas chegaron así a
principios do século XX e foron
caendo en decadencia pola falta
de aceptación popular. As pra-
zas fixas que foron instaladas en
Compostela e na Coruña desa-
pareceron por desidia. Curiosa-
mente, a da Coruña foi derruba-
da durante o franquismo, a me-
diados dos anos 60, por mor
dunha remodelación da cidade.

Pola súa parte, a Praza de
Pontevedra pertence aos ir-
máns Lozano, empresarios
taurinos propietarios da em-
presaPlazas y Toros S.L.Outra
empresa súa é La Toresma,
que xestionaba a praza de Las
Ventas de Madrid, onde se vi-

O movemento antitaurino
organízase  contra as ‘corridas’

As principais peticións do colec-

tivo antitaurino ao Concello son

tres: a declaración de Ponteve-

dra como cidade antitouradas,

que non se concedan espazos

públicos para estas e que non se

inclúan as “corridas” no progra-

ma das festas. Aínda que o Con-

cello non ten competencias en

lexislación, pensan que podería

ser unha acción simbólica im-

portante, e ademais tería poder

para instar á Xunta a tomar pos-

tura sobre a cuestión. Tamén lle

esixen á Deputación provincial

que corte o financiamento desta

actividade. A proposta de uso

para a Praza, unha vez abando-

nado o espectáculo das corri-

das, sería adicala a espectáculos

culturais e musicais.�

‘Que a Deputación lle corte o financiamento’

’’Ao 86% dos galegos
non lles gusta o espectáculo”

Lástima de bois
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César Lorenzo Gil
José Luis Rodríguez Zapatero e
Mariano Raxoi chegan, cada-
quén no seu papel de presidente
do goberno central e aspirante,

cansos ás vacacións de agosto.
Para o líder socialista, o curso po-
lítico que agora remata foi un pe-
sadelo. A crise económica que
asomaba os cornos ao sol na pri-

mavera do 2008 converteuse
nun furacán chegado o outono.
A cifra de parados non deixou de
medrar desde aquela e o presti-
xio do presidente esfiañouse
xusto un ano despois de gañar as
súas segundas eleccións.

O goberno de España que-
dou varado, ancorado no medio
da treboada, co caderno de polí-
ticas en branco, máis alá dun
modesto plan de obras depen-
dente dos Concellos para absor-
ber unha parte dos desempre-

gados da construción e unhas
cantas iniciativas que lle insufla-
ron osíxeno a sectores en claro
perigo, como o automobilístico.

CON TEMPO PARA RECTIFICAR. As
consecuencias da crise nó-
tanse especialmente nas en-
quisas sobre intención de vo-
tos. Os socialistas deixaron de
ser a primeira forza, segundo
CIS. Analizando os datos, se-
mella máis unha queda do
partido gobernante que un
sorpasso da primeira forza da
oposición. A situación cheira
máis a roda desgastada do
PSOE que a acelerón do PP.

A estratexia de Zapatero de
resgardo tiña só unha obxec-
ción, a minoría parlamentaria
que se agravou tras o desencon-
tro co PNV após as eleccións
vascas do 1 de marzo. Por iso
conviña acelerar a negociación
do financiamento autonómico,
para asegurar a maioría no
Congreso e evitar alianzas a
medio prazo do PP con outras
forzas chave, caso de CiU.

O seguinte paso pode dalo
Zapatero con calma. No hori-
zonte non hai eleccións até as
municipais do 2011; case
dous anos para planificar un-
ha liña política que non será
fácil e que non depende uni-
camente da vontade de Ma-
drid. A saída á crise pode ser
máis lenta do que se espera e
obrigará a reestruturacións
na industria e na construción
que poden deixar tocado o
gabinete. Os analistas recor-
dan que en anteriores crises
foi fundamental dous recur-
sos que hoxe en día non ten a
economía española, a desva-
lorización da moeda e o au-
mento do déficit. Converter
nunha economía dependente
do ladrillo e o coche nunha
combinación moderna de in-
novación e enerxías renová-
beis non se vai poder facer
con xenerosas prexubilacións
e outras dádivas do Estado.

PERDOANDO A VIDA.E se calma ten
Zapatero, non menos calma
ten Mariano Raxoi. O presiden-
te do PP sabe que a esta

Sobe o PP pero Raxoi segue por baixo
O PP xa supera o PSOE en intención de voto,
segundo o CIS. A case tres anos das próximas
xerais, non está claro que Raxoi sexa
quen lle tire o rendemento a unha crise
que pode facer po a Zapatero

>>>

Si poderá haber Educación para a Cidadanía en inglés.A Generalitat valen-

ciana anunciou que permitirá que aqueles centros que o soliciten reciban os

fondos necesarios para impartir a materia de Educación para a Cidadanía en in-

glés. Esta decisión foi considerada como “provocadora” pola oposición, logo de

que a xustiza ditaminase en contra da obriga de estudar esta materia en inglés.�

CRISE NO ENTORNO DO PP

Xesús Veiga

Aperiódica revisión do Sis-
tema de Financiamento

das Comunidades Autónomas
facilita as análises temporais
comparativas e permite tirar
algunhas conclusións a res-
pecto dos niveis de congruen-
cia dos partidos con responsa-
bilidades de goberno no ámbi-
to estatal. No ano 1993, Felipe
González pactou con Jordi Pu-
jol un modelo que contempla-
ba, por primeira vez, a cesión
do 15% do IRPF (aínda que sen
potestades normativas) e o go-
berno de Manuel Fraga pre-
sentou un recurso no Tribunal
Constitucional.Tres anos mais
tarde, José María Aznar acor-
dou con CiU un novo modelo
que estabelecía a transferencia
do 30% do IRPF (esta vez cun-
ha limitada capacidade nor-
mativa). A Xunta retirou o re-
curso e apoiou o sistema pro-
movido polo goberno cen-
tral.No ano 2001 reeditouse o
pacto entre o PP e CiU cunha
cesta de tributos cedidos am-
pliada e coa pretensión da es-
tabilidade temporal indefini-
da. Fraga dixo amén, o PSdeG
tamén acreditou na bondade
do modelo e o PSC mantivo
unha explícita posición crítica.

Agora, o PP critica que Za-
patero faga con ERC o que
eles fixeron antes con Pujol e
Artur Mas mentres que PSdeG
e PPdeG recoñecen que o an-
terior modelo era moi malo
para a Facenda galega e bus-
can unha coartada cuantitati-
va que lles permite avalar o
novo marco financeiro.

Uns e outros descualifican
por insolidarios os gobernos da
Generalitat mentres os seus
militantes do País Vasco e de
Navarra aceptan dende hai 30
anos un concerto económico
que lles proporciona abondo-
sos recursos a eses territorios. E
Rosa Díez, sen poder alegar ig-
norancia, porque tamén ava-
lou, como conselleira, o siste-
ma do cupo. Non hai perigo:
España non se rompe.�

INCONGRUENCIAS
’’

O PP critica que Zapatero
faga con ERC o que

eles fixeron antes
con Pujol ”

Francisco Camps,
Presidente da Generalitat valenciana.

’’
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hora non se decide a etapa e
prefire gardar as súas armas pa-
ra o último porto de montaña.

Os asesores de Raxoi acon-
selláronlle saír da primeira liña
de fogo nun momento no que o

PP ten que dar explicacións po-
las constantes novidades no ca-
so Gürtel. Búscase así evitar que

no posíbel descreto de figuras
como o demitido Luis Bárcenas
ou do presidente valenciano,

Francisco Camps, se vexa con-
taxiado o presidente do partido.

O principal inconveniente de
tal camiño é que Raxoi non pode
encaramarse á onda da suba nas
enquisas e aproveitar en provei-
to propio dunha vez por todas o
desgaste de Zapatero. No fondo,
parece transmitir que nin el
mesmo sabe moi ben que se po-
de facer para crebar a tendencia
da crise, máis alá dalgunhas de-
claracións esparexidas que cada
vez conseguen menos titulares.

Unha posibilidade que expli-
que por que asume o risco do si-
lencio xusto cando os votantes
do partido lle esixen que coman-
de a “maioría na rúa” sería evitar
friccións futuras con posíbeis so-
cios de goberno. Os cálculos da
rúa Génova insisten en que as
eleccións xerais próximas hanse
gañar por unha maioría simple e
será máis decisivo ca nunca o re-
lacionamento entre popularese
nacionalistas, tanto cataláns co-
ma canarios,e incluso vascos.
Estas tres forzas valoran máis ca
ninguén a humildade de Raxoi.�

ANOSATERRA
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or baixo de Zapatero
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Primeira sentenza contra un grupo neonazi. O xornalista galego que se

oculta tras o pseudónimo de Antonio Salas foi testemuña chave no proceso

que a Audiencia Provincial de Madrid seguiu contra o grupo neonazi Hammers-

kin. A xustiza dita a primeira sentenza contra un grupo deste tipo polo delito de

asociación ilícita. As penas van do ano aos dous anos e medio e tamén se orde-

na a ilegalización da banda.�

Luis Bárcenas, ex tesoureiro do PP e senador por Cantabria.     SERGIO PÉREZ / REUTERS

’’Zapatero ten case dous anos
para planificar unha liña
política que non depende
unicamente
da vontade de Madrid”

’’Os cálculos do PP insisten
en que no 2012 non haberá
maiorías absolutas
no parlamento”

’’Aguirre segue a esperar que
unha fenda interna lle
permita disputarlle a coroa
a Raxoi antes das eleccións”

Logo de varios meses aguan-
tando o partido todo o acoso
xudicial e xornalístico sobre o
tesoureiro do PP, Luis Bárce-
nas, o aínda senador por Can-
tabria pactou con Mariano Ra-
xoi o seu apartamento como al-
to cargo popularco neoloxis-
mo de demisión provisional ou
temporal. Por que tanta resis-
tencia acaba en claudicación?
A xustiza foi fechando o acoso
sobre Bárcenas e parece seguro
que os contactos do partido na
xudicatura deron por inevitá-
bel que o xa ex tesoureiro acabe
por sentar no banco.

Non tería entón Raxoi que
apartalo do partido definitiva-
mente, incluíndo o pedimento
de renuncia da súa acta de se-
nador? O presidente do PP sa-
be que esa potestade é unha

arma de duplo gume. Se é
drástico con Bárcenas sentará
un precedente que se pode re-
volver contra el coma un ala-
crán. Raxoi non podería aplicar
unha receita diferente para
Francisco Camps e os seus co-
laboradores no caso de que co-
rresen a mesma sorte que o se-
nador. Nesa xogada perdería
ou ben o liderado do partido,
ao ficar sen os apoios valencia-
nos ou ben a lexitimación cida-
dá, ao dar unha imaxe de in-
cumpridor.

No dilema aparece a que se-
gue a ser gran competidora do
galego por encabezar a lista das
xerais do 2012: Esperanza
Aguirre. A presidenta madrile-
ña asumiu en parte o papel de
portavoz do PP en temas “na-
cionais”, caso das diferenzas

entre o goberno socialista e a
patronal, intre no que Aguirre
non dubidou en poñerse ao
carón dos empresarios e tratar
o presidente de “sindicalista
piqueteiro”.

Sempre entre a brétema de
quen quere estar pero non dá o
paso adiante, Aguirre segue a
ser a aposta máis firme de par-
te dunha elite que non se fía de
Raxoi. E ela non quere ser alter-
nativa para un terceiro fracaso
do seu presidente nas urnas se-
nón que segue a esperar que
unha fenda calquera lle permi-
ta aventurarse a optar á coroa
tras unha crise interna.

A MAN QUE MOVE O FÍOS. Outros
analistas consideran pouco
probábel que Aguirre intente
arrebatarlle o liderado a Raxoi.

Ven máis plausíbel que a ma-
drileña poña todas as súas for-
zas en marcha para facer un
pulso o suficientemente com-
petitivo con Raxoi e obrigalo a
contar cos seus nun futuro go-
berno; algo así como colocarlle
no pescozo ao pontevedrés un
colar con cadea directamente
enlazada á man de Aguirre.

Raxoi arestora non precisa
de ningún pacto. Ten a maio-
ría dos apoios internos, tanto
nos órganos centrais como
nos feudos. Alberto Núñez
Feixóo podería ocupar o oco
que deixaría Camps se tivese
que apartarse do día a día pero
ao revés do valenciano non
ten nin a influencia nin os vo-
tos suficientes para ser real-
mente decisivo no deseño do
futuro PP.�

A demisión de Bárcenas e o verán quente de Aguirre

Armas confiscadas

a un grupo neonazi en Alemaña.
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A piques de cumprirse tres anos
sen Fidel Castro á fronte do go-
berno, Cuba apréstase a iniciar
unha etapa moito mais com-
plexa, especialmente no esce-
nario económico. O discurso
realizado polo presidente Raúl
Castro o 26 de xullo en Holguín,
importante praza militar cuba-
na, con motivo do 53º aniversa-
rio do asalto ao Cuartel Monca-
da, dá a entender diversas variá-
beis deste novo período por vir.

Tomando en conta os estra-
gos que provoca na illa caribeña
a crise económica internacio-
nal, a baixa dos prezos das ma-
terias primas (especialmente
do azucre) e as dificultades de fi-
nanciamento do exterior (a pe-
sar da axuda venezolana, ta-
mén determinada polos prezos
petroleiros mundiais), Raúl sa-
lientou a necesidade de “volver
ao campo” para relanzar a pro-
dución alimenticia. Todo isto
dentro dunha conxuntura eco-
nómica que prevé un crece-
mento notoriamente menor do
previsto para 2009. 

Neste discurso, o presidente
cubano defendeu a “imperiosa
necesidade” de traballar miles
de hectáreas ociosas que permi-
ta paliar as necesidades alimen-
tarias nun país que, no 2008, im-
portou alimentos por valor de
2.400 millóns de dólares. Até
agora, case un 40% desas terras
ociosas están sendo traballadas
dentro dun réxime laboral ini-
ciado no 2008, onde se conce-
den licenzas particulares para

operar en sectores rurais. Non
obstante, o devastador paso dos
furacánsIkeeGustavo ano pa-
sado destruíu grandes hectáreas
de terra cultivábel.

DISCURSO DE MEDIA HORA. Nun país
onde as aparicións públicas dos
líderes en conmemoracións
históricas simbolizan o mo-
mento político nacional, o dis-
curso de Raúl Castro do domin-
go foi tan directo coma breve,
de pouco máis de media hora
de duración. Castro falou de in-

centivar a produción alimenta-
ria como medida máis efectiva
para “afondar a revolución”,
por riba de consideracións de ti-
po ideolóxico. Sen grandes
anuncios pero con mensaxes
oportunas, da man das necesi-
dades directas da poboación. 

Os pasos recentes de Castro
confirman esa orientación de
paliar os efectos da crise econó-
mica mundial nun país suma-
mente dependente das mate-
rias primas e da axuda exterior.
En xuño, e a pesar das duras
medidas de axuste económico
en materia de utilización da
enerxía eléctrica e de servizos
como a auga, o goberno apro-
bou unha sensíbel ampliación e
diversificación do réxime labo-
ral, na que se inclúen estudan-
tes universitarios e profesores
de ensino media, beneficiados
meses atrás cun aumento sala-
rial. Paralelamente, o goberno
aumentou os gastos en materia
de pensións e asistencia social.

Este énfase na recuperación
económica semella así ser a
prioridade do presidente e do
seu goberno. Tras a defenestra-
ción en marzo de visíbeis figu-
ras políticas como Carlos Lage e
Felipe Pérez Roque, Raúl tenta
consolidar un novo equipo de
goberno, cunha moderada
apertura política a fin de evitar
fisuras no aparato estatal do po-

der. A mensaxe semella clara: o
relevo xeracional e político está
aínda pouco maduro para asu-
mir maiores responsabilidades
gobernamentais.

MÁIS CAMBIOS NO HORIZONTE. Para
afirmar institucionalmente este
proceso, Raúl inaugurou o 29 de
xullo o sétimo pleno do Partido
Comunista de Cuba , paso pre-
vio á apertura do ano lexislativo
da Asemblea Nacional do Poder
Popular (ANPP) o 1 de agosto. O
momento semella importante
porque pode darlle paso a unha
sensíbel reestruturación do seu
goberno, condicionado pola ne-
cesidade de acabar co “burocra-
tismo e a ineficiencia”, piares
fundamentais dos cambios que
Raúl tenta aplicar en Cuba.

Impulsando estas calculadas
reformas económicas, a pers-
pectiva de Raúl semella clara:
propiciar unha maior apertura
exterior de Cuba, especialmen-
te de cara ao goberno estadou-
nidense de Barack Obama. As
recentes e eficientes negocia-
cións entre Washington e La
Habana en materia de migra-
ción poden abrir un paulatino
achegamento bilateral, dentro
dun contexto rexional proclive
á inclusión cubana nos proce-
sos de integración hemisférica,
tal e como se viu recentemente
no seo da OEA.�

O aumento
da produción
de alimentos,
aumentos salariais
e achegamentos
diplomáticos
contrastan
coa lentitude 
do cambio
xeracional
da dirixencia
cubana

Raúl Castro
asenta as súas reformas

X.L. Franco Grande

Poucos poden poñer en dú-
bida que hai fendas moi

fondas no cumio mesmo do
poder iraniano. Non sabemos
que consecuencias haberá, pois
iso correspóndelle ao futuro. Se
son tan fondas como semellan
poden levar grandes riscos,
máis dos que xa hai, a aquela
parte do mundo.

É claro que uns e outros
–conservadores e progresistas,
sen que tales palabras reflictan
unha realidade comparable ao
que por tal cousa se entende
por acá– defenden de maneira
ferreña o herdo da Revolución
Islámica. Musaví foi moi claro:
“Non estamos contra o sagrado
sistema, senón contra as menti-
ras e a fraude. Procuramos un-
ha reforma que nos devolva aos
fundamentos puros da Repú-
blica Islámica”.

Algunhas fendas son mani-
festas: por unha banda, na máis
retrógrada, están Alí Khamenei,
o líder supremo, e Ahmadi-
neiad, e pola outra, menos inte-
grista, Hashemi Rafsaniani, moi
poderoso e moi rico, presidente
da Asemblea de Expertos, á que
lle corresponde, entre outras
potestades, a de nomear e cam-
biar o líder supremo.

E a iso, pensan algúns, levan
os pasos que está dando Rafsa-
niani nestes días na capital reli-
xiosa do Irán, Qom, onde trata
de acadar converxencias entre
grandes aiatolás coa finalidade
de destituír a Khamenei.

Pero cómpre ter en conta que
no Irán hai, ademais, dúas moi
poderosas forzas, como o exérci-
to e os gardas da revolución, ao
parecer con capacidade de con-
trol por separado de cada unha
das tendencias ditas. Unha si-
tuación que a moitos lles parece
verdadeiramente explosiva.

E aínda máis: Khamenei  ho-
xe non ten autoridade para ar-
bitralas.�

LATEXOS

FENDAS NO
PODER DO IRÁN

’’

É claro que uns e outros
defenden de maneira
ferreña o herdo
da Revolución
Islámica”

’’

Desde a dereita, o presidente de Cuba, Raúl Castro,o primeiro vicepresidente, José Ramón Machado,o ministro de Comunicación,

Ramiro Valdeze o vicepresidente segundo, Esteban Lazo,en Holguín, o 26 de xullo.                                                                            ENRIQUE DE LA OSA/ REUTERS

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org

’’No 2008, Cuba importou
alimentos por valor de 2.400
millóns de dólares”

’’Impulsando estas
calculadas reformas
económicas, a perspectiva
de Raúl semella clara:
propiciar unha maior
apertura exterior de Cuba”
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Paraguai. Os beneficios da pre-
sa de Itaipú converteranse no
motor económico de proxec-
tos de desenvolvemento con-
xuntos entre os que destaca a
construción de  novas pontes
sobre os ríos ou o trazado de
varias liñas de electrificación
de alta voltaxe.

Ninguén no Paraguai se
atreveu a criticar o acordo so-
bre o tratado que ningún go-
berno anterior conseguira
mover nunha coma. As valo-
racións situáronse entre con-
sideralo un acordo histórico
até o de tímidos pasos na di-
rección axeitada. Pola contra,
no Brasil, a pesar de que as
obras de infraestruturas debe-
rán ser construídas por em-
presas brasileiras, ninguén
deu chimpos de alegría. A de-
cisión unilateral brasileira non
foi fácil de explicar.

UN CONTINENTE NO PÉNDULO. No
fondo deste acordo bilateral
subsiste unha estratexia conti-
nental. América Latina vive un
novo tempo, no que por unha
banda se están a refundar os

Estados con procesos consti-
tuíntes no que novos actores
sociais toman o protagonismo.
Pola outra, os poderes conser-
vadores están reorganizándo-
se para deter este péndulo his-
tórico, reorientar os procesos
de cambio: Sexa con  campa-
ñas mediáticas, con mobiliza-
cións masivas de sectores aco-
modados nas rúas, con peches
empresariais ou con procesos
de inhabilitación xudicial aos
presidentes en exercicio, pro-
movidos por cortes supremas
conservadoras.

A sutil diplomacia de Itama-
ratí optou por apuntalar un
presidente rexional, o para-
guaio Fernando Lugo, sobre o
que sobrevoa a posíbel apertu-
ra dun proceso de inhabilita-
ción xudicial, con mobiliza-
cións pendentes de grandes e
medios propietarios do campo
para o 10 de agosto e con mino-
ría parlamentaria.

Os equilibrios políticos no
continente son agora máis pre-
carios, Lula insufla osixeno nun
presidente abafado polo fume
producido en varias frontes.�

cantidade que paga polo exce-
dente de enerxía que Paraguai
non consome e ten que ceder
polo tratado ao Brasil. A em-
presa nacional paraguaia terá
recoñecido o dereito de venda
ao sistema enerxético brasilei-
ro, a prezos de mercado aquela
enerxía que lle corresponde ao

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

A inusual celeridade coa que fi-
nalizou o cumio do Mercosur
en Paraguai, que Luiz Inácio
Lula atribuíu á ausencia do
gran promotor de bos e intere-
santes debates, en referencia a
Hugo Chávez, permitiu que as
delegacións bilaterais “brasi-
leiro-paraguaias”, case deixa-
sen rematado o acordo sobre
Itaipú na noite do 24 de xullo.

O 25 reservouse para os ac-
tos solemnes no Palacio Presi-
dencial dos López, onde se
anunciou que o tratado da pre-
sa máis grande do continente
acababa de ser revisado.Se
existía un tema transversal nas
reivindicacións da soberanía
nacional do Paraguai, no que
confluísen goberno e oposi-
ción, empresarios e traballado-
res, latifundistas e labregos...
ese era Itaipú.

EQUILIBRIO REXIONAL. Na verdade,
o tratado aínda tiña vida até o
2023. Pero a diplomacia de Ita-
maratí moveu intelixentemen-
te ficha. Brasil só colocou unha
condición previa: o tratado
non sería reescrito. Pero si po-
dería ser reinterpretado de xei-
to máis xusto, apoiando a ver-
tebración do país menos de-
senvolvido. Enchendo de con-
tido aspectos non recollidos no
documento orixinal ou relén-
doo xenerosamente.

O Brasil pasa a triplicar a
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GOLPE DE ESTADO / HONDURAS

MOVEMENTOS DE ZELAYA
DESDE NICARAGUA 

O goberno
golpista de
Honduras
aguantou as
primeiras se-
manas de
presión in-
ternacional.
A pesar das
esperanzas que espertara a
mediación do presidente de
Costa Rica, Óscar Arias, as
posturas seguen moi distan-
tes, tanto que a diplomacia es-
tadounidense parece con-
vencida de intervir para evitar
que medre a violencia. Non
en van, o presidente deposto,
Manuel Zelaya, segue a insis-
tir en que prepara unha entra-
da en Honduras desde Nica-
ragua. Amais de atravesar
simbolicamente a fronteira,
prevé aumentar a resistencia
interna ao novo goberno.

VIOLENCIA POLÍTICA / NIXERIA

MÁIS DE 100 MORTOS 
NA REVOLTA ISLAMISTA

A revolta islamista na cidade
de Maiduguri, ao norte de Ni-
xeria, cobrouse máis de 100
mortos, segundo as principais
axencias de prensa destacadas
no país africano. Os enfronta-
mentos entre forzas goberna-
mentais e seguidores de dis-
tintos grupos islamistas da ci-
dade son consecuencia dun-
ha gran redada que a policía
nixeriana lanzou a semana pa-
sada contra un grupo islamista
supostamente relacionado
con outros que recrutan mili-
tantes para a resistencia afgá.

OCUPACIÓN / AFGANISTÁN

A MAIORÍA DOS BRITÁNICOS
QUERE A RETIRADA

Primeiro o
goberno bri-
tánico púxo-
lle data á reti-
rada das tro-
pas do Irak.
Agora é unha
enquisa con
gran difu-
sión na illa a
que obrigou a varios portavo-
ces do goberno a admitir que
non descartan “reestrutura-
cións” na presenza de Gran
Bretaña en Afganistán. A son-
daxe publicada polo xornal
The Independent subliña
que o 52% da poboación
quere a retirada das tropas e
un 58% asegura que os tali-
báns nunca serán vencidos .�

Manuel Zelaya
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Soldado británico

en Afganistán
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O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula,agarima o seu homólogo paraguaio, Fernando Lugo,durante a sinatura do Acordo de Itaipú.

’’O Brasil pasa a triplicar
a cantidade que paga
polo excedente
de enerxía que Paraguai
non consome”

Lula protexe a Fernando Lugo
fronte aos conservadores
A diplomacia
brasileira volve
facer unha xogada
de longa distancia
ao favorecer o
goberno paraguaio
no tratado
enerxético entre
ambos os países.
A razón, evitar
que a dereita
recupere terreo
no continente

’’Os beneficios da presa
de Itaipú converteranse
no motor económico
de proxectos de
desenvolvemento
conxuntos”
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X.G.
As caixas galegas comezaron os
movementos para adaptarse ao
novo escenario de concentra-
ción no mercado financeiro es-
pañol. Semella que cada vez se
afasta máis a posibilidade
dunha fusión entre Caixanova e
Caixa Galicia, pese ao interese
de importantes sectores na
operación. A cúpula directiva
da primeira, con Xulio Fernán-
dez Gaioso á cabeza, parece de-
cidida a non diluír os activos da
entidade con sé en Vigo.

A dirección de Caixanova
considera que, de feito, unha
hipotética fusión entre ambas
institucións significaría unha
absorción na que o peso se
desprazaría cara a cidade da
Coruña. A entidade con sé en
Vigo posúe uns activos de
preto de 26.000 millóns de eu-
ros, mentres que Caixa Galicia
conta con pouco menos de
46.000 millóns.

En cambio, o equipo de
Xosé Luís Méndez, director xe-
ral desta última si que vería con
bos ollos a creación dunha
gran caixa galega. Neste sen-
tido se manifestou claramente
nos últimos días Salvador Fer-
nández Moreda, presidente
socialista da Deputación da
Coruña e vicepresidente de
Caixa Galicia. “A medio e longo
prazo é conveniente ter unha
entidade financeira potente,
con músculo no país”, sinalou
en varias ocasións.

ABSORCIÓN DE CAIXAS FORÁNEAS.

Unha das condicións do
Banco de España para acceder
ás axudas do Fondo de Rees-
truturación Ordenada Banca-
ria (FROB) é que as caixas re-
sultantes superen en activos os
50.000 millóns de euros. Así,

unha hipotética fusión das ga-
legas cumpriría este requisito,
pero tamén a absorción por
parte de Caixa Galicia dunha
entidade de menor tamaño de
fóra do país ou de dúas das
mesmas características por
parte de Caixanova.

No que coinciden os discur-
sos dos axentes económicos e
políticos é na necesidade de
manter o poder de decisión en
Galiza. Albino Prada, profesor
de Economía da Universidade
de Vigo citaba ao premio Nobel
Joseph E. Stiglitz para indicar
que “se desaparece a banca lo-
cal os verdadeiros perdedores
serán as pequenas empresas
locais que dependían dela”.

Os representantes da Con-
federación de Empresarios Ga-
legos (CEG) veñen defen-
dendo a actual situación, xa
que, na súa opinión, “favorece
a competencia”. Antonio Fon-
tenla, o seu presidente, consi-
dera que os balances das cai-
xas galegas indican que estas
entidades “non corren un pe-
rigo grave” e por iso ve innece-
saria a fusión.

EN ALEMAÑA EXISTEN MÁIS DE 500 CAI-

XAS. Outros críticos coa fusión
de ambas entidades sinalan
que, vistas as experiencias si-
milares no Estado, a caixa re-
sultante non sería necesaria-
mente máis solvente ou segura
que as orixinais. Este tipo de ar-
gumento atopa apoio na aná-
lise da situación nun mercado
como o alemán. Na primeira
potencia de Europa existen
máis de 500 caixas de aforros,
de ámbito municipal, cunha
media de 5.000 millóns de eu-
ros en activos (dez veces me-
nos que o obxectivo do Banco
de España para as novas caixas

fusionadas). Ademais, produ-
cen máis postos de traballo
que as españolas, o que non
afecta á súa boa xestión e ren-
dibilidade.

MEDO A CAJA MADRID. Con
todo, nos próximos tres ou ca-
tro meses ábrense varias op-
cións. Os rumores máis insis-
tentes no ámbito estatal inci-
den nunha posíbel absorción
de Caixa Galicia (e mesmo ta-
mén de Caixanova) por parte
de Caja Madrid e Caja de Aho-

mente polo PP. A entidade re-
sultante tería o seu cuartel xe-
ral en Madrid. A CIG xa iniciou
unha campaña ao respecto, na
que apunta que esa operación
implicaría a perda de moitos
postos de traballo. Responden
así ás declaracións de Mariano
Raxoi nas que indicaba que a
creación dunha única caixa ga-
lega implicaría “un porrón de
despidos”. O sindicato nacio-
nalista oponse tamén “á perda
do carácter galego de Caixa
Galicia ou Caixanova”.�

rros del Mediterráneo (CAM).
As catro teñen sede en comu-
nidades gobernadas actual-

Pese aos diversos intereses
por integrar Caixanova e Caixa Galicia,
a entidade con sé en Vigo resístese
a ser absorbida

As caixas buscan fórmulas para manter
unha banca local en Galiza

Os sindicatos alertan do impacto do paro en Galiza. A EPA rexistrou

7.700 novos parados entre abril e xuño deste ano. Os representantes dos

traballadores pensan que “a vantaxe diferencial co Estado estase redu-

cindo”, polo que urxen “a mellora da protección social”.�

’’Moitos pensan que o PP
fomenta a fusión
entre Caja Madrid, CAM
e Caixa Galicia”

FUSIÓNS

Xulio Férnaández Gaioso [no centro], Presidente de Caixanova e Xosé Luís Méndez[á dereita] Director Xeral de Caixa Galicia.  AGN

O panorama das caixas en Galiza

ten outros actores menos coñe-

cidos. A Caixa Rural, con sede en

Lugo, presentou os resultados

do primeiro semestre de 2009. O

beneficio foi de 1,5 millóns de

euros, similar ao do mesmo perí-

odo de 2008, e logrou manter

unha morosidade moi reducida,

do 2,71%. A boa marcha desta

entidade, se ben de tamaño moi

pequeno, é un indicativo de que

as dimensións non son sempre

decisivas.

Caixa Rural concentra as súas

operacións en Galiza. Algúns

analistas afirman que os descen-

sos do beneficio e o aumento da

mora nas grandes caixas gale-

gas proveñen, en gran medida,

das operacións que realizaron

fóra da comunidade.�

Caixa Rural reduce a morosidade

’’A entidade, con sé en Lugo,
mantén estábel o seu
beneficio no primeiro
semestre”
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Xurxo González
Transcorridos xa os primeiros
cen días do goberno do PP na
Xunta, o equipo de Feixóo
aínda non deu moitas pistas
sobre as súas intencións res-
pecto ao sector eólico. A única
proposta en firme é a de que as
empresas pagarán unha nova
taxa para paliar o seu impacto
ambiental e paisaxístico. O
presidente da Xunta non des-
velou se ese novo imposto se
aplicará tamén aos parques
eólicos que xa están funcio-
nando. “Unha porcentaxe do
recadado destinarase”, se-
gundo Feixóo, “á dinamiza-
ción dos concellos afectados”
por este tipo de instalacións.

Destaca que esta informa-
ción fose filtrada a un diario, e
que só despois fose confirmada
polo presidente. De feito, Anxo
Bernardo Tahoces, director xe-
ral de Industria, Enerxía e Mi-
nas non concedeu ningunha
entrevista para detallar as irre-
gularidades que o novo execu-
tivo di percibir no concurso.
Este silencio contrasta coas nu-
merosas declaracións deste
alto cargo durante a lexislatura
anterior, cando era portavoz do
PP na comisión de Industria do
Parlamento. Daquela ofreceu
aos medios numerosas críticas
sobre o proceso que levaba a
cabo o bipartito.

A XUNTA PODE PERDER 25 MILLÓNS DE

EUROS AO ANO. Se o Goberno do PP
derroga o decreto eólico, a Ad-
ministración galega deixaría de

ingresar 25 millóns de euros ao
ano. Esta é a cifra que os exper-
tos estiman que rendería a parti-
cipación que os proxectos selec-
cionados polo bipartito ofrece-
ron ceder á Xunta. Esta colabo-
ración, que era voluntaria pero
daba puntos segundo os crite-
rios de selección estabelecidos
no concurso, adecuábase á opi-
nión do Consello Consultivo de
Galicia. A consellería de Innova-
ción e Industria do bipartito, di-
rixida polo nacionalista Fer-
nando Blanco, modificou, se-
guindo o ditame dese orga-
nismo, o proxecto orixinal do
decreto, que recollía a participa-
ción obrigatoria da Xunta.

O propio Blanco defendeu
de novo a legalidade do con-
curso eólico. “Non hai razón
para paralo”, afirmou o diri-
xente nacionalista, quen inci-
diu en que “botar abaixo o de-
creto suporía atrasar durante

moitos anos non só a activi-
dade, senón todos os proxec-
tos de investimento unidos aos
novos parques”.

Os nacionalistas defenden o
proceso de adxudicación du-
rante o bipartito, que cualifi-
can de “modélico e transpa-
rente”, xa que se resolveu “por
criterios técnicos de valora-
ción”. Fernando Blanco insiste
en que no caso de que se tivese

Manuel Cao

Referíndonos a Galicia e sen aludir á tendencia irre-
freábel de construír que aqueixa moitos galegos, o

paso deste 25 de xullo deixa un panorama complicado no
ámbito socioeconómico, demográfico e institucional
cunha forte división política interna onde as tendencias
partidarias están só ben definidas en aparencia. Quizais a
existencia dunha maioría absoluta de goberno sexa o fac-
tor máis positivo que pode dotar de estabilidade un exe-
cutivo que por agora apenas mostrou as novas políticas
que aplicar.

A crise económica avanza máis rápido cun cambio de
tendencia na evolución do emprego pola chegada sero-
dia do cambio de ciclo a Galicia pero o deterioro da eco-
nomía real é semellante ao español con fortalezas e fe-
blezas segundo os sectores e empresas concretas. Os
problemas a curto prazo da estrutura produtiva galega
derivan da evolución do ciclo máis a clave está na insufi-
ciencia do tecido económico para dar emprego e manter
as estruturas de goberno no medio e longo prazo. Coa
perspectiva duns fondos da UE con caducidade a data
fixa e co novo modelo de financiamento é obrigado virar
a estratexia confiando nos recursos propios para crear
un modelo de crecemento orientado á economía global.
Galicia ha de elixir agora con acerto o tipo de investi-
mentos e infraestruturas coa vista posta na súa rendibili-
zación nos mercados globais. Pasou o tempo no que o fi-
nanciamento público-privado era ilimitado e barato e
podíanse satisfacer con facilidade as demandas dos di-
versos grupos de intereses; agora os recursos serán mais
escasos e haberá que ter tino e decisión á hora de resistir
as presións dos lobbies máis activos pero talvez menos
interesados na supervivencia e mellora socioeconómica
do conxunto do país. 

A nova Xunta goza dunha posición favorábel no eido
político sobre todo pola existencia dunha oposición ato-
mizada, sen proxectos nen liderados sólidos e incapaz de
atopar e rendibilizar as importantes contradicións inter-
nas da rede de poder e intereses do PP pero tamén pola
confusión que inducía na cidadania o bigoberno ante-
rior. Por agora, as medidas de Feij009 foron orientadas a
desfacer ou deslexitimar algunhas políticas do bipartito
(libros de texto, política lingüística, concurso eólico),
manter outras (prohibición da construción nos 500 me-
tros de costa) e avanzar algunhas novas (voltar aos conce-
llos a autorización de construción nas leiras) pero pronto
terá que decidir sobre qué tipo de infraestruturas se reali-
zarán e cales non, cales serán as medidas sectoriais espe-
cíficas, onde se atoparán os recursos privados que van
substituír as fontes de financiamento público, etc. 

A posibilidade de esvarar pola pendente do oportu-
nismo de curto prazo e a adopción do método de deci-
sión inercial orientada a reafirmar a hexemonía do entra-
mado do PP é unha tentación atractiva que debería des-
cartarse tendo en conta o interese xeral de Galicia como
sociedade autónoma e diferenciada.�

Feixóo pronto terá
que decidir sobre qué tipo de
infraestruturas
se realizarán e cales non”

’’

’’
UN PAÍS
EN  CONSTRUCIÓN

Feixóo creará un imposto par
pero non di cando resolverá o

’’Anxo Bernardo Tahoces
non ofreceu entrevistas
para detallar as supostas
irregularidadesdo
concurso eólico desde que
é director xeral de
Industria, Enerxía e Minas”

O REPARTO DA ENERXÍA

O presidente non
aclara se a taxa se
aplicará aos xa
instalados mentres
Fernando Blanco,
ex-conselleiro de
Industria, insiste en
que o proceso foi
“modélico e
transparente”

ANOSATERRA
30 DE XULLO - 2 DE SETEMBRO DE 2009

Algúns acusan o conselleiro da Presidencia, Alfonso Rueda, de querer controlar o

proceso.                                                                                                                                                                            PEPE FERRÍN / AGN
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abondo, aínda que polo mo-
mento non transcendeu nin-
gunha concreta, nin oficial nin
oficiosamente.

Pese a que o Goberno xa
anunciou que promulgará
unha nova lei para instaurar a
taxa ambiental sobre os par-
ques eólicos, non quixo adian-

tar se a nova norma implicará a
derrogación do decreto do bi-
partito. Tampouco hai datas
concretas para chegar a unha
solución, pese á urxencia que
impón a nova regulación do
sector eólico aprobada en
maio polo Goberno central. Al-
gúns apuntan que o último
Consello da Xunta antes das
vacacións, o do 6 de agosto, po-
dería tratar este tema, aínda
que a administración resístese
a fixar unha data.

Nas últimas semanas
houbo rumores, desmentidos
oficialmente, que falan de que
a derrogación do decreto eó-
lico se estuda na consellería de
Presidencia, que dirixe Al-
fonso Rueda, número 2 do PP-
deG. Os rumores sinalan que
un informe elaborado por
persoal desa consellería in-
dica que indemnizar ás em-
presas adxudicatarias custará
30.000 euros por proxecto
(case 2,5 millóns de euros en
total). De ser certa esta nova
resultaría sorprendente, xa
que as competencias sobre
enerxía pertencen á Conselle-
ría de Economía e Industria e
non á de Presidencia. Ade-
mais, fontes dos adxudicata-
rios afirman que a negocia-
ción das indemnizacións, que
consideran que serán moito
máis elevadas, non será sin-
xela. Moitos non desbotan re-
correr aos tribunais para con-
servar uns dereitos adquiridos
que consideran lexítimos.�

pese a criticar durante meses a
actuación do bipartito, o único
que repite Feixóo sobre a anu-
lación do concurso é que se so-
meterá ao ditame da Asesoría
Xurídica da Xunta. Algúns me-
dios aseguran que este depar-
tamento da Administración
galega atopou irregularidades

cometido algún erro, o propio
decreto estabelece os mecanis-
mos de recurso. No caso de
desbotar finalmente algún dos
proxectos seleccionados polo
bipartito, xa existe unha ampla
lista de espera.

O ex-conselleiro deféndese
das acusacións do PP sobre a

súa xestión dicindo que “non se
pode falar de irregularidades no
concurso mentres non se poña
unha encima da mesa” e que
estas deben ser “ditaminadas
por un xuíz”.

INDEFINICIÓN E CONTRADICIÓNS NO

GOBERNO. Polo momento, e

Obama busca estreitar lazos económicos con China. Nunha reu-

nión con altos funcionarios chineses, o presidente dos Estados Unidos

dixo que o seu país non ten nada que temer do ascenso do xigante

asiático. O Estado chinés posúe a maior cantidade do mundo de bonos

do tesouro estadounidenses, polo que a súa influencia na economía

da primeira potencia é crecente. �

osto para os parques eólicos,
olverá o concurso

ECONOMÍA.21.
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O goberno galego que saíu eli-

xido das eleccións do 1 de marzo

paralizou de feito, non oficial-

mente, o proceso de autorización

dos 2.300 megavatios que se ofre-

cían no concurso eólico. Entre as

empresas que ven perigar os seus

proxectos está Caixanova a través

da súa filial Eólica Galenova. Esta

empresa foi a principal benefi-

ciada, con 235 megavatios. Ta-

mén Caixa Galicia, aliada con Nor-

vento, logrou 193 megavatios.

Outras compañías galegas

con intereses no concurso son as

construtoras San José e Puenten-

gasa, a louseira ourensá Cupa, as

cooperativas gandeiras agrupa-

das en Ventos Cooperativos ou as

conserveiras unidas en Aucosa.

Non faltaron no reparto grandes

multinacionais do sector enerxé-

tico, como Acciona, Endesa ou

Energías de Portugal.

Alberte Núñez Feixóo terá que

explicar moi polo miúdo por que

quere anular un concurso no que

saíron beneficiados sectores pro-

dutivos en dificultades (conserva

ou leite), que pode fortalecer o sis-

tema financeiro galego (caixas de

aforro) e que outorga contratos a

empresas con distintas sensibili-

dades. O actual conselleiro de In-

fraestruturas, Agustín Hernández,

traballou para Puentes y Calzada,

accionista dunha das maiores be-

neficiadas, Puentengasa.

Multinacionais da enerxía que

non foron elixidas xa manifesta-

ron a súa esperanza de que o PP

modifique o concurso, mesmo

dando por feito contactos bilate-

rais á marxe do proceso. Este é o

caso de Gas Natural, que está a

absorber Unión Fenosa.�

A derrogación ameaza proxectos de caixas, cooperativas e conserveiras

’’O reparto beneficiou
a sectores produtivos
galegos e a algunhas
multinacionais da enerxía”

Xavier Guerra,conselleiro de Industria. DALIA /  AGN Anxo Bernardo Tahoces, Director Xeral de Industria, Enerxía e Minas .  PEPE FERRÍN /  AGN
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seu primeiro descenso da histo-
ria, xa que até daquela nunca
perdera a categoría superior, un-
ha vez acadada. Dende 2006 até
2009 estiveron tres anos na Divi-
sión de Honra B, sen lograr até
este ano os resultados desexa-
dos. Acadaban case sempre pos-
tos próximos aos lugares que da-
ban dereito a xogar polo ascen-
so, pero quedábanse coa mel
nos beizos. Un dos aspectos
máis salientábeis na recente his-
toria do equipo é a presenza dun
xogador nas súas filas, Suso Soli-
ño, que xa formaba parte do seu
cadro cando se acadou o primei-
ro ascenso, na tempada 1995-96.
Nas últimas campañas foron in-
corporándose estranxeiros entre
eles algúns balcánicos que se
uniron aos Xavi Santana, Paulo

Sánchez, Adrián Rosales e Edu
Moledo, entre outros.

Despois de tres anos de au-
sencia na máxima categoría do
balonmán estatal, Cangas recu-
pera a gloria para o seu principal
deporte, converténdose na loca-
lidade de menos habitantes que
ten un equipo na Liga ASOBAL,
aspecto este que pon de relevo o
apoio que lle están a prestar os
cangueses ao Frigoríficos do
Morrazo.

ASCENSO INESPERADO? Aínda que
para os veciños de Cangas non
hai retos imposíbeis, moi pou-
cos podían agardar que o equi-
po ascendese á máxima catego-
ría na fase de promoción, que
xogaban os clubs clasificados do
segundo ao quinto posto na liga
regular. O conxunto galego ocu-
paba a última praza que daba
dereito a xogar a promoción, co
inconveniente engadido de que
se xogaba na cancha do contrin-
cante. Por se fose pouco, o rival
era o Helvetia Anaitasuna, outro
histórico do balonmán, neste

Seis medallas para os padexeiros galegos no Europeo de Maratón.
Os padexeiros galegos acadaron un total de seis medallas no Campionato

de Europa de maratón que se celebrou en Ostroda (Polonia). Delas catro

foron de ouro, unha de prata e outra de bronce. Entre os triunfos acadados

polos representantes galegos salienta en C-1 sub23 o título de Manuel Ga-

rrido e en C-2, cun equipo formado polos padexeiros Óscar Graña e Ra-
món Ferro [na fotografía].�

gués, Curro Lucena, este pri-
meiro emparellamento “é un
premio para afección e o club”,
quen tamén sinala que o calen-
dario da vindeira campaña está
ben repartido. O equipo co que
terán maior rivalidade será o ou-
tro galego na categoría, o Octa-
vio Pilotes Posada, co que terá
que enfrontarse previamente
na Copa de Galicia. Ambos
equipos veranse as caras na se-
gunda xornada da ASOBAL, no
Pavillón das Travesas de Vigo.
Este prematuro enfrontamento
entre os dous grandes do balon-
mán galego non é do agrado nin
de uns nin de outros, xa que
consideran que chega moi axi-
ña. A partir desa xornada, o ca-
lendario será moito máis doado
para Frigoríficos do Morrazo, xa
que terá que xogar contra equi-
pos que teñen un nivel seme-
llante, entre eles o Arrate, o To-
rrevieja ou o Naturhouse La Rio-
ja. O obxectivo para esta campa-
ña está centrado na permanen-
cia, aínda que se chega algún
triunfo será benvido.�

Antonio Cendán
Se nalgún sitio de Galicia callou
a fondo o balonmán foi sen lu-
gar a dúbidas na área xeográfica
das Rías Baixas. O pulo acadado
polo Teucro nos anos setenta e
oitenta, foi secundado de segui-
do no seus arredores. Despois
foi o Academia Octavio e logo vi-
ría a época de gloria do Club Ba-
lonmán Cangas que, aínda que
ascendeu á máxima categoría
por vez primeira en 1995, tanto
o equipo como este deporte xa
gozaban, desde había catro dé-
cadas, dun gran asentamento
na Península do Morrazo.

Pero o cadro cangués conso-
lidouse entre os grandes do ba-
lonmán estatal cando estaba a
piques de despedirse o século
XX. A mediados dos noventa co-
mezaban a viaxar a Cangas, o FC
Barcelona, o Granollers, o Ciu-
dad Real, e o resto de grandes
que xogaban nun deporte que
presumía de ter a mellor liga do
mundo a nivel estatal, feito este
que viña avaliado polos cons-
tantes éxitos europeos dos equi-
pos que participaban na ASO-
BAL, así como polos primeiros
triunfos da selección española
que xa comezaba a acadar algún
que outro posto de podio en
competicións internacionais. 

DO DESCENSO AO RETORNO AO CUMIO.
Nas tres últimas tempadas, o
Club Balonmán Cangas Frigorí-
ficos do Morrazo viviu unha das
peores etapas da súa historia re-
cente. O equipo sufriu en 2006 o

Tras tres
temporadas na
División
de Honra B, o
Frigoríficos do
Morrazo retornou a
ASOBAL

caso do pamplonés, que acada-
ra o segundo posto na fase regu-
lar con seis puntos máis que o
cadro galego.

Pero non se perdeu a oportu-
nidade. Os factores en contra,
cancha e peor clasificación, non
impediron o triunfo do equipo
galego en terras navarras. O
conxunto local sucumbía nas
semifinais ante os cangueses
por un contundente 30-23, o
que lle daba unha opción inme-
llorábel para retornar á catego-
ría dos grandes. E non a desa-
proveitaron. Nun tenso partido
e cheo de alternativas por am-
bas bandas o conxunto galego
impúxose logo na final ao Ba-
lonmán Guadalajara por 25-21,
reconquistando de novo a praza
na principal competición.

O BARCELONA, PRIMEIRO RIVAL.
Aínda que falta máis dun mes
para o inicio da liga, xa coñece
ao seu primeiro rival, o FC Bar-
celona, o equipo máis galardoa-
do na historia do balonmán. Pa-
ra o adestrador do cadro can-

OUTRO ASCENSO

Plantel do  Club Balonmán Cangas Frigoríficos do Morrazo para a tempada 2009/2010.

O balonmán de Cangas de novo na elite

’’O equipo conseguiu
superar a promoción
de maneira inesperada”
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Antonio Cendán
Aínda que en calquera deporte
as mulleres triunfan, e incluso
con mellores marcas que os ho-
mes, segue a existir algunha mo-
dalidade na que están practica-
mente vetadas. Este é o caso do
motociclismo, onde terá que pa-
sar aínda moito tempo para que
ás mulleres se lles vexa recoñeci-
da a categoría que merecen. Un
moza luguesa de 18 anos, Patri-
cia Mourín, é a primeira en ra-
char moldes. Hai xa catro anos
que comezou a competir, con-
verténdose na primeira motoci-
clista galega.
Como lle comezou a afección
polasmotos?
Pois por meu pai, que xa foi mo-
tociclista, na época na que
triunfaba o tristemente desapa-
recido López Mella. Daquela xa
corría en circuítos grandes co-
ma os de Cheste, en Valencia e
tamén en Jerez. Correu a beira
de Gibernau ou Alex Crivillé,
entre outros, o que fixo que na
casa todos nos afeccionásemos
ás motos. Tanto a meu irmán,
que é mais novo, coma a min xa
dende nenos nos gustaba o
motor.
Quesacrificaacausadasmotos?
Estou menos tempo cos ami-
gos, iso para empezar. Logo te-
mos que facer unhas viaxes moi
longas para adestrar, témonos

DEPORTES.23.ANOSATERRA
30 DE XULLO - 2 DE SETEMBRO DE 2009

que desprazar a Albacete, xa que
o circuíto do Jarama está pecha-
do e en Galicia non aí. Axúdame
moito o meu pai, Xosé Antonio
Mourín, sen o que non podería
estar en competición. Tanto el
coma o resto da familia acom-
páñanme ás carreiras.
Seguearesultarestrañoverunha
mullercompetindo.
A dicir verdade, sempre tiven
moita sorte. Aínda que hai xen-
te que se queda algo asombra-
da, pero cada vez menos, sem-
pre tiven o apoio doutros pilo-
tos que eran case todos homes.
Tratáronme sempre dun xeito
marabilloso, sen distincións.

Sirva como exemplo que fun a
única moza que tomaba parte
nunha proba, mentres que na
‘Copa Derbi’ había tan só dúas.
Enqueprobascompite?
O equipo co que estou a compe-
tir é de Madrid. Este ano tomo
parte na Copa Feminina de Su-
per Sport. Nunha proba acadei
un oitavo posto e quedei moi
contenta. O peor de todo é que
me teño que trasladar fóra de
Galicia para poder correr por-
que aquí non temos circuíto. No
noso caso estamos competindo
no campionato manchego.
EgravequeenGalicianonha-
xaaíndauncircuíto...

Imaxínate as voltas que temos
que dar. É triste pensar que os
campionatos galegos se teñan
que celebrar en Braga ou en
calquera outro lugar afastado
de Galicia. A xente desanímase.
Cando competía meu pai, que
deixou as motos en 1992, o
Campionato Galego celebrou-
se até en Jerez. Os últimos anos
estase a disputar en Braga, pero
hai xente que, ao carecer de
instalacións axeitadas, remata
por deixalo. Antes adestrábase
nos polígonos industriais, pero
non reúnen as condicións de
seguridade.
Aqueaspiraprofesionalmente?
A miña ilusión é poder chegar a
competir nun campionato de
España, aínda que require moi-
to sacrificio. Chegar ao Mundial
é moi complicado, pero por so-
ñar que non quede. O peor de
todo isto é que tampouco existe
unha competición internacio-
nal reservada ás mulleres e iso é
un atranco moi grande para as
nosas aspiracións.
Aaltacilindradaécara.
Certo. Unha moto coma a mi-
ña, de 600 centímetros cúbicos,
custa 12.000 euros e iso non é to-
do,  tes que contar cun mecáni-
co e un equipo de apoio que ta-
mén é custoso. Os patrocinado-
res son moi importantes. Nese
sentido non me queixo, xa que
levo publicidade da Deputación
de Lugo e tamén estou incluída
dentro do programa de depor-
tistas galegos de alto nivel.
As motos son un bo medio de
transporte...
Claro. Pero, por estraño que pa-
reza, a min non me verás nunca
en moto pola rúa. As motos té-
ñolles moito respecto e para
min non son un xoguete. Ade-
mais, o que non me gusta nada
é ver a xente facendo cabriolas
coas motocicletas e, máis aínda,
sen casco. Cada vez que vexo a
alguén facendo salvaxadas e coa
cabeza descuberta métolle uns
berros, é unha actitude moi
irresponsábel. Tamén me des-
gusta que moitos se adiquen a
facer barbaridades polas estra-
das coas motos a altas velocida-
des para as que non están pre-
paradas as vías de circulación.�

Patricia Mourín, motociclista

‘Os campionatos galegos fanse en Braga,
porque aquí non hai circuíto’

A parte de ser un deporte, as
motos son un bo medio de
transporte...
Claro. Pero, por estraño que
pareza, a min non me verás
nunca en moto pola rúa. As
motos téñolles moito respec-
to e para min non son un xo-
guete. Ademais, o que non
me gusta nada é ver a xente
facendo cabriolas coas moto-
cicletas e, máis aínda, sen
casco. Cada vez que vexo a al-
guén facendo salvaxadas e
coa cabeza descuberta méto-
lle uns berros, é unha actitu-

de moi irresponsábel. Tamén
me desgusta que moitos se
adiquen a facer barbaridades
polas estradas coas motos a
altas velocidades para as que
non están preparadas as vías
de circulación.�

‘Nunca me verás en moto pola rúa’

’’Non me gusta ver a xente
facendo cabriolas
coas motocicletas e,
máis aínda, sen casco”

’’Antes adestrábase nos
polígonos industriais,
pero non reúnen as
condicións de seguridade”

’’Compito no campionato
manchego, porque
en Galicia non teño onde”

22-23 deportes.qxd  28/7/09  21:13  Página 3



Manuel Xestoso
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

J ohn Thompson, profe-
sor titular de Linguas
Modernas da Universi-
dade de Montana está

en Galiza para presentar un
ensaio –As novelas da memo-
ria (Galaxia)– no que pasa re-
vista ás narracións galegas
que tratan da República e da
Guerra Civil. A premisa da que
parte é a de que o debate so-
bre a memoria histórica en
Galiza e no resto do Estado
non adquiriu a profundidade
que alcanzou a discusión so-
bre a memoria do Holocausto
porque “a ideoloxía dos ven-
cedores nunca foi abatida, nin
sequera foi condenada. O
pacto de esquecemento da
transición permitiu a imposi-
ción do silencio sobre a socie-
dade”. Un dos argumentos
principais do libro de Thomp-
son é que a novela pode con-
tribuír á recuperación desa
memoria perdida “porque é
un medio que lle brinda ao
lector unha inmersión históri-
ca máis intensa que calquera
outro medio. Un texto histo-
riográfico achega, por supos-
to, o rigor científico necesario
pero, para a maioría da cida-
danía, que non adoita ler en-
saios históricos, a ficción na-
rrativa ofrece experiencias vi-
carias, acceso a emocións que
se ofrecen como o vehículo
máis axeitado para coñecer as
experiencias que tiveron lugar
durante ese período. As nove-
las son idóneas en canto que
ofrecen a posibilidade de vivir
imaxinarios colectivos, cheos
de emoción, que actúan dun
modo máis directo que un
discurso científico. O lector
accede a unha viaxe na histo-
ria que se transforma nunha
experiencia que liga o pasado
co presente”. 

Thompson analiza o esta-
do da cuestión na realidade
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política galega: “Un dos mei-
randes obstáculos no camiño
da memoria vén dado por un-
ha dereita española que cola-
borou activamente coa dita-
dura e á que lle viña moi ben
que se esquecese o seu papel
durante aqueles anos. En con-
secuencia, apoiaron tópicos
coma o da Galiza atrasada,
conservadora e que se une ca-
se automaticamente aos gol-
pistas.” E cita varias novelas
que se encargan de rescatar
unha realidade que distou
moito de encaixar nese clixé:
Amor de tango de María Xose
Queizán, O bosque das antas
de Fernández Naval ou Pensa
nao de Anxo Angueira. “Creo
que novelas coma estas debe-
rían facer parte das lecturas
recomendadas aos rapaces na
educación secundaria. Mos-
tran un mundo completa-
mente distinto ao que o dis-
curso do poder está interesa-
do en difundir, mais de acor-
do coa realidade histórica”.

O segundo obstáculo co
que se atopa o traballo de re-
cuperación da memoria está
na base da sociedade capita-
lista: “Existe un sistema eco-
nómico cuxa finalidade prin-
cipal é producir mercancías o
máis efémeras posíbeis para
acelerar o ciclo de consumo.
Os mass media encárganse de
crear necesidades de consu-
mo e de manter a unha parte
significativa da sociedade
atrapada nun presentismo no
que o sentido crítico se consi-
dera un obstáculo para a su-
pervivencia do sistema. Da-
quela, calquera análise da his-
toria é rexeitada: búscase a
amnesia, a desorientación do
cidadán”. Thompson cre que
este é o maior inimigo do his-
toriador: “Eu diría que o pen-
samento do neocapitalismo é
moito máis potente e inflúe
máis no esquecemento que a
propia acción política da de-
reita, porque está na televi-

John Thompson, estudoso da literatura galega

‘Moitas novelas da guerra
empregan técnicas posmodernas’

UN NOVO ENSAIO SOBRE LITERATURA E MEMORIA
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parte activa do pensamento
de todos os que compoñemos
a sociedade. E sei do que falo:
eu especialiceime na novela
galega e estudo este tema a
respecto de Galiza, pero nos

car é a restauración dos confli-
tos. Por suposto que ninguén
quere iso. Pero, unha vez re-
cuperada, a memoria debe ir
máis alá e artellar a experien-
cia das persoas, debe formar

narrativa en Os mortos daquel
verán”.

Thompson prefire a expre-
sión ‘facer xustiza histórica’
que a de ‘recuperar a memo-
ria histórica’. “A expresión re-
cuperar a memoria é algo
confusa e, como a dereita xa
se encargou de lembrar, hai
que ter en conta que a memo-
ria é inestábel. A memoria cer-
tamente é subxectiva: o que
non se adoita dicir con tanta
frecuencia é que a historia ta-
mén pode selo. A expresión
facer xustiza histórica paréce-
me máis axeitada e máis clara
porque ese elemento subxec-
tivo se elimina. A xustiza his-
tórica levase a cabo a través de
toda unha serie de procede-
mentos obxectivos –come-
zando polas leis– que permi-
ten unha catarse colectiva e
que colocarían a memoria da
República e da Guerra nunha
posición hexemónica –como
a memoria das vítimas do Ho-
locausto– e non nunha cate-
goría alternativa, como está
agora mesmo.” 

No seu ensaio, Thompson
destaca que existe unha dife-
rencia entre as novelas da pri-
meira xeración que escribe
tras a guerra e os das xera-
cións seguintes. Os primeiros
están máis preocupados, so-
bre todo, pola transmisión
dunhas vivencias, están moti-
vados polo medo a que se per-
da esa memoria. Os segundos,
pola contra, crean outros ima-
xinarios con aquela experien-
cia histórica que lles permite
estabelecer unha ponte entre
os acontecementos do pasado
e os do presente. “É interesan-
te observar que autores da pri-
meira xeración como Silvio
Santiago ou Ramón de Valen-
zuela escollen a novela e non a
autobiografía como xénero a
través do cal comunicar a súa
experiencia. Eu penso que é
porque, na novela, esas viven-
cias poden transcender o in-
dividuo; a novela ten un enor-
me poder metafórico que a
converte nun medio idóneo
para reflexionar sobre o ver-
dadeiro significado dos acon-
tecementos narrados.”

“A memoria debe estar vi-
va, non podemos deixala des-
cansar. O discurso de ‘imos
arranxar o pasado para que
poida repousar’ é unha estra-
texia dos que buscan a recu-
peración para tranquilizar á
sociedade, para que ninguén
pense que o que se está a bus-

sión e a televisión está na casa
de todos. Estamos constante-
mente bombardeados por
mensaxes que non invitan
precisamente a lembrar, se-
nón a esquecer, a instalarnos
nun presente continuo no
que todo se reduce a consu-
mir.”

“Nese sentido”, continúa,
“moitas novelas galegas em-
pregan técnicas procedentes
da teoría posmoderna, que
fornece de ferramentas moi
válidas para desarmar as esta-
das ideolóxicas desa socieda-
de neoliberal dende dentro. É
o caso, por exemplo, de Des-
feita de Camilo Gonsar, coa
súa crítica do permanente ruí-
do mediático que ten como
resultado o infantilismo, a ig-
norancia e a alienación da so-
ciedade galega da transición.
Ou a deconstrución á que
Carlos Casares somete a voz

CULTURA.25.

Estados Unidos temos un gra-
vísimo problema coa memo-
ria, dende o xenocidio contra
os nativos até o Vietnam. De
feito, a última guerra de Iraq
foi posíbel, en grande medida,
polo esquecemento a que se
someteu a experiencia históri-
ca de Vietnam”.

Ao longo de As novelas da
memoriaatopamos fragmen-
tos tirados da narrativa que po-
den darnos exemplos de como
enfrontar esa eiva histórica:
“Hai unha pasaxe de Valenzue-
la, no que el conta a súa saída
do cárcere, e na que se mostra
orgulloso da súa contribución á
loita a prol da legalidade repu-
blicana: creo que esa é a clave
do que aínda falta en Galiza,
sentirse orgulloso da memoria,
sentila coma fonte de dignida-
de e non de vergoña. Experi-
mentar a memoria como mo-
tor da nosa vida presente”.�

’’A novela poder ser
un vehículo idóneo
para recuperar
a memoria histórica”≠

ANOSATERRA
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’’É interesante observar que
autores da primeira
xeración como
Silvio Santiago ou
Ramón de Valenzuela
escollen a novela
e non a autobiografía”

’’Nos Estados Unidos temos
un gravísimo problema
coa memoria, dende
o xenocidio contra 
os nativos até o Vietnam”

’’O medo ao revisionismo
pode levar
ao maniqueísmo,
a presentar uns personaxes
sen matices que diminúan
a calidade artística da obra”

A lectura puramente social
dunha novela pode caer no
descoido de ignorar o seu va-
lor literario: ás veces –como
no caso das obras que tratan
o Holocausto– o medo ao re-
visionismo pode levar ao ma-
niqueísmo, a presentar uns
personaxes sen matices que
diminúan a calidade artística
da obra. Como solventan os
escritores galegos esa pexa?
“En xeral, creo que as novelas
galegas refugan o maniqueís-
mo, aínda que, naturalmente
unhas máis ca outras. Hai

que ter en conta que ese me-
do ao revisionismo non des-
taca tanto, en parte, porque a
memoria dos vencidos, das
vítimas do franquismo, non é
dominante. A memoria das
vítimas do Holocausto si é
dominante, hai un constante
traballo de recordatorio da-
quela barbarie. Esa é a dife-
rencia esencial: aquí o herdo
das vítimas da Guerra segue a
ser considerado subversivo.
Por outra banda, os autores
saben que a simplificación
converte a novela nun arte-

facto inútil, nun relato im-
probábel que carecería de to-
da credibilidade”. 

Si cita Thompson un só
caso de revisionismo: Memo-
ria do soldado de Alfredo
Conde. “É curioso ver como o
seu primeiro libro, Memen-
tos de vivos –que creo que é
moi bo– resulta tan efectivo á
hora de mostrarnos a cruel-
dade do golpe de estado de
1936 e como a súa evolución
ideolóxica o leva cara a unha
literatura máis conformista
co discurso do poder”.�

Fuxir do esquema de bos e maos

Un dos puntos máis polémi-
cos do seu ensaio atinxe ao
papel da crítica literaria nacio-
nalista. Opina que unha parte
desa crítica non se ocupa des-
tas novelas e non lles dá a im-
portancia que teñen. “Un dos
problemas que ten un certo
sector do nacionalismo gale-
go é que non sabe que facer
con esa parte da historia:
abrazar esa problemática su-
pón prestarlle atención a un
tema no que non se subliña a
diferenza entre Galiza e o res-
to do Estado e iso non acaba
de encaixar cos principios dal-

gúns sectores. Eu creo que lle
convén atender os episodios
da República e da Guerra
mesmo como un camiño cara
á construción nacional. Co-
mo demostran algunhas de-
sas novelas, crear imaxinarios
alternativos pode fornecer
orientación sobre unha forma
de entender a nación dun xei-
to cosmopolita, de entendela
enraizada na historia e non no
mito. En todo caso, xa é así
noutros sectores do naciona-
lismo –sobre todo os ligados
ao mundo literario–, como
demostra o feito de que a

grande maioría das novelas
que se escriben sobre o tema
están escritas en galego: asú-
mese a recuperación da me-
moria –a través da lingua– co-
mo parte da construción do
imaxinario colectivo nacio-
nal. A República podería ser
un referente dun camiño que
se crebou co golpe de estado.
A novela contribúe a repensar
ese pasado en clave nacional e
refrescar o imaxinario do país,
incluso recuperando o nacio-
nalismo da Xeración Nós, po-
ñéndoo en relación coa con-
xuntura política presente”.�

Reticencias nacionalistas
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cadela ao monumento emble-
ma do Salón, recentemente de-
clarado Patrimonio da Humani-
dade pola Unesco. Non será o
único desembarco que se rexis-

debuxos de Jack Kirby, Jack Da-
vis, Wally Wood, Steve Ditko,
Neal Adams, Dave Gibbons,
Mazzucchelli e Mignola.

Ademais, esta duodécima
edición de Viñetas contará con
outro prato forte, a presenza do
teórico americano da novena
arte Scott McCloud, cunha am-
pla bibliografía publicada ao re-
dor do proceso creativo neste
xénero. A súa obra máis coñeci-
da titúlase Entender o cómic,
unha peza que reflexiona sobre
a linguaxe, os inicios desta arte e
as súas claves pero que empre-
ga o propio formato do cómic.

Tamén estará no salón a de-
buxante Posy Simmonds, ilus-
tradora de The Guardiane au-
tora das novelas gráficas Gem-
ma Bovery eTamara Drewe. A
primeira delas supuxo no seu
momento unha revolución for-
mal ao mesturar, nunha histo-
ria longa, a linguaxe da narra-
ción, a ilustración e a viñeta. 

Entre os convidados figuran
ademais o francés André Jui-
llard, autor de As sete vidas do
Gavilán, e Vittorio Giardino, cre-
ador da triloxía Non pasarán,
ambientada na guerra civil espa-
ñola, na que realiza unha radio-
grafía do conflito a través da mi-
rada distante dun axente secreto
enfrascado nunha confronta-
ción que lle é allea. Tamén viaxa-
rán á Coruña Pasqual Ferry, José
Fonollosa, que mostrará os orixi-
nais da súa obra A viaxe de Dar-
win, Enrique V. Vegas e Paco Ro-
cas, autor de Arrugas, álbum
multipremiado que se achega á
realidade do alzheimer. 

As salas de Viñetas prestarán
especial atención tamén a dous
galegos que están a destacar no
mercado norteamericano, co-
mo son Emma Ríos, creadora
deA proba de balas, e Alex Cal.�
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tre na Coruña. As obras e os au-
tores máis destacados da histo-
ria do cómic de Estados Unidos
farán parada na cidade dentro
dunha exposición comisariada
por Jaume Vaquer. Procedente
dun coleccionista privado, a
mostra permite repasar cinco
décadas de produción de có-
mic-book, desde os gloriosos 50
até a década de 1990.

Trátase, como explica a or-
ganización do salón, dunha das
coleccións privadas máis im-
portantes de banda deseñada
americana, que chega por vez
primeira a Europa. Entre as pe-
zas expostas poden verse traba-
llos da editorial EC, DC, obras
da etapa de Stan Le en Marvel, e

M.B.
Do 10 ao 16 de agosto, A Coruña
convértese na cidade de refe-
rencia para aos afeccionados á
banda deseñada do noroeste
peninsular coa celebración da
XII edición do Salón Internacio-
nal do Cómic Viñetas desde o
Atlántico. Charlas, exposicións,
sinaturas e máis actividades ar-
tellan a programación dunha
cita que durante unha semana
abrirá unha fiestra a produción
norteamericana, dende princi-
pios da década de 1950 até os
noventa. Contará ademais coa
presenza de autores internacio-
nais como Posy Simmonds,
André Juillard e Vittorio Giardi-
no, entre outros moitos.

O cartel que dá imaxe a Viñe-
tas 2009 está asinado por Daniel
Acuña. O autor propón nel un
desembarco pirata na contorna
da Torre de Hércules, unha chis-

Ramon Pinheiro,
director artístico
deDescarga ao vivo
‘A música galega
naceu en Cuba’

M.B.
Durante o mes de xullo amo-
souse en directo Descarga ao vi-
vo, un espectáculo de creación
que repasa as composicións
históricas de autores galegos
emigrados a Cuba, a cargo de
músicos galegos e cubanos. Es-
ta posta en escena é unha das
caras do proceso de investiga-
ción desenvolvido por Ramon
Pinheiro en Cuba, que se vén
sumar á edición do libro A la
Habana quiero ir.
Comoxordeoproxecto?
Materializouse a raíz da presen-
za de Galiza na Feira do Libro da
Habana, co apoio da anterior
Consellaría de Cultura. Como
responsábel da investigación,
estiven varios meses en Cuba e
a medida que ía rescatando pa-
trimonio funme decatando da
inxente presenza musical de ga-
legos na illa. Non se pode contar
a historia da música galega sen
abrir unha porta a emigración. 
Cal é relación musical entre
CubaeGaliza?
Até o século XIX, a contribución
galega foi minúscula, pero des-
pois e até a Revolución, a rela-
ción medra e pasa a ser a pri-
meira comunidade estranxeira
na illa. Asentáronse nos ámbitos
urbanos do occidente, por iso, a
influencia galega está presente
en toda a música urbana dos ca-
fés, teatros, orfeóns, ateneos e
na vida burguesa habanera. Di-
cimos que a música galega na-
ceu en Cuba e ten fundamento
histórico. Naquel entón en Gali-
za non se daban as circunstan-
cias culturais e económicas que
si existían na illa. Despois da Re-
volución fíxose unha reivindica-
ción da música dos marxinados,
que pasou a un primeiro plano.
Chegouse logo, a través da histo-
ria e a identidade que os cuba-
nos crearon, ao extremo de ne-
gar o pasado colonial español e
galego. Agora ese pouso galego
comeza pouco a pouco a esper-
tar curiosidade.�

O Salón Internacional do Cómic da Coruña Viñetas
desde o Atlántico alcanza a duodécima edición
combinando o repaso pola historia do cómic-book
americano coa presenza de autores como Posy
Simmonds, Andrés Juillard e Vittorio Giardino

Viñetas desde o Atlántico
ábrese ao cómic americano

Nestes doce anos o Viñetas conse-

guiu converterse no mellor escapa-

rate para o lanzamento e proxec-

ción das novidades do xénero que

non desaproveitan as editoras e co-

lectivos do país. Desta vez, El Patito

Editorial escolleu A Coruña para pre-

sentar o último traballo de Emma

Ríos Hexed. A obra, que sae da man

da empresa dirixida por Fausto Isor-

na cunha edición en galego e outra

en castelán para o mercado espa-

ñol, publícase case ao mesmo tem-

po que a versión para EE UU.

El Patito Editorial tamén ache-

gará ao salón os números da revis-

ta Galimatías, dirixida ao público

mozo, láminas asinadas de David

Pintor do seu libro Cidades de

papel, e agasallará aos lectores con

carteis de Alfons Figueras, recente-

mente falecido, do que a editora

imprimiu Estampas malignas.

Pola súa banda, BD Banda pre-

sentará o número de verán da revis-

ta satírica Retrancabaixo o título xe-

nérico “Galiza está quente”, que, co-

mo explica o seu director Kiko da Sil-

va, fai unha parodia cos “incendios”

que se veñen de acender este ano

cos conflitos do metal, o leite e a lin-

gua. Tamén se dará a coñecer o nú-

mero extra de verán da publicación

Guía michelín, que fai chanza en cla-

ve galega das guías turísticas, e se

achegará o volume Fito e Pita, de Al-

berte Guitián.

O colectivo Polaqia tamén es-

trea no Viñetas o nº 13 do seu fanzi-

ne Barsowia, onde presentará ade-

mais, dentro da colección Sketch

Book o libro de bosquexos de Ja-

vier Olivares. Tamén levará traba-

llos realizados por Emma Ríos e Da-

vid Rubín.�

Conflitos sociais e guías turísticas con humor

’’Obras e autores destacados
estadounidenses farán
parada na cidade dentro
da exposición comisariada
por Jaume Vaquer”

’’Estará Posy Simmonds,
autora que revolucionou o
xénero ao mesturar nunha
historia longa, a linguaxe
da narración,
a ilustración e a viñeta”

Traballos de Posy Simmonds, Emma Ríos, Enrique Vegas e [abaixo] Vittorio Giardino.
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Se queres ter un bo
porco, cébao no mes de
agosto.

Vale máis nubrado de
agosto ca sol de
setembro

Se chove o día de san
Pedro Fiz, castañas
malas e bolecos ruís

Pasados os Remedios e
san Roque, xa non hai
sesta nin merendote

No agosto, sol posto,
noite connosco.

En agosto secan as

fontes, e en setembro,
os montes.

En agosto chove mel e
mosto.

En agosto, as castañas
arder e en setembro
beber.

Agosto pasou, quen
mallou, mallou.

Ceba o porco desde
agosto se queres que
dea bó raxo.

Polvo no maio e lama
no agosto, anda o
tempo descomposto

ANOSATERRA
30 DE XULLO - 2 DE SETEMBRODE 2009

Qué pasa neste mes?

O nome
Poñerlle o teu nome a un mes é unha das
maneiras máis seguras de perpetuar a túa
memoria polos séculos dos séculos... ou po-
los meses dos meses.
Os emperadores romanos, que non eran
parvos, déronse cousa disto e, ademais de
poñer o seu nome a moitas outras cousas, fi-
xérono con dous meses do verán.
No antigo calendario romano, o actual mes
de xullo chamábase, modestamente, quin-
tilis, xa que era o quinto do ano segundo a
súa medición. Pero Xulio César decidiu por-
lle o nome da súa familia (Iulia), polo que

pasou a ser o mes de Iulius ou xullo, na nosa
escrita (July en Inglés, Juillet en Francés, Juli
en Alemán, etc...). Uns vinte anos despois, o
sucesor de Xulio, César Augusto, sempre
envexoso do seu antecesor, decidiu dedi-
carse o seguinte mes, daquela chamado
sextilis, poñéndolle Augustus, coma el, e
de aí o actual Agosto.
Peronon quedou contento con iso, pois
agosto tiña só 29 días. Así que César Au-
gusto quitou un día de alí, outro de acolá, e
deulle ao seu mes os 31 días actuais. É por
esta caprichosa razón que os meses de xullo
e agosto son os únicos que teñen 31 días
consecutivamente. Cousas da envexa...
En Galiza recibía tradicionalmente tamén o
nome de mes da Nosa Señora, por cele-
brarse o día 15 o día de Santa María.

Crenzas e curiosidades
Santa Clara, no11 de agosto, é avogosa
para o bó tempo. Por iso, para asegura-
lo sol no día da voda é costume levar
ovos a Santa Clara. Tamén se lle pide
que interceda para conseguir boas no-
tas nos exames.
Outros santos coñecidos deste mes son
A Virxe da Peregrina (patroa de Ponte-
vedra), San Lourenzo, o 10, data aproxi-
mada na que se ven con claridade as es-
trelas fugaces, ou bágoas de San Lou-
renzo. A citada Santa María, o 15, ou
San Roque, o 16.
No eido social, agosto é en moitos paí-
ses coma o noso a época de vacacións
por excelencia, e a vida laboral, política,
administrativa, etc... chegan a un nivel
de mínima actividade.

Natureza
Agosto é o paraíso dos insectos, que es-
tán no seu momento de apoxeo.
Nos campos, facíase a malla do centeo,
cando se plantaba máis que agora. As
hortas están a plena produción, madu-
recendo de todo os tomates, e cara ao fi-
nal do mes vaise rematando o período
forte desta produción, ao diminuír as
temperaturas e horas de sol. Algunhas

mazás de cedo maduran xa neste mes.
Agostar significa murchar as plantas
pola calor e a secura propias deste mes,
pero tamén se denomina así á acción de
arar a terra inmediatamente tras da
sega, para que sequen as malas herbas.
Agostiño, como adxectivo, califica un
animal nacido neste mes ou un froito
que madura en agosto: cereixa agos-
tina é unha variedade de pequeno ta-
maño.Mazá agustina é unha mazá
temperá que madura neste mes. A pera
de san Roque ou as mazáns sanroque-
ñas son outros froitos deste tempo.

Refraneiro

Estatua de San
Roque coma un
peregrino, no
alto que leva o
seu nome, no
Camiño de
Santiago.

Cantigas

Naquela banda do río
ten meu pai un castiñeiro,
dá castañas en agosto,
uvas brancas no xaneiro.

O creguiño de Sueiro
mui pequeno se quedou
que naceu no mes de
agosto
e coa seca non medrou.

Caseime no mes de agosto
porque había moito pan,
o forno da miña sogra
cría o fiollo no vran.

Un antigo calendario romano, donde xa veñen os
meses de xullo e agosto.

Este vello
gravado
representa
a sega no
mes de
agosto
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Ramón Corral, neto do artesán de gai-
tas, Antón Corral tomou hai apenas un
ano a decisión de aprender o oficio de
seu avó. Quere aprender esta profesión
tan antiga, como particular. Fálanos da
ilusión e do medo que provocan o desco-
ñecido. Toda unha vida por diante para
facer da artesanía unha arte.

Tomar unha decisión tan impor-
tante coma a de converterse en ar-
tesán de gaitas non é doado. A fi-
gura do teu avó Antón Corral foi de-
terminante na túa escolla. Existen
motivos, a día de hoxe, para que
poidas estar arrepentido?
Absolutamente, non. Mentiría se di-
xese que non teño medo, pero a miña
ilusión pode con el. Quizais cando
leve máis anos poderei arrepentirme,
non polo de agora. E un traballo que
che permite innovar, cambiar e explo-
rar. Creas música. É moi emocionante
ver a un gaiteiro cunha gaita túa. Pro-
porciónache unha satisfacción que
non dan outro tipo de traballos.
No mundo da artesanía non é habi-
tual atoparse con persoas que ape-
nas superen a vintena. Como se
sente un home tan novo entre tan-
tos vellos?
Un estraño, de momento. Por sorte
vexo que hai aceptación e sorpresa.
Sorprendido estou até eu. Dúbidas ta-
mén hai moitas.

A gaita é un elemento de identi-
dade cultural. Podería ser tamén un
elemento identificador da túa per-
sonalidade?
É difícil identificarte cun instrumento,
pero si que nel reflictes a túa persona-
lidade. Cada artesán proporciónalle
unhas características especiais ao seu
traballo.
A artesanía é tamén ou-
tra forma de arte. Ti de
que tes máis: de artesán
ou de artista?
Polo de agora, teño máis
de artista. Levo 13 anos to-
cando a percusión e ape-
nas un ano como artesán.
A miña intención é darlle a
volta. Poder ser máis arte-
sán que artista. Aínda que
todos os artesáns, sempre
teñen algo de artista. Polo
que tes que saber combinar ambas as
dúas facetas. 
Levar o apelido do teu avó é todo
un reto. Como o afrontas?
El deposita en mi moitas esperanzas, o
cal é unha satisfacción e motívame a
seguir cara diante. Pero o apelido Co-
rral, favoréceme en parte. Levalo é toda
unha responsabilidade. Este apelido si-
túa o listón moi alto e incrementa o
reto: teño polo menos que igualar o
traballo do meu avó. E non é doado.  
Os instrumentos do voso taller son

construídos coas técnicas tradicio-
nais, mais isto non supón unha re-
nuncia á modernidade...
Unha palabra clave na traxectoria do
meu avó é a innovación: novas tonali-
dades, novas afinacións, novos axus-
tes. A súa meta era a satisfacción do
gaiteiro que toca a gaita. Eu comparto

este reto. Na gaita aínda
queda moito que explo-
rar e cada vez hai máis
gaiteiros dispostos a isto.
A combinación das mes-
mas aspiracións polo gai-
teiro e o artesán pode
abrir novos horizontes
moi interesantes. 
O teu avó foi ademais de
artesán, gaiteiro. Tivo
alumnos como Xosé Ma-
nuel Budiño e mesmo
Carlos Núñez, mais ti

nunca te animaches. Pódese ser un
bo artesán de gaitas sen tocala?
Comecei estudando no conservatorio
a frauta traveseira. Logo pasei a tocar a
percusión. Sempre vira a gaita coma
un instrumento complicado, pero
desde que traballo no taller fago o es-
forzo, todos os días, de dedicar parte
do meu tempo a tocala. Para executar
correctamente o meu traballo nece-
sito ter un bo dominio do instrumento.
Complementas a túa formación cos
cursos da Universidade Popular de

Vigo. Con todo, eses títulos non son
recoñecíbeis a nivel académico.
Non é un desprezo por parte da Ad-
ministración á cultura galega?
Non podemos falar de desprezo total.
Hai sitios en que se fomenta, pero
noutros non, como é o caso do actual
Concello de Vigo. Hoxe a musica tradi-
cional de calidade quedou relegada
aos concursos específicos. Concursos
moi esquecidos pola sociedade, o po-
der e os medios de comunicación. É
unha mágoa que a evolución acadada
ao longo do tempo non se dea a coñe-
cer no exterior. 
A universidade Popular de Vigo, vai
ser trasladada do edificio que Gar-
cía Barbón legou para a formación
do obreiro e da muller, para poder
situar no inmoble a futura Biblio-
teca Estatal de Vigo. E esta outra
mostra de minusvalorización do la-
bor de dinamización cultural que se
leva a cabo dende a U. Popular?
Descaradamente si. É un rexeita-
mento absoluto. Eu como alumno
vexo que o propio centro ten enormes
carencias xa que non é unha preocu-
pación para o Concello. Tristemente,
agora o concello pretendese trasladar
a escola. É unha mágoa, que non se re-
coñeza o labor da escola. Pero aínda
temos que agardar para saber que
nos deparará o futuro.

Clara Sánchez

“Na gaita
aínda queda

moito que 
explorar,

e cada vez hai
máis gaiteiros

dispostos
a isto”

Ramón Corral, un mozo percusionista e artesán

“É emocionante ver un gaiteiro cunha gaita túa”

Ramón Corral co
seu avó Antón.
Antón Corral é un
dos artesáns de
gaita máis recoñe-
cidos do noso
país. Nado na Co-
ruña en 1936, pa-
sou por diversos
grupos e forma-
cións, e foi alumno
do famoso arte-
sán O Patelas.
Dende 1975 me-
teuse de cheo ao
oficio de facer gai-
tas, e dirixeu
dende o ano 1983
o Obradoiro de
Instrumentos da
Universidade Po-
pular de Vigo, do
que se retirou no
ano 2000, un lugar
desde o que im-
parteu os seus
inovadores e am-
plos coñecemen-
tos na feitura e afi-
nación do noso
instrumento máis
emblemático.
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An Alfaya 

Vacacións! Tempo de
asueto do que poden

gozar por dereito os traballa-
dores por conta allea, fun-
cionarios en xeral, e profe-
sións que cotizan no réxime
xeral, mais aqueloutros que
caeron na trampa de bus-
carse os garavanzos pola súa
conta, é dicir, a meirande
parte dos autónomos, fan
trucos malabares para ca-
drar algunha fin de semana
ou ponte de lecer; daquela
dispór dunha quincena ou
dun mes enteiro de descan-
so sóalles a utopía. A falacia
da falsa autonomía do autó-
nomo –serva a dobre redun-
dancia de crítica ao siste-
ma–, en realidade é unha es-
cravitude en toda regra,
como o segue sendo a au-
sencia de vacacións para as
mulleres que traballan aco-
tío na mantenza do fogar, e
xa non digamos das que se
ven na obriga de compatibi-
lizar o traballo externo co de
portas adentro (algún home
tamén está no mesmo pele-
llo). No entanto, o que máis
me chama a atención das
vacacións é á volta ao traba-
llo. As consultas dos ambu-
latorios énchense de doen-
tes angustiados polo regre-
so: ansiedade e estres son os
diagnósticos máis prescri-
tos. Todos se queixan. Os
que teñen vacacións porque
cando rematan sofren un
sentimento de perda que
precisa un período de adap-
tación, coma cando os cati-
vos van por vez primeira á
escola e acoden a ela de xeito
progresivo, para evitar trau-
mas innecesarios. E os que
non as teñen maldicen a súa
estampa porque non dispo-
ñen de tempo nin para ir aos
ambulatorios, que en cal-
quera caso estarán colapsa-
dos con aqueles que amo-
san un cadro clínico de sín-
drome postvacacional.

Felices vacacións!�

VACACIÓNS!

O que máis me
chama
a atención
das vacacións 
é á volta 
ao traballo”

’’

A araña e mais eu.

Autor:  Fran Alonso (texto) 

Manuel G. Vicente (fotografías)

Editorial: Edicións Xerais

Sutil e lene relato poético en formato
de álbum no que a beleza da palabra
lírica de Fran Alonso mestúrase coa
delicadeza fotográfica de Manuel G.
Vicente. Esta unión provoca que o lec-
tor, sexa neno ou adulto, quede atra-
ído pola creación artística e literaria. A
voz narradora parte da protagonista,
unha nena que nos conta, en primeira
persoa, como o seu corpo foi visitado
e percorrido por unha turista un tanto

especial, un insecto polo que a maio-
ría das persoas sente rexeitamento.
Trátase dunha araña, que un día de-
cide coñecer as diferentes partes cor-
porais humanas, tendendo un deli-
cado fío de contacto entre seres viven-
tes. O seu intinerario segue unha orde
ascendente, é dicir, dende a deda dos
pés ata a cabeza, facendo diferentes
paradas no seu traxecto, nos nocellos,
nos xeonllos, no embigo...até conquis-
tar o cume, dende onde se despide da
súa anfitrioa. Todos os descubrimen-
tos da xeografía humana son compa-
rados con diferentes foitas segundo o
seu tamaño, forma, textura ou cor,

completando así unha anatomía fruti-
morfa. A expresividade, tanto da lin-
guaxe verbal coma da visual, trans-
mite unha amálgama de sentimentos
graduais positivos cara á visitante que
fai mudar o desprezo inicial pola ten-
rura final. �

Alba Piñeiro

Percorrido corporal

Solucións Pasatempos

Xeroglífico:
Monte-ia (iate-te)-k-valo:
Montei a cabalo

Laberinto:
Axuda a este home de pequena estatura a atopar o seu
apartamento rústico.

Guiso de letras:
Neste barullo de letras atoparás sete nomes de coñeci-
dos directores de cine.

-Qué fixeches
este fin de se-
mana no
campo?
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tarde, da man do tabaco e do
gando. Pero non serían elas as
que se fixeron ricas. 

Elas limitábanse a mercar
no outro lado da fronteira o
que aquí non podían, ben por-
que non o había, ben porque
non lle deixaban. E así, debaixo
das saias traían xabón, arroz ou
café, comida para os ‘tempos
de fame’, mentres pasaban por
diante dos ameazantes corpos
de seguridade.

Foron tempos duros que a
sociedade e elas mesmas rele-
garon ao esquecemento. Moi-
tas veces, os propios fillos des-
coñecen este pasado. Porque
as raianas o negaron e acocha-
ron durante moitos anos. E
agora nun exercicio de valen-
tía, incómodo moitas veces,
aventúranse a contar a súa ac-
tividade diante da cámara.�

cantidade. A mercadoría que
pasaba de dita cifra ía entón
entre o saión ou debaixo da
blusa. É unha práctica secular
que xa desenvolvera unha lin-
guaxe, unha vestimenta e até
unha deontoloxía propia. 

Diana quere que estas mulle-
res, invisíbeis ao longo da histo-
ria, agora tomen a palabra
diante das súas cámaras, as
doutra muller nun mundo ta-
mén de homes: o cinema. Pero
sendo consciente de que “tentar
contar a vida de tantas mulleres
en 42 minutos é imposíbel”. A
vida destas mulleres da ramboia
son mil vidas. A suma das histo-
rias de centenares de mulleres
que cruzaban o Miño cada día. 

Mulleres, da raia seca e da
raia fluvial, que levaban a cabo
un contrabando de subsisten-
cia, moito máis modesto que
noutras zonas, pero non por
iso menos perigoso. Carrexa-
ban as mercadorías entre as
súas saias, pero non sempre
contaban co beneplácito da
policía. O negocio viría máis

CULTURA.31.ANOSATERRA
30 DE XULLO - 2 DE SETEMBRO DE 2009

Clara Sánchez
Diana Gonçalves, moza de orixe
luso galego, é a directora do do-
cumentalMulheres na raia, Pre-
mio Cinema Minhoto, que
amosa a historia dun colectivo,
as mulleres raianas, que cruza-
ban a liña fronteiriza que divide
dous países, para gañarse a vida
nuns tempos onde nada era do-
ado. O documental, segundo ex-
plica Diana, “xorde dunha lem-
branza da infancia, dunha imaxe
que tiña gardada na memoria e
que quixen facer realidade”.

O filme conta a historia desas
avoas, hoxe esquecidas por
moitos, pero tan comúns nas fa-
milias dos que viven pegados ao
Miño, nas zonas onde o río co-
meza a ser fronteira. Esas avoas
que cargaban ás súas costas o
peso dunha guerra traducido en
café ou xabón e aparentaban
uns quiliños de máis, para po-
der acochar dentro da súa saia a
comida para a semana. 

As raianas, nun esforzo
“para rachar co medo e o silen-
cio” póñense agora diante do
obxectivo da cámara de Diana
Gonçalves e contan as súas his-
torias na fronteira. Diante dos
Gardas Civís, dos Gardinhas e
dos seus fusís. Falan da ponte,
do río e do medo. O documen-
tal retrata, por primeira vez na
historia do audiovisual galego,
as protagonistas dunha etapa
do noso pasado que aínda se-
gue estando presente a través
dos seus testemuños. 

Mulleres da raia, non só
conta a historia daquelas mu-
lleres galegas e portuguesas
que cruzaban o bordo frontei-
rizo para sobrevivir, senón que
tamén tenta abordar dende o
diálogo interxeracional a pro-
blemática transfonteiriza, que
naquela liña, se acentuaba até
facerse realidade. A división de
dous países e dous pobos que
converxen na directora do
filme Diana Gonçalves, “espa-
ñola en Portugal e portuguesa
en España”. 

A TRADICIÓN CONTRABANDÍSTICA.
Mais o contrabando non é algo
exclusivamente feminino e
moitos menos dunha época
determinada. O contrabando
na fronteira sur practícase xa
dende a Idade Media, conver-
téndose case nunha inclina-
ción atávica dos que viven nas
liñas fronteirizas. Esta “no san-
gue da xente”, dicía Júlio Evan-
gelista, no seu libro Largo da
Boa viagem. E é que non hai
década na que os homes desta
terra non andasen ao galdru-
cho cando cruzaban a fron-
teira. De forma legal ou ilegal, o
comercio de produtos dun
lado a outro da ponte, aínda se-
gue a existir. Pero agora nunha
Europa sen fronteiras todo é
máis doado. Porque até a dé-
cada dos setenta a contraban-
dista tiña que levar o “pasa-
porte de raiana” que permitía
comerciar tan só cunha certa

O Filminho premia un documental de Diana
Gonçalves que narra, por primeira vez, o
contrabando das mulleres na raia

As contrabandistas de saias longas

Até a década dos setenta existía un “pasaporte de raiano”.

’’O filme conta a historia desas
avoas, hoxe esquecidas,
pero tan comúns
nas familias dos que viven
pegados ao Miño”

’’Debaixo das saias traían
xabón, arroz ou café,
comida para
os ‘tempos de fame’”

’’Moitas veces, os propios fillos
descoñecen este pasado”

? UERE SABER MÁIS?
O documental proxectouse no
festival Filminho e poderá ser
visto tamén no BIOdoc de Soajo,
o 1 de agosto.m.

A ponte mista (ferrocarril-estrada) salva o Miño entre Tui e Valença. XAN CARBALLA

Unha directora
dividida
Na procura desta historia que o

tempo ameazaba con levarse,

Diana atopouse coa súa pro-

pia. De pai portugués e de nai

brasileira-galega, a directora

do documental áchase diante

da raia que tamén a divide a

ela. Afondando na problemá-

tica transfonteiriza vai afon-

dando pouco a pouco na súa

propia identidade. 

O documental é a voz de to-

das as mulleres que día a día ti-

veron que superar o medo. O

medo de dous países.�
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ller filla da ortodoxia política e
social do momento (disimú-
lenme o eufemismo), nin iso
será impedimento para os
seus devaneos amorosos. Por
entón, a novela dá a impresión
de ser a memoria dun picha-
brava fillo de galegos, memoria
que se aproveita para
contar a evolución
política estatal desde a
segunda metade do
século XX deica a ac-
tualidade. Unha res-
posta máis á inque-
danza que todos os
que vivimos grande
parte do século pasa-
do tendemos a ter:
contar a nosa expe-
riencia. Cando case
con Telma, a segunda
esposa, e se centre no seu tra-
ballo de xornalista, será cando
vaiamos albiscando o proxecto
narrativo que sustenta a nove-
la.

Tamén cando o discurso se
fai máis consistente porque nel
habita o drama interior, fronte
ao exterior (o da evolución po-
lítica, que por moito que afecte

crítica

CULTURA.32.

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

NON FICCIÓN ¬  
� Curuxás. Carlos Parrado. A Nosa Terra.

� A cociña de Larpeiros. Benigno Campos. Galaxia.

� Cartas de republicanos ... X. Alonso Montero. Xerais.

� Galicia solidaria.X. Ríos, Carlos Teixo (editores). Xerais. 

� Un país a medio facer. Fran Alonso. Xerais.

A novela que esta semana esco-
llemos para traer a estas páxi-
nas, A vida do outro, de Carlos
G. Reigosa, foi merecente do úl-
timo Premio
Torrente Ba-
llester, e fabula
sobre un tema
moi atraente,
tan atraente co-
mo real. Nal-
gúns momen-
tos das nosas vidas, sentimos
morriña dos camiños que pui-
demos tomar e desbotamos.
Pois ben, se isto é así tamén é
certo que quen pretende a fir-
meza de seguir un camiño úni-
co debe estar moi atento a rexei-
tar a sedución dos concorrentes
desvíos. Tal é o que lle acontece
a Miguel Cano Goiriz, e así nolo
conta nas memorias que Carlos
G. Reigosa lle novela. 

Miguel Cano Goiriz, men-
tres dá voltas arredor da área
deportiva do Canal Isabel II, de
Madrid, reflexiona sobre os dí-
as vividos nos seus 56 anos, dí-
as vividos na teima de non ce-
der ante “os outros eu” que lle
van saíndo ao camiño. Porén
xa de inicio avisa: “Sigo levan-
do a vida doutro e cada vez
cústame máis”.

Un dos retos para o autor,
na  nosa opinión, era novelar
“os outros”, as alternativas. A
decisión final foi converter a
Miguel Cano nunha especie de
Casanova. Así, na época da
Transición, Miguel Cano terá
mozas de diversas ideoloxías,
ás que deixará cando sinta que
está deixando de ser el para ser
“outro da ideoloxía da moza”.
Mesmo xa casado, cunha mu-

madores de ideas ou senti-
mentos, a carón de tratadistas
filosóficos, económicos, políti-
cos ou fabuladores literarios.
Tal é cantidade que obviare-
mos citalos. Porén, un que
sempre está presente é o Á es-
pera de Godotde Ionesco. Ob-
vio, porque neste caso. Miguel
Cano sempre está á espreita de
que un novo “eu” interfira; así
cada “novo eu” é como unha
especie de temido Godot.

O remate escollido cose ben
a novela como discurso circu-
lar que empata perfectamente
coa obra do autor, aínda que
tamén poida haber quen vexa
ese retorno a Tras da Corda un
tanto forzado, algo como un
deus ex machina.

Miguel Cano botou a vida a
coidar quen ningún outro eu
interferise na súa personalida-
de, que ningún Godot inopor-
tuno o suplantase. Andou toda
a vida arredor de si e só se ato-
pou cando retornou ás orixes.
Aínda que Otero non estea en-
tre os referentes explícitos
mencionados na novela.�

X.M. Eyré

Marga Romero

H ilde nace en Colonia
(1909) na familia xudía

Löwenstein. En Berlín e Heidel-
berg estuda Dereito, Economía,
Filosofía e Socioloxía. Exíliase
en Roma (1932) co seu compa-
ñeiro, o arqueólogo Erwin
Palm, doutororarase en Políti-
cas e Hilde Palm será o seu novo
nome (1936). En 1939, na com-
paña dos seus pais nunha nova
fuxida do nazismo, vai para In-
glaterra. Despois de petar nas
portas de diferentes consula-
dos, nos que non se lles conce-
de un visado por non teren car-
tos, a parella é acollida na Repú-
blica Dominicana. Aquí a tra-
dutora, profesora de alemán e a
fotógrafa que acompaña o pro-
fesor universitario Palm en to-
das as súas investigacións sobre
a cultura colonial, convértese
en escritora, volve nacer ao que
ela chamou unha segunda vida,
cando recibe a noticia do suici-
dio da súa nai, que a converte
nunha dupla exiliada, co nome
de Hilde Domin, ten 39 anos.
Poeta, narradora e ensaísta. Es-
tá enterrada en Heidelberg, on-
de morreu (2006). Alemaña ce-
lebrou o 27 de xullo o seu cente-
nario. A poeta que afirmaba que
escribir era o único que non po-
día perder, a que fixo do ale-
mán, da súa lingua, o seu fogar e
a súa patria, conmove pola sin-
xeleza da palabra chantada nos
poemas, pola súa liberación e
salvación a través da palabra.
Anna Ditges dirixiu con ela un
filme no que fala da súa vida Ich
will Dich- Begegnungen mit
Hilde Domin (2007), Heidel-
berg entrega o Hilde Domin
Preis für Literatur im Exil e Sa-
bela López Pato e Silvia Monte-
ro Küpper traduciron ao galego
o seu poemario Aquí(Noitaren-
ga, 1998), que recomendo, es-
pecialmente, polo da autoesti-
ma, ao conselleiro de Cultura.
Para Hilde Domin seguirán flo-
rencendo as rosas.�

HILDE DOMIN

’’

NARRATIVA.

Godot
arredor de si 

A vida do outro
Autor: Carlos G. Reigosa.

Edita:Xerais.

’’Conmove pola sinxeleza
da palabra chantada
nos poemas”

nunca será tanto como a con-
flitividade persoal, a propia).
Entre iso e que a novela coida
moi ben os ritmos expositivo e
intelectivo, empregando un re-
xistro entre coloquial, culto e
estándar, o resultado é unha
escrita que tira do lector máis

que a propia incógnita
de como se desenca-
deará o remate e cal
será. Unha estratexia
intelixente, pois todos
sabemos máis ou me-
nos como e cal vai ser o
remate na vertente so-
cial, pouca ou ningun-
ha inquedanza se po-
día xerar por esa vía.
Tanto é así que nin se-
quera precisa resolver
a conflitividade inte-

rior, se é que tal é factíbel.
No título desta crónica qui-

xemos sintetizar as dúas refe-
rencias fundamentais da nove-
la. Por ela adiante atoparanse
multitude de referentes da
época narrada; entre eles que-
remos salientar a importancia
que o autor lle concede á músi-
ca e ao cinema como confor-

’’O estilo tira
do lector máis
que a propia
incógnita
de como
rematará
a novela”

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

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

Carlos G. Reigosa. PEPE FERRÍN / A.G.N.
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mén coa incorporación do con-
cello de Oza, dos 44.000 habitan-
tes de 1902 a 74.000, e desde os
tempos do Centro de Estudos
Xerminal (fundado en 1902) ao
1936 naceran unha miríada de
organismos non exclusivamen-
te sindicais, senón de tipo cultu-

ral e cívico. Pereira
fornece dous datos
de contexto ben rele-
vantes: a alfabetiza-
ción en apenas trinta
anos incrementouse
nun 50% na cidade
“moi particularmen-
te durante a II Repú-
blica e nomeada-
mente nos barrios
obreiros e nas zonas
periféricas”. A maio-
res o esforzo sindical
desas tres décadas fi-

xeron pasar dunha xornada me-
dia de 10,5 horas diarias en 1890,
á xeneralización das 8 horas a
partir dos anos inmediatos á I
Guerra Mundial, e que o salario
en 1900 dun canteiro fose 2,75
pesetas e na II República estivese
nas 9 pesetas.

O libro esténdese polas pega-
das da represión na Coruña, so-

CULTURA.33.

Leva xa uns meses nos andeis
das librarías este volume da co-
lección “O fardel da memoria”
que iniciara a súa andaina co
rescate de dous
títulos emble-
máticos da me-
morialística do
36:Vida, paixón
e morte de Ale-
xandre Bóveda,
de Xerardo Álva-
rez Gallego e O Siñor Afranio ou
como me rispei das gadoupas
da morte, de Antón Alonso Ríos.
O título que reseñamos ten co-
mo centro un episodio histórico,
que aínda que fracasou no resul-
tado final, é simbólico do que na
época posterior ao golpe militar
foi unha obriga de moitos de-
mócratas perseguidos polos mi-
litares sublevados, en moitos ca-
sos para reincorporarse desde
Francia á resistencia republica-
na. Pero ademais de ilustrar so-
bre esa fuxida, o texto é tamén
unha análise do sucedido nos
meses previos ao 18 de xullo de
1936 e o reconto da represión
consecutiva, na Coruña e a súa
contorna, por catro historiado-
res que se teñen ocupado inten-
samente da memoria do 36 e do
movemento obreiro galego.

A Coruña, como explica Emi-
lio Grandío, era unha cidade re-
ferencial do republicanismo ga-
lego, e un membro das súas eli-
tes sociais, o avogado Santiago
Casares Quiroga, estivo en dife-
rentes gabinetes ministeriais e
chegou a primeiro ministro da
República. Tamén a cidade era
núcleo de referencia do sindica-

ANOSATERRA
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CONTADELIBROS.
O regreso de Leo Caldas

A praia dos afogados,de
Domingos Villar, recupera o
policía Leo Caldas, protagonis-

ta de Ollos de
auga,a
primeira no-
vela do autor
vigués.
Agora, as
aventuras
detectivescas
lévannos a

Panxón (Nigrán), onde
apareceu un mariñeiro morto.
Caldas e o seu axudante arago-
nés Estévez deberán resolver o
enigma. Edita Galaxia.

Premios de prestixio

Xerais publica a un tempo dú-
as obras premiadas

recentemen-
te.A vida do
outro,de
Carlos G. Rei-
gosa, obtivo
o ‘Torrente
Ballester’
2008 cunha
historia que

ten moito de autobiográfica.
Monte Louro,de Luís Rei
Núñez, gañou o ‘Blanco Amor
2009’ grazas a unha saga de ca-
se 700 páxinas na que a
emigración está moi presente. 

Muller en tránsito

Concha Blanco volve á narrati-
va para adultos con Coa carau-
ta posta,unha novela sobre as

relacións
humanas
que se fixa
princi-
palmente no
amor e nas
pegadas que
a idade vai

deixando nos nosos sentimen-
tos. Nuria é unha muller que
pasa dos 30 anos, casada cun
home cada vez máis afastado .
O accidente de tráfico de Mau-
ro, o mellor amigo da protago-
nista, cambiará moitas cousas.
Edita Toxosoutos.�

lismo anarquista, que saltándo-
se a norma da abstención elec-
toral en febreiro de 1936, deu
paso ao triunfo do Frente Popu-
lar. Se en novembro de 1933 vo-
taran 20.594 electores (con abs-
tención anarquista) en febreiro
de 1936 foron 30.180 os electo-
res. A maiores desta cons-
tatación, había nese trun-
fo electoral un proxecto
de mudanza política no
que, ademais do proxecto
autonómico que resulta-
ría plebiscitado o 28 de
xuño, había unha acción
programática que incluía
un plano de ordenamen-
to urbano ou a municipa-
lización dos servizos bási-
cos de augas, augas e elec-
tricidade. A tensión  políti-
ca arrastrábase ás rúas e
os sindicatos “eran o auténtico
poder”, unha forza que aínda
que non culminou en 1933 si
demostrou a súa potencia nas
eleccións do 36.

Dionisio Pereira analiza polo
miúdo a implantación dese sin-
dicalismo e o protagonismo na
mudanza social das barriadas
coruñesas. A cidade pasara, ta-

bre os primeiros pasos do “Nue-
vo Estado” ou a represión contra
os mariñeiros, para finalmente
centrarse no eixo central que lle
dá título ao volume: a frustrada
fuxida do Portiño e o ronsel de
vítimas que deixou. Como expli-
ca Eliseo Fernández esta traxe-
dia “ficou na memoria popular
da cidade con máis forza que
outras operacións semellantes
frustradas. O feito de que os fuxi-
dos fosen sorprendidos xa na úl-
tima fase da operación, o resul-
tado de afogamento de tres mili-
tantes de esquerda e a excesiva
pena á que foron condenados a
meirande parte dos detidos, fixo
que esta historia ficara gravada a
lume na memoria da Coruña
progresista”.

O vello Antón Patiño ocupára-
se desta cuestión en varios dos
traballos escolmados enMemo-
ria de Ferro (Edicións A Nosa Te-
rra, 2005), no que tamén tivo
protagonismo directo el mes-
mo. En parte, o libro nace da se-
mente deitada polo libreiro
monfortino. A operación fixéra-
se coa esperanza alimentada po-
lo éxito doutras semellantes. Es-
taba previsto embarcar nunha
parella de bous e os conxurados
citáronse no Portiño, unha ense-
ada natural en San Pedro de Vis-
ma. Só a mala sorte frustrou a es-
capada, cando se perdeu un gru-
po e indirectamente alertou os
militares, que aparecen por sor-
presa no lugar da fuga. A supe-
rioridade de tiro e forzas esma-
gou o intento e aquela noite de
marzo de 1937 foron 27 os pre-
sos e máis tarde enxuizados co
resultado de quince condena-
dos a morte, 10 a cadea perpetua
e 2 máis a quince anos de pri-
sión. A cifra aínda se había incre-
mentar nos meses seguintes nas
que se procurou desmantelar o
aparato clandestino que organi-
zara o intento. Un dos dirixentes
principais, Manuel Montes Don,
foi detido e paseado a finais de
1937 ou primeiros de 1938.

O 12 de abril de 2008 a Comi-
sión pola Recuperación da Me-
moria Histórica da Coruña, cul-
minou o esforzo de varios anos
de erguer no Portiño un monu-
mento que lembra o episodio.�

Xan Carballa

Rosa Alice gaña o Premio de Poesía Espiral Maior. O xurado, integrado

por Xosé María Álvarez Cáccamo, Xavier Rodríguez Baixeras e Miguel-Anxo

Fernán-Vello, acordou concederlle por unanimidade á poeta portuguesa o

galardón por O gado do Senhor.O premio, dotado con 15.000 euros, inclúe a

publicación da obra na Colección de Poesía de Espiral Maior. Rosa Alice Bran-

co (Aveiro, 1950) ten publicada unha extensa obra poética e ensaística. Pola

súa banda, Xosé Neira Vilas fíxose co premio Reimóndez Portela polos arti-

gos publicados en El Correo Gallegobaixo o epígrafe de Lóstregos.�

’’En parte, 
o libro nace
da semente
deitada
polo libreiro
monfortino
Antón
Patiño”

Eliseo Fernández, Dionisio Pereira, Carlos Velascoe Emilio Grandío.

ENSAIO.

A Coruña
republicana

A fuxida do Portiño.
Historia, memoria e vítimas
Autores: Carlos Velasco, Dionisio Perei-

ra, Emilio Grandío e Eliseo Fernández.

Edita:Edicións A Nosa Terra.

Rosa Alice.
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Arraiano Maior. O escritor galego

recolleu o pasado 26 de xullo o ga-

lardón, concedido pola asociación

Arraianos, en recoñecemento da

súa “longa traxectoria na defensa e

na proxección exterior da identida-

de e da cultura arraianas”. O acto tivo

lugar en Lobios, no marco da festa

da Fronteira da Magdalena, na que

tamén se celebrou un roteiro litera-

rio polo Parque Natural Baixa Limia-

Serra do Xurés.�

dos os xeitos, non se trata de
facer de Almoína un heroe.
Non é en absoluto o que trans-
mite a lectura deste libro. O
que si queda claro é que Martí-
nez Crespo contrarresta a cari-
catura que algúns historiado-
res dominicanos quixeron fa-
cer de Almoína e faino coa ri-
gorosidade que implica saber-
se documentado. As conver-
sas de primeira man con Leti-
cia, filla de Almoína, o impor-
tante vaciado documental le-
vado a cabo, a interpretación
fielmente contrastada, resca-
tan a figura do lucense da es-
curidade histórica. 

Como curiosidade, que ao
mesmo tempo é un pequeno
exemplo da importancia des-
te traballo para a historial in-
dividual de José Almoína, po-
do dicir que me citaron ao lu-
cense de xeito despectivo hai
uns anos e dixerín o comenta-
rio. Hai unhas semanas en-
vieille o traballo de Martínez
Crespo a aquel compañeiro
historiador. Aos poucos días
recibín unha mensaxe no
meu móbil: “Grazas. José Al-
moína dado a volta”.�

Diego Giráldez

publicado en francés e coa por-
tada ilustrada por Pablo Picas-
so. Martínez Cresporescata es-
te texto, tradúceo e inclúeo en
Exilio convertíndose nun ali-
cerce documental de
grande valía para o to-
do o traballo. 

Xa no exilio, asen-
tada a familia na Re-
pública Dominicana,
Almoína comeza a
súa andaina en terra
allea como vendedor
de lapis na rúa. Esta si-
tuación non durou
moito e axiña é cha-
mado para dar clases
de Xeografía nas aulas
da Universidade de
Santo Domingo. Este
traballo ábrelle as por-
tas do Pazo do Goberno  como
profesor particular do fillo de
Rafael Trujillo. Como curiosi-
dade, e como xesto que dalgún
xeito caracterizaba a súa per-
sonalidade, durante as clases
Almoína ditáballe ao fillo do
ditador textos de Dante nos
que se aseguraba que o que
ennobrece a un home son os
seus propios actos e non a glo-
ria dos seus antepasados. Cer-

Sufrir o afastamento forzado da
túa terra ten que resultar indi-
xeríbel e razoabelmente intole-
rábel, mais
ter que so-
portar o pe-
so da men-
tira históri-
ca sobre a túa figura, todo o pa-
so dun tempo terxiversado na
túa contra, debe ser tamén an-
gurioso dabondo. 

Frear a mentira da historia
non é unha tarefa doada. O
traballo que aquí nos ocupa
pelexa contra un Goliat ben
nutrido de confusión e sospei-
ta. O libro, publicado hai pou-
co por Edicións A Nosa Terra
baixo o título Exilio e escrito
polo investigador Xurxo Mar-
tínez Crespo, destapa o erro
histórico cometido contra a fi-
gura do galego José Almoína,
un lucense que chega a ser se-
cretario persoal e home de
confianza do ditador Rafael
Leónidas Trujillo, algo que lle
acarrexou unha imaxe nociva
dentro da historiografía do pa-
ís de acollida. 

A medida que o autor nos
desmiuda a vida de Almoína
fai, parágrafo a parágrafo, unha
defensa da súa dignidade. José
era empregado de Correos, un
home culto, masón, defensor
da legalidade republicana, tras-
ladado a Bordeos como cónsul
da República Española e exilia-
do á Dominicana logo da gue-
rra civil. A súa afiliación socia-
lista fai que a súa dona, Pilar Fi-
dalgo, e a súa filla recén nacida
ingresen na cadea en Zamora;
desta situación xorde un relato
de algo máis de trinta páxinas
que Pilar escribiu no ano 1937,

tamente ousado. Aos poucos
anos o ditador chámao para
convertilo no seu secretario
persoal; aquí comeza a demo-
nización da súa figura. O autor

de Exilio lembra que
rexeitar esa proposta
podería facer que Al-
moína perdese o seu
traballo na Universi-
dade e incluso que fo-
se enviado de novo á
España franquista on-
de sería rapidamente
condeado.
O galego tan só sopor-
ta dez meses traballan-
do xunto a Trujillo, in-
venta unha enfermi-
dade falsa e vaise a
México coa súa fami-
lia. Aquí emprende

unha campaña persoal de du-
ras críticas á ditadura trujillista.
Vinte anos despois, nunha rúa
de México, Almoína é asasina-
do por dous sicarios cubanos
ás ordes do ditador. Din que
camiño do hospital onde fi-
nou,dixo: “Foi Trujillo”.

Dá a sensación de que
aquel tempo ao carón do dita-
dor fixo que o resto da súa tra-
xectoria vital esvaecese. De to-

crítica

CONTADELIBROS.
Contos, contos!

A colección ‘Merliño’, que edita
Xerais pensando nos primeiros
lectores, presenta dous novos
contos.Dona Landra no Río
Revolto,de Alberto Varela

Ferreiro,
lévanos a
unha paisa-
xe contami-
nada, onde
vexetais e
animais pa-

san mal.
Baldras, o xigan-
te,de Iolanda

Eiras, con ilustracións de Fran
Bueno, conta a historia do
pequeno Xulián e un enorme e
entrañábel personaxe. Inclúe
un cd musical interpretado po-
los nenos do coro “A
Ferradura”, con música da
Banda Artística de Merza.

De onde vimos

Faktoría K edita Nacer.
Animais extraordinarios,de

Xulio
Gutiérrez e
Nicolás
Fernández.
É este un
volume ca-
se enciclo-
pédico que
nos amosa

como chegan á vida os
cabaliños de mar, os pingüíns,
os canguros e outras bestas. In-
clúe ficha de cada animal. 

Libro ou cadro?

Un conto de cegoñas,de Anto-
nio Ventura e Leticia
Ruifernández (traducido ao

galego por
Francisco Cas-
tro), é un con-
to no que tan-
ta importancia
ten o texto co-

mo as ilustracións. O propio
formato do libro recorda un
calendario, deixando grandes
láminas que semellan cadros.
Edita a colección ‘Árbore’, da
Editorial Galaxia.�

’’Chegar aser
secretario
persoal
do ditador
Trujillo,
acarrexoulle
unha imaxe
nociva que
aquí se ve
aclarada”

ENSAIO.

José Almoina
dado a volta

Exilio
Autor: Xurxo Martínez Crespo.

Edita: A Nosa Terra, 156 pp.

Xurxo Martínez Crespo, autor do libro. 

A
.G

.N
.
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CULTURA.35.

posto de traballo de condutor de
guindastres. Mais esta non é se-
nón a primeira mutación que
Ella experimenta: segundo as
sucesivas circunstancias históri-
cas, e procurando só a súa su-
pervivencia, Ella/Max transfór-
mase, durante a guerra, en
membro voluntario das SA hi-
tlerianas; en áspero traballador
do campo, na época da fame;
volverá ser muller para obter os
favores do empresario que a
contrata durante a reconstru-
ción do país… A súa vida con-
vértese nun continuo reaxuste
de identidade en virtude das op-
cións que o mundo lle ofrece pa-
ra continuar viva. 

Ella ama, asasina, prostitúe-
se, trafica… e remata anciá e es-
quecida nun apartamento da
RDA bebendo
cervexa tras
cervexa, dian-
te da televi-
sión, despoxa-
da de calquera
personalidade
e recordando
todas as que
habitou. Na
súa memoria,
só un instante
de inocencia:
a bufarda mi-
serábel onde
perdeu a vir-
xindade, onde lle dixo ao seu ho-
me “ámote” e el respondeu,
“tampouco hai que esaxerar”. É
ese soño de pureza –esa falsida-
de que acaba por ocultar a falta
de integridade das nosas exis-
tencias– o único limpo da vida?
Na lembranza queda, por su-
posto,A boa persoa de Sezuán,
a imposibilidade de ser bo nun
mundo que é malo, a pregunta
sobre as verdadeiras motiva-
cións que nos conducen no día
a día.

Mais outra razón para admi-
rar esta montaxe –e non a me-
nor– é a extraordinaria actua-
ción de Beatriz Batarda. Impre-
siona a súa ductilidade, a
abraiante e virtuosa variedade
de rexistros na composición de
personaxes e de voces, a facili-
dade con que salta de un a outro
sen prescindir do rigor técnico
en ningún momento. A

Hai varias razóns para conside-
rar esta peza unha obra impor-
tante. Unha delas é a oportuni-
dade de ver por que camiños
continúa a herdanza de Bertold
Brecht. Manfred Karge, o autor
deDe homem para homem, co-
mezou a súa carreira no Berliner
Ensemble e –xunto co seu com-

pañeiro Matthias Langhoff– tivo
a oportunidade de afondar nos
métodos e nas teorías brechtia-
nas. Mais adiante traballaría con
Benno Besson e con Heinrich
Müller, o que o sitúa en pleno
centro da creación dramatúrxi-
ca da Alemaña Oriental. Arrinca,
daquela, dun teatro que logrou
crear unha arte grandiosa a par-
tir de compoñentes populares,
de ingredientes que aínda man-
tiñan a natureza decadente e o
atractivo mórbido dos mundos
marxinais. Este espectáculo
conserva esa condición na mes-
tura de linguaxes dos que obtén
materiais: cancións lixeiras da
época nazi, contos tradicionais
–esa Brancaneve que emerxe
coma símbolo do candor do
amor primeiro–, chistes taber-
narios…

Con todos eses elementos
Karge constrúe un monólogo
arrepiante no que Ella Gericke, a
protagonista, relata como a ne-
cesidade a obrigou a asumir a
identidade do marido morto
–Max– para conservar o seu

ANOSATERRA
30 DE XULLO - 2 DE SETEMBRO DE 2009

’’Unha razón
para admirar
esta montaxe
–e non a
menor– é a
extraordinaria
actuación
de Beatriz
Batarda”

TEATRO.

Unha
gran creación
escénica

De homem para homem
Autor: Manfred Karge.

Compañía: Arena Ensemble.

Dirección: Carlos Aladro.

Elenco:Beatriz Batarda.

Lugar: XXV Mostra Internacional de Te-

atro de Ribadavia.

Un intre de De homem para homem. DESH

>>>

O Museo da Inocencia en galego. O próximo sábado 1 de agosto, as

19h30 presentarase, no marco da Feira do Libro da Coruña, a tradución pa-

ra o galego de O museo da inocencia, a última novela de Orhan Pamuk
[na foto], publicada por Galaxia. No acto desenvolverase unha mesa re-

donda sobre o estado actual das traducións en Galiza no que participarán

Carlos Lema, director de edicións de Galaxia; Xoán Abeleira, tradutor e po-

eta; Xesús Fraga, xornalista e tradutor e Luz Corral, directora das Bibliotecas

Municipais de Oleiros.� P
ET

ER
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O
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Y
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crítica

turais e museísticos: maioría de
visitantes mulleres (54%); idade
media de 35 anos (61%); con es-
tudos superiores (60%); francó-
fonos o 85% malia que –como
nos lembra a enquisa– en Mon-
treal os francófonos son un 68%.
E, acerca da súa procedencia,
dinos que 7 de cada 10 visitantes
proceden da île de Montreal.

E cal é a miña impresión co-
mo visitante? O edificio semélla-
me inequivocamente posmo-
derno –é de 1992– sobre todo
por certos tics como esa colum-
nade exterior e lateral ou  por
mor dese hall cun xigantesco
baldaquino. Logo, con respecto
ao tamaño paréceme senón pe-
queno si ao menos dunhas di-
mensións que non se corres-
ponden coa “Première institu-
tion au Canada vouée exclusive-
ment à l’art contemporain”. 

MONOGRÁFICAS.Hai varias exposi-
cións agora en cartaz: catro mo-
nográficas de artistas todos eles
canadianos (e tres delas mulle-
res) e, unha quinta que amosa
tres instalacións pertencentes a
colección do museo.  Eu falarei-
lles aquí tan só de dúas delas, en
primeiro lugar da mostra da
montrealense Betty Goodwin
(1923-2008), unha homenaxe,
por certo, tralo seu deceso, e on-
de nos amosan obras perten-
centes á propia colección do
Centro. Percorremos os seus pri-
meiros augafortes en brancos e
negros de prendas de roupa, lo-
go as súas esculturas de casiñas
negras de ferro sobre altos zan-
cos como Steel Room Nº 1

non impide que de cando en vez
fale unha sentenza que cae co-
mo un machadazo na compli-

cada vida de cada per-
sonaxe. O resto é silen-
cio, longos silencios fíl-
micos que matizan un-
ha poética visual de cá-
mara fixa e o Bósforo
metido en néboas. Poé-
tico, dramático, pero
aburrido.
A poesía en exceso dis-
torsiona a narrativa do
drama familiar, por ou-
tra parte bastante pre-
visíbel; a anécdota non
dá para encher toda a
historia, e a causa dra-
mática de cada perso-
naxe, que aflora pola

presenza da nai, non chega a ex-
plicar e a enriquecer a trama. Ca-
da figura é un esquema, xa sabi-
do, e a relación entre o neto e a
aboa, que podería ser o cravo ar-
dendo onde agarrar a película,
acaba por ser breve e previsíbel. 

Realmente, ao final, o maior
mérito é o de ser unha película
dirixida por unha muller turca,
sobre historias diferentes de
xentes distintas, e fotografada
con ese estilo que só se pode ato-
par nos cines periféricos, nos
que combaten por ocupar un lu-
gar desde fóra do sistema, pero
que ansían estar dentro do siste-
ma. Polo menos dos premios
dos festivais. 

PROPOSTA: Aproveitar as
vacacións para ler Istambul, do
nobel Orhan Pamuk, en edito-
rial Galaxia.�

J.A. Xesteira

do din os que alí estaban– do
Festival de San Sebastián, coa
propina de mellor actriz para a
anciá protagonista (a
única francesa desta
coprodución), penso
que hai un pouco diso,
e un pouco doutras
cousas, como o feito
de ser unha historia
dramática sobre fami-
lias tristes, que sempre
é tema que da máis
verniz de artístico
(canto hai que unha
comedia de esmen-
drellarse a rir non gaña
un premio cinemato-
gráfico?). E o caso non
é que esta historia so-
bre os vellos e os fan-
tasmas da memoria, dirixida
por unha muller turca, non
garde méritos propios, senón
que chegados a este punto xa é
difícil determinar a parte de
méritos engadidos por asuntos
alleos á propia sustancia cine-
matográfica.

Temos aquí unha familia de
tres irmáns, con problemas pro-
pios, que viven nun Istambul
distinto das postais de viaxes, e
que, un día, teñen que ir ao norte
a unha especie de Courel turco
(realmente o parecido con Gali-
cia é sorprendente) onde a súa
nai se perdeu no medio do mon-
te. A anciá, encontrada, vai vivir
cunha filla á cidade, e os proble-
mas de cada personaxe, incluído
o do neto que escapa da estrutu-
ra familiar, estalan coa presenza
da vella que se perde constante-
mente; o alzheimer que padece

multiplicidade de detalles
que enriquecen a súa presenza
escénica, a integración continua
de pequenas anécdotas, o coi-
dado na creación dun ambiente
que acompañe ao personaxe…
constitúe toda unha lección de
teatro. Tampouco non é alleo a
esta contundente creación o tra-
ballo de dirección de Carlos Ala-
dro, o xeito en que os elementos
escenográficos e de iluminación
se poñen ao servizo dunha intér-
prete única que declama un irre-
sistíbel monólogo polifónico –se
pode valer a contradición, que
neste caso vale. 

O texto dixeriuse coa vontade
de fuxir do teatro-documento e
dar paso ao drama, ao humor,
ao achegamento á experiencia
dos espectadores. E así adquire
unha nova dimensión que o ele-
va e amosa con toda precisión o
contraditorio da materia que
trata: a interrogante sobre o sig-
nificado e a posibilidade da dig-
nidade humana.�

Manuel Xestoso

A ficha que antecede estas liñas,
realmente é inútil, una serie de
nomes descoñecidos escritos
nunha lingua rara, o turco, que a
ninguén lle van dicir nada. Pero o
feito de mantela, pese a súa inuti-
lidade lévame a considerar se
moitas veces non tratamos igual
a ese cine minoritario, loado a ve-
ces até extremos esaxerados,
máis polo feito de seren cinemas
marxinais, exóticos ou terceiro-
mundistas que polo seu valor co-
mo obra cinematográfica. 

Neste caso que nos ocupa,
gañadora inesperada –segun-

Visito o Musée d’art contempo-
rain de Montréal (MACM), un
xoves pola tarde no horario de
entrada gratuíta –entre as 18.00
e as 21.00h.– e a verdade é que é
un pracer atopalo ateigado de
visitantes nestes días de xullo e,
por certo, xente moza a meiran-
de parte dela. A respecto diso é
interesante ler no último núme-
ro da revista gratuíta que edita o
museo, un estudo feito pola em-
presa Ipsos en 2008 sobre as ca-
racterísticas do público do
MACM. Reproduzo algúns da-
tos que, de seguro, seguen a ter
interese noutros contextos cul-

ARTE.

O desacougo
de tres mulleres
artistas
en Montreal

Betty Goodwin: parcours
de l’oeuvre à travers
la Collection du Musée;
Spring Hurburlburt: Le Jardin
du sommeil e Michal Rovner:
Particules de réalité
Lugar: Musée d’art  contemporain de

Montréal (MACM)  e DHC/ART Fonda-

tion, Montreal.

Datas: Até o 7 e 27 de setembro, res-

pectivamente.

Ariadna,premio do Público da MIT de Ribadavia.Ao redor de 20.000 per-

soas se deron cita na XXV Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. O pú-

blico premiou a obra Ariadna [na imaxe],na que Atalaya Teatro ofrece unha

revisión do mito clásico. A compañía completa con este espectáculo a cha-

mada Triloxía das Heroínas Tráxicas, ao sumarse a Elektra e Medea. Pola súa

banda, o xurado do cuarto premio Abrente de Textos Teatrais, integrado por

Rubén Ruibal, Comba Campoy, Carlos Losada, Anxo Collarte e Roberto Pas-

cual decidiu por unanimidade declarar deserta a convocatoria de 2009.�

’’A poesía
en exceso
distorsiona
a narrativa
do drama
familiar, por
outra parte
bastante
previsíbel”

>>>

Escena d’A caixa de Pandora.

>>>

CINEMA.

Turcos tristes

A caixa de Pandora
Dirección e Guión: Yesim Ustaoglu.

Elenco: Tsilla Chelton, Derya Alabora,

Onur Ünsal, Övul Avkiran, Osman Sonant.

Data Zone,2003 de Michal Rovner ©. CORTESíA DE PACE WILDENSTEIN GALLERY, NEW YORK
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arquitectura que ollamos en
Manchester ou Liverpool–. Des-

ta volta, feliz casualida-
de!, e como nos casos
anteriores que vimos
referenciando, topa-
mos coa obra doutra
artista muller: a israelita
Michal Rovner (nada
en 1955). Unha exposi-
ción extraordinaria ti-
tuladaParticules de re-
alitée que asina a que
foi a artista do pavillón
de Israel na Bienal de
Venecia de 2003. Na
primeira planta vemos
Data Zone (2003) tres
grandes mesas metáli-
cas brancas que reú-

nen botes de cristal  Pétri e onde
vemos proxectadas figuriñas mí-
nimas de persoas que son tan
minúsculas e tan esquemáticas
que semellan neste caso bacte-
rias ou virus ou microbios ou
moléculas ou células. Ciencia e

cultura, persoas e bacterias que
se cruzan, se fusionan, se repe-
len, se dividen ou mudan. 

O seu proxecto segue nas
vindeiras salas tomando como
base esas siluetas, que parecen
formigas ou insectos cando se
pousan, por mor da videopro-
xección, sobre as pedras, sobre
as súas concavidades e ocos e
planicies. Petroglifos xurdidos

ouNº 5ouUnceasinglyon-
de introduce unha serra e outras
pezas, nas que nalgúns casos
identifico sogas. Por certo, dicir
que son esculturas de enorme
proximidade formal e metafóri-
ca ás feitas ao redor da sida polo
español Pepe Espaliu. Por outra
banda hai nas súas pinturas len-
zo negros pendurados e, sobre
todo, representacións de corpos
nus dunha muller exhausta ou
derruída ou afogada ou aboian-
do inerte, v.gr.: Swuimmers, Na-
geurse outras como Red Seaou,
a sobranceira, So Certain I Was, I
Was a Horse. A súa obra –que
descoñecía– transmíteme ecos
tristeiros e dolorosos, de vida de
perfís duros e sombríos, gumes
cortantes dunha existencia que
expresa moi ben estoutro título
dunha pintura súa: Je suis certai-
ne que quelqu’un m’a tuée.

A outra muller canadiana da
que lles quero dar conta é Spring
Hurlburt (Toronto, 1952) quen
ocupa toda unha grande sala
que se atopa ateigada con 140
berces de ferro, todos eles anti-
gos, e todos de mil formas, ta-
maños e deseños, e  todos balei-
ros sen colchóns e sen lenzos. Á
entrada dese espazo vemos 7
minúsculas coroas funerarias de
cativos de cerámica. Xa poden
imaxinar como o espazo devén
máxico e algo sinistro, mais ta-
mén cunha atmosfera moi cati-
vadora, ao que contribúe unha
iluminación ben tenue. Na mi-
ña visita ocorreu algo que trans-
formou por uns intres e dalgún
xeito a peza porque –milagre!–
na sala escura xurdiu de súpeto
o choro pertinaz e ben sonoro
do bebé dunha familia de visi-
tantes, o que fixo que a obra ad-
quirise unha banda sonora ben
acaída de inquedanza e desaso-
sego. Se cada visitante engade
capas de sentido a unha peza,

desde logo ese visitante bebé co
seu berro chorón fixo tremer os
alicerces da obra. 

UN PEQUENO MUSEO NUN
EDIFICIO INDUSTRIAL.Fóra
dos grandes museos, ás
veces un topa coa des-
cuberta de espazos ex-
positivos verdadeira-
mente suxestivos, na ci-
dade de Montreal isto
ten un nome: DHC /
ART Fondation. Trátase
segundo di a páxina
web de “une fondation
financée par des in-
térêts privés” que orga-
niza tan só dúas gran-
des mostras anuais nun
espazo exquisito e breve e que
vén de nacer hai ben pouco: en
2007. Velaí pois, un pequeno
edificio recuperado con mimo e
recursos do Montreal industrial
de principios do XX –ao estilo
dos marabillosos exemplos desa

nos albores do século XXI.
Esquemáticas figuras que lo-

go pousan, por exemplo, sobre
pranchas de pedra convertén-
dose en escrituras estrañamen-
te cuneiformes,  xeroglíficos ou
alfabetos descoñecidos que se
transforman e reconstrúen. A
montaxe é ademais perfecta e
moi exquisita: por exemplo, ve-
mos como esas pedras atópan-
se en coidadas vitrinas que se-
mellan estarmos nun museo
arqueolóxico...

Finalmente hai unhas insta-
lacións videográficas onde esas
figuras humanas negras, case
abstractas, que nos veñen
acompañando en todas as pe-
zas, compoñen unhas danzas de
masas que se suman e se divi-
den, novos percorridos e crea-
cións para esas formas humanas
illadas ou masificadas, que dan-
zan ou camiñan unidas, e que

obedecen a instintos
centrípetos e centrí-
fugos, absorbéndose
ou repeléndose. A
masa e o individuo, a
persoa e a colectivi-
dade debuxando e
desdebuxando o
mundo. Unha fer-
mosa lección sobre a
micropolítica e a ma-
cropolítica do ser hu-
mano, un ser ínfimo e
microscópico que
adquire, por mo-
mentos, poderes so-

brenaturais e logo volta a súa pu-
ra inanidade e a mancha negra,
da que nos lembraban tamén
con desacougo e en diferentes
formatos Betty Goodwin e
Spring Hurlburt. Si, tres mulleres
artistas visitando os espazos ex-
positivos de Montreal para amo-
sarnos as inquedanzas, dores e
confusións do espírito.�

Xosé M. Buxán Bran

’’De súpeto
xurdiu o
choro ben
sonoro dun
bebé e a obra
adquiriu
unha banda
sonora, ben
acaída, de
desasosego”

Le Jardin du sommeil (1998), instalación de Spring Hurlbut.  So Certain I  Was, I  Was a Horse (1984–1985) de Betty Goodwin[abaixo].

Galiza, país convidado no Festival
de Lorient. Do 31 de xullo ao 9 de

agosto a cita de referencia da música

denominada celta terá na trixésimo

novena edición a Galiza como convi-

dado cun programa que inclúe as ac-

tuacións de músicos como Carlos

Núñez, Berroguetto e SonDeSeu.

Ademais, estrearase o documental

de Alain Pennec, sobre a estadía de

Castelao na Bretaña para estudar os

cruceiros bretóns. O traballo recolle

imaxes da Cinemateca da Bretaña e

o Centro Galego de Artes da Imaxe.�

>>>
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dor das formacións que existían
no momento, da instrumenta-
ción, dos fiadeiros ou da música
que interpretaban as mulleres..

Coordinado por Cástor Cas-
tro, quen tamén realizou a escol-
ma dos temas e a edición do au-
dio, a publicación do traballo
quere ofrecer unha visión ampla
da diversidade musical tradicio-
nal da  Limia. Así, a selección in-
clúe dende temas vocais inter-
pretados polos propios infor-
mantes, até temas instrumen-
tais, dende romances tradicio-
nais e cantares de cego até dan-
zas de entroido, temas de gaita
solista, música de cuarteto, har-
mónica e acordeón diatónico. 

“A Limia non é máis rica mu-
sicalmente que outras comar-
cas galegas” sinala Cástor Cas-
tro, “o que sucede é que aquí
non se fixo unha recollida ex-
haustiva”. “Os cancioneiros tra-
dicionais de Casto Sampedro e
de Bal y Gay só recollen uns
quince temas e non porque fose
esta unha zona pobre”. Ao seu
ver, na Limia existe unha gran ri-
queza “basta que a os investiga-
dores busquen, tiren do fío e re-
visen arquivos para que xurda”.

O traballo pon de relevo ta-
mén “a loita contra a carencia de
medios que existía por aquela” e
a importancia da memoria co-
mo transmisora do patrimonio
inmaterial. Como el mesmo ex-
plica, o 99% desa música non es-
tá documentada, polo que o ris-
co de perderse a medida que
morren os informantes é evi-
dente. Por iso alerta da necesida-
de de gravala e dala a coñecer.�

M.B.
Xosé Lorenzo (Retorta, Laza, ?-
1948), coñecido como o Cego da
Albergaría, adquiriu sona na co-
marca na primeira metade do
século pasado. Músico ambu-
lante cego, Xosé Lorenzo engro-
sa a ampla nómina de intérpre-
tes que até ben avanzada a dita-
dura foi polas vilas cantando e
difundindo relatos escabrosos
acontecidos nas proximidades,
non sempre exentos de perigos.
Da súa autoría recórdanse espe-
cialmente dous temas: o relato
do crime de Cesáreo Abril, asasi-
no do que tivo que escapar can-
do o condenado fuxiu do cárce-
re, e o do crime do tío Rubio. 

Este último cantar de cego, na
voz da súa neta Laura Lorenzo
Seguín, vén de ser incluído no
volumeOs sons da Limia(Difu-
sora de Letras, Artes e Ideas), que

rescata e pon en valor o patrimo-
nio musical da comarca a través
dun disco compacto con máis
trinta temas e un estudo xeral de
contextualización no que Pablo
Carpintero ofrece claves ao re-

Difusora de Letras, Artes e Ideas vén de editar
Os sons da Limia, un amplo traballo de investigación e
recompilación da música tradicional desta comarca
ourensá que sae a rúa en formato libro disco

Os relatos escabrosos
do cego da Limia

Xosé Miranda

No noso último artigo (nº  1368 d’A Nosa Terra) faciamos
referencia a un “conto” chinés de pantasmas. O conto

en cuestión foi recollido por un tal Kan Pao e aparece nunha
fonte antiga, o Sou Shen Chi, da dinastía Qin (pronúnciese
“chin”), co título “Sung Ting-po Cho Kuei”, é dicir, Sung Ting-
po captura unha pantasma. Remata dicindo: O que contei é
certo. Unha crónica de época di: “Sung Ting-po vendeu unha
pantasma por 1.500 moedas de ouro.”

A dinastía Qin vai desde o 221 a C. ata o 207. O relato ten,
pois, uns 2.000 anos de antigüidade e é aproximadamente
contemporáneo da mitoloxía latina e do mesmo cristianis-
mo. Cando se escribiu (ou mellor, cando se recolleu) chega-
ban a Galicia as lexións romanas.

Nese pretendido conto, que en realidade é unha lenda
(con protagonista, testemuñas, localización temporal e espa-
cial e outros efectos de “verosimilitude”), atopamos as se-
guintes cuestións:

1. A pantasma cárgase ás costas do vivo e hai unha compa-
ración dos pesos que se levan ao lombo.

2. A pantasma sofre metarmorfoses. Aparece en forma de
carneiro.

3. Se se lle cuspe, perde o seu poder de transformación.
Deixa de ser un “encanto”.

Comparémolo agora con algunhas lendas galegas:
1. É cousa do trasno cando algo invisible fai que o que levas

ó lombo pese cada vez máis. Ó chegares á casa dáste conta de
que non levabas nada e tes que volver ó lugar de partida pola
cousa que debías ter levado.

2. Os trasnos collen a aparencia dun carneiro e coma quen
non quere a cousa fanse os extraviados e preséntanselles de
noite ós que andan sós polos camiños. Manseliñamente déi-
xanse coller e agarimar e cando o camiñante confiado carga
no lombo aquel carneiro, pensa que leva para a casa un ines-
perado lote de carne. ¡Ca! E entón cando actúa o Demo Ru-
mudo, bulrándose cruelmente do camiñante. A Xan de Lu-
deiro aparecéuselle un demo rumudo na Fonte do Quenllo.
Cando xa chegaba a casa, moi ledo, co animal ó lombo, vai o
carneiro e mexa por el e de súpeto pártese en dous. Xan, asus-
tado, solta o carneiro que xa no chan volve recompoñerse,
bota unha gargallada longa e bulrenta e pérdese na noite.

3. Xa que o cuspe é auga, conserva os seus poderes (au-
mentados, pois é auga humanizada). Co cuspe desencántan-
se as “galiñas con pitos” e convértense no que verdadeira-
mente son: un Tesouro. Unha nena andaba co gando polo
monte e chamouna unha moura. Pediulle que a peitease e
que lle catase os piollos, pero dicíndolle: “¡Ten man e volve a
testa ao tusir, que se me cuspes, vólvome cristiá!”

A pantasma chinesa, madia leva, non se volvía cristiá co
cuspe. Pero perdía o seu poder e deixaba de ser un “encanto”.

O lector pode ir tirando as súas propias conclusións desta
comparación entre textos tan afastados no tempo e no es-
pazo. Pero tan elevadas similitudes só poden obedecer a
unha cousa: os mitos e lendas galegos son fósiles dunha mi-
toloxía primitiva, conservados a pesar de ter perdida a súa
función orixinaria, do mesmo xeito que os humanos con-
servamos na nosa anatomía as moas do xuízo. De momen-
to, un adianto do que eu penso: os trasnos son, en realidade,
pantasmas e non demos.�

TRASNOS E PANTASMAS
’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’Os trasnos son, en realidade,
pantasmas e non demos”

Manuel Xulio Agustín, del é a primeira gravación recuperada dun gaiteiro limián, sacada dunha bobina aberta, rexistrada en 1969.

’’O 99% da música da época
non está documentada”

Trío Paco Escornabois: Francisco Villarino Ojea, Paco de Escornabois, cos seus irmans

Ramón e Xosé.                                                                                                                                           ALBA VÁZQUEZ CARPENTIER

? UERE SABER MÁIS?
O libro disco que se vén de editar
dá continuidade ao Catálogo de
músicos da Limia. Música tradi-
cional que en maio de 2005 edi-
taron o Museo da Limia e a Difu-
sora. Aquela publicación inclúe
parte da información recollida
por investigadores como Iván
Area, Pablo Carpinteiro e Rober-
to de Andrés, que tamén colabo-
raron neste último traballo.
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Está inspirado nun conto po-
pular e con el quero reivindicar
a vida tradicional e a vida sa. En
todos os aspectos.” 

A colección completarase
coas posteriores publicacións
deO corvo que andou de pato,
Un porco con chapeu eA rapo-
sa con mel.�

Clara Sánchez
Con Franco nun armario é un-
ha intensa obra teatral am-
bientada naquela “longa noite
de Franco”, nese non tan afas-
tado novembro de 1975, pou-
cos días despois da morte do
ditador. A peza desenvolvese
en dous lances e a acción sitúa-
se nunha vella casa dun arra-
balde dunha vila sen nome, na
que os seus habitantes agardan
o traslado de todos os seus en-
seres cara un piso moderno si-
tuado nunha zona máis urba-
nizada da cidade, e como soe
ser habitual nestes tempos que
corren, máis inhumana. 

Dotada dun humor extraor-
dinario e cun ton case satírico
Bernardino consegue reflectir
esa necesidade suicida que te-
ñen moitos membros desta so-
ciedade de pecharse entre as pa-
redes de calquera piso de medio
centenar de metros cadrados.

A peza é un manifesto a prol
da liberdade, do gozo, da tran-
quilidade e do decorrer natural
das cousas. É unha obra en con-
tra desa sociedade inhumana,
despiadada, de bancos e ban-
queiros, de beneficios pecunia-
rios e urbanismo desaforado.

Para Bernardino a obra teatral
“ten unha vontade actual aínda
que foi escrita hai xa máis de
trinta anos. Con ela quero facer
espelir a xente e defender a vida
sinxela. A vida de aldea... Eu
sempre fun moi rústico. É ta-
mén unha critica ao capitalis-
mo. Todo baixo unha mirada
satírica. Porque eu sempre fun
medio humorista e vexo con
humor todos os acontecemen-
tos humanos. Represento a co-
media humana”.

Heitor Mera asina o  prólo-
go. As ilustracións son de Anxo
Fariña.

CONTOS CON BERNARDINO. Por ou-
tra banda, No Castelo de Mar-
belé o primeiro título da colec-
ción Contos do Bernardino.
Con ilustracións tamén de An-
xo Fariña, o libro é unha viaxe
fantástica a través da que se
tenta reivindicar a vida sinxela.

En palabras do autor, tráta-
se dun “poema con ritmo e ri-
ma é tamén dun conto mne-
motécnico escrito para todos
os públicos. É un canto ao na-
tural. As cousas naturais que
por mágoa estanse a perder.

Bernardino Graña reivindica
‘a vida natural e sinxela’

Edicións A Nosa Terra saca á rúa dous novos libros
do cangués, e novo académico, Bernardino
Graña. Trátase da obra teatral Con Franco nun
armarioeNo castelo de Marbel,primeira entrega
da colección ‘Contos do Bernardino’
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Manoel Toural Quiroga
TEQU [ILUSTRACIÓNS]

Nada do divino 
nos resulta claro aos mortais!

EURÍPEDES

Orixinariamente,
mythossignificaba
opinión, razón e re-
flexión. Máis tarde,

desprazouse ao terreo da fanta-
sía, significando lenda. O anti-
dogmático sirio Luciano (s. II)
dinos que contar mitos é o mes-
mo que mentir, como así o de-
mostra nos seus Diálogos mari-
ños. Para outros, o mito ten que
ver, principalmente coa orixe
das relixións e co sagrado. Pero
se afondamos un pouco no seu
coñecemento, axiña nos deca-
tamos de que estamos fóra do
mundo relixioso e de que nos
achamos ante a necesidade do
ser humano por explicar o
mundo real. Limitar o mito ao
sagrado é empequenecer o ho-
rizonte da razón, xa que a mito-
loxía abrangue o espazo das vi-
vencias humanas. O filólogo
alemán, Wilhelm Nestle (1865-
1959), na súa obra Vom Mythos
zum Logos(1940) sinalaba que
mito e razón son os dous polos
da espiritualidade humana,
pois ambos cadran en explicar
unha causalidade. A razón ex-
présaa  criticamente e o mito fa-
ráo de forma prelóxica.

Os relatos mitolóxicos de
cada cultura, nunca presentan
unha estrutura dogmática, se-
mellante á contida nos libros
sagrados das relixións. Son

máis ben interpretábeis e re-
flicten un proceso formado pa-
seniñamente desde moi anti-
go, no que distintas tradicións
se superpoñen en estratos
consecutivos, sempre abertos
á transformación.

Na actualidade e debido a
súa fluencia, sería interesante
considerar a mitoloxía como
unha ferramenta simbólica,
útil para a educación en valo-
res, o auto coñecemento ou as
relacións sociais, porque pode
promover climas de reflexión
nos ámbitos máis diversos

A NOSA MITOLOXÍA. Moitos autores
consideraron o noso país como
dotado dunha grande riqueza
lendaria, ao que se lle negaron
os seus elementos míticos e, en
consecuencia, a súa propia mi-
toloxía. Ao tratar de establecer
lazos co mundo céltico, omiti-
ron fixar a atención nos trazos
específicos xa integrados cultu-
ralmente entre nós. 

Lonxe de calquera vincula-
ción céltica (outro mito), a no-
sa mitoloxía, en case todas as
súas manifestacións, semella
presentar unha profunda orixe
grecolatina, reinventada a tra-
vés do tempo con distintos ob-
xectivos e caracterizando así a
nosa personalidade concreta. 

Galiza comezou a debuxar-
se na percepción cultural do
mundo a través dos mitos gre-
gos, coados pola romanización
e independentemente da dis-
cusión sobre o posíbel asenta-
mento de colonias gregas, ou

non, no espazo galaico. Pouco
a pouco, foi criándose unha xe-
ografía máxica, encetada na
Xerioneida de Estesicoro (s. I
a.C.), onde se describe a loita
de Heracles (o Hércules roma-
no) con Xeriones. Máis tarde
fará a súa aparición a xeografía
real, cando os navegantes mi-
cénicos (s. VIII a.C.) exploran
as costas atlánticas en busca de
novos recursos, como as ma-
zás de ouro das Hesperides,
dando lugar a unha nova inter-
pretación do mito e a realida-
des diferentes. Probabelmen-
te, estas fosen as fazañas

MA A INE.40.ZG

O Urco, unha boa peza mitolóxica
É verán. Qué tal unha incursión polo
territorio dos nosos mitos? Diante de
nós, quizá está o mar. Ao mellor a
punto de embarcar á illa de Ons. Se é
así, non deixedes de facer unha visita
ao Burato do inferno. Ao pór do sol
escoitaredes os ouleos do noso Urco.
Alí, coa calor, gusta de buscar sosego

O TERRITORIO DAS LENDAS

O burato do inferno.

O Urco na pedra de abalar de Muxía.

Segundo as ocasións e a situa-
ción, ao Urco consideróuselle
de mal agoiro ou, como indica
Carré, de todo o contrario. En
todas as súas manifestacións
presenta senos como un ente
infernal. Para os pontevedre-
ses, antes de o converter en

Rei, habitaba nas beiras do río
Lérez nunha paraxe trevosa,
xa desaparecida, coñecida co-
mo o Borrón. En calquera ca-
so, a postura colectiva nosa
ante os mitos e lendas máis
sobrecolledores foi ,e é, a de
enfrontarnos a eles con desa-

fogo e relouco. Síntomas do
máis enxebre escepticismo. 

Do Urco dise, ao igual que
oxudeu errante, que non mo-
rre nunca. Remanecendo des-
pois de longas ausencias, para
presaxiar algún acontece-
mento funesto ou entreterse
sementando a alarma e o me-
do entre a xente, para entreter
e troulear. Habitou no Burato
do Inferno, situado na illa de
Ons. Lugar onde buscou refu-
xio despois deser lanzado ao
océano por Hércules. 

Vivía nas beiras do Lérez
Eu coido que o Urco é un demo do inferno que zuga as almas...
Vostede non sabe que hai persoas envexosas e ruíns 
que finxen ser amigos dun,e andan alpurnando de nós 
soterreiramente e fannos todo o mal que poden? 
Pois a eses é a quen lles come a alma o Urco.

LEANDROCARRÉ

>>>
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drés. Sendo noso, foi enxen-
drado na antiga cultura grega.
Non está de máis coñecer a
súa orixe e familia.

O Urco é un ser fantástico
criado polo imaxinario colecti-

colonizadoras dos con-
quistadores e guerreiros, pro-
venientes do Mediterráneo ex-
plorando o finisterrae Euro-
peo.

Estes relatos tal vez nos
transmiten un primeiro ache-
gamento ao noso territorio e
aos seus poboadores. 

A PARENTELA DO URCO.Nun traba-
llo publicado na revista
Galicia, en febreiro de 1887,
polo meteorólogo Octavio
Lois atopámonos cun dos no-
sos mitos: o Urco, como imaxe
festiva do entroido ponteve-

vo, ao que a tradición da ilusión
lendaria describe como un can
moi grande, de cor negra, con
dúas cabezas, cornos e longas
orellas. O seu amo era Xerio-
nes, rei de Eritea, cuxos raba-
ños gardaba. Foi pai da Efixie
de Tebas. Fillo de Equidna, a
rapaza inmortal de ollos vivos,
e de Tifón, o atrevido fóra da lei.

A súa nai, pariu unha boa
cantidade de monstros irmáns
do Urco, como a Quimera, A
Hidra de Lerna, os dragóns de
Nemea, o can tricéfalo Cerbei-
ro e a Aguia que devoraba as
entrañas de Prometeo. 

Equidna, era de temer por-
que atacaba os feirantes que
tornaban ás súas casas bébe-
dos, despois de se gastar en
cuncas de viño o gañado tras
unha venda (conto recollido
en Becerreá). 

Tifón, o pai, tiña cen bocas
polas que botaba lume sen pa-
rar. Derrotou a Zeus en comba-
te para liberar os Titáns, prisio-
neiros no Tártaro. O deus recu-
perado chimpou a Tifón ao in-
terior do monte Etna. As fontes
termais da bisbarra de Ourense,
tan abundantes para o noso le-
cer, poderían ser as exhalacións
de Tifón. Prospeccións arqueo-
lóxicas efectuadas nas proximi-
dades das Burgas móstrannos
restos de altares onde se facían
ofrendas ás deidades acuáticas. 

As constelacións máis anti-
gas, de orixe babilónico (3000
a.C.) asociaban Orion a Xerio-
nes, Canis Maior e Canis Mi-
nor ás dúas cabezas do Urco,
Tauros representaba o rabaño
de Xeriones e Sirios, a estrela
máis grande da constelación
de Canis Maior, coñecíana co
nome de estrela can.�

MA AzG
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ica

Escudo da Coruña.

Xeriones era un xigante de
tres cabezas que moraba na
illa mítica de Eritea, situada
nalgún lugar ao oeste da Te-
rra coñecida. Posuía inmen-
sos rabaños de bois gardados
polo pastor Euritión e o can
Urco. Até alá dirixiuse Hér-
cules, para dar cumprimen-
to ao décimo dos doce traba-
llos que lle foran encomen-
dados co fin de atinxir a in-
mortalidade. Antes de aden-
tarse no océano para sinalar

o camiño, ergueu dúas co-
lumnas Xibraltar e Ceuta. 

Ao chegar a Eritea foi ata-
cado polo Urco, ao que ma-
tou Hércules, igual que a Eu-
ritión que viña na súa axuda.
Xeriones, dándose conta do
roubo do seu gando, saíu en
perseguimento de Hércules
e tamén sucumbiu. 

Antes de marchar co bo-
tín, Hércules fixo construír
unha torre para lembrar a
súa vitoria no lugar onde se
produciu a loita e na súa base
ordenou que se enterrase a
Xeriones. A lenda ficou plas-
mada no escudo da cidade
da Coruña que data do sécu-
lo XV. Nel, embaixo da Torre,
podemos ollar a caveira e as
canelas de Xeriones. 

Recentemente, o 27 de
xuño a Torre de Hércules foi
declarada Patrimonio da
Humanidade pola UNESCO
por ser o faro en funciona-
mento máis antigo do mun-
do. Construído polos roma-
nos no século II, a orixe pro-
babelmente haxa que situala
nos séculos X e V a.C., cando
a ría servía de porto para o
comercio tarteso. 

Aínda descoñecemos co-
mo se explicaban os nosos
devanceiros a orixe das plan-
tas, dos animais, das súas vi-
das e da súa desaparición.
Posibelmente, para a súa ex-
pansión o cristianismo tivo
moito interese en destruír e
facer esquecer os nosos mi-
tos primitivos.�

Xeriones,
o xigante de tres cabezas

Hércules e Xeriones ao pé da torre.

No Entroido de Pontevedra
de 1877, apareceu por primeira
vez unha misteriosa deidade
caíña, coñecida polo estraño
nome de Urco. Desde entón e
até o presente, a festividade
choqueira na cidade ten como
imaxes centrais ao Rei Urcoe
aoloro Ravachol. Este formou
parte da tertulia celebrada na
botica  de Perfecto Feixoo. 

Un ano antes de que o Ur-
co aparecese no entroido
pontevedrés (1876), un fato de
artistas da cidade, xuntos o re-
dor do médico e poeta Andrés
Muruais (1851-1882), decidi-
ron desenterrar o vello mito. O

propio Muruais, disfrazouse
de can rousando cadeas e
dando magoantes oubeos
(Filgueira Valverde: Do Urco
ao esperpento, 1977) polas rú-
as do barrio pontevedrés d´A
Moureira e provocando o me-
do dos papainas. A esmorga
atinxiu tal magnitude, que un
ano despois decidiron con-
verter o Urco en figura de Rei,
para o enfrontar a Teucro, su-
posto fundador de Ponteve-
dra, que chegaría a Galiza ex-
pulsado polo seu pai Eurísa-
ces por non ter sabido prote-
xer o seu medio irmán Ayax,
na Guerra de Troia.�

’’A tradición descríbeo como
un can moi grande, de cor
negra, con dúas cabezas,
cornos e longas orellas”

>>>

Loita de

Hércules e

Xeriones co

Urco morto.

’’Antes de marchar co  botín,
Hércules fixo construír
unha torre para lembrar
a súa vitoria”
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Cunha rica cultura ter-
mal, aínda que des-
coñecida para moi-
tos galegos, artellada

ao redor da calidade e diversi-
dade das augas, o Norte de Por-
tugal está a afrontar un dos mo-
mentos decisivos da historia. O
goberno portugués, no Plan Es-
tratéxico Nacional de Turismo
deseñado para marcar as direc-
trices que o sector debe tomar
nos próximos anos, subliñou
que as cualidades mineiro-me-
dicinais das augas da zona nor-
te do Estado fan do termalismo
o seu produto estrela.

Nesta área concéntrase o
maior número de estancias ter-
mais de Portugal, con 24 con-
cesións para a exploración de
augas minerais naturais, das
que 18 correspóndense con
termas en funcionamento ou
con autorización para traballar.
A través de todas elas artéllase
unha rede, que experimentou
un destacábel proceso de reno-
vación nos últimos anos, coa
modernización das instala-
cións e a posta en marcha de
equipamentos e programas de
lecer e benestar á altura das
grandes áreas europeas.

Na actualidade é posíbel to-
par balnearios con salas de in-
halación só para crianzas, pro-
gramas de viñoterapia integra-
das na oferta destes centros
termais, sesións de chocotera-
pia, programas de fortalece-
mento muscular dirixidos a
mulleres que acaban de ser
nais, ambientes zen ou trata-
mentos con pedras quentes. 

A pesar desta evolución, o
maior problema, como explica
Ana Ladeiras, administradora
delegada para o Turismo de Sa-
úde e Benestar do ente institu-
cional Turismo Porto e Norte de
Portugal, segue a ser a imaxe
desfasada que se conserva no
imaxinario cidadán, que asocia

desenvolveuse no Porto o con-
greso Turismo de Saúde e Be-
nestar, no que participaron re-
presentantes do sector termal,
institucións públicas do país ve-
ciño e profesionais e directivos
da Asociación Balnearios de
Galicia e a secretaria xeral de
Turismo da Xunta de Galicia. 

Neste primeiro encontro
achegáronse posicións de coo-
peración entre ambos países
para que, conxuntamente e
apoiándose no concepto de eu-
ro-rexión, o sector termal trans-
fronteirizo consiga ser competi-
tivo en Europa. No eixo atlánti-
co existen ao redor de 40 balne-
arios, que o converten, ao ver de
Benigno Amor, xerente da Aso-
ciación de Balnearios de Galicia,
“nunha das áreas termais máis
destacadas do vello continen-
te”, con potencialidades para
ser unha alternativa aos países
do leste, Alemaña, Francia e Ita-
lia, líderes na actualidade.

Está previsto que estes pri-
meiros contactos se materiali-
cen proximamente na presen-
tación dun protocolo de coo-
peración en temas turísticos,
asinado polas  administracións
lusa e galega, así como na crea-
ción dunha ruta termal trans-
fronteiriza e na edición de ma-
terial bibliográfico ao redor do
patrimonio cultural asociado.

“Como dúas rexións tran-
fronteirizas con grandes re-

cursos debemos traballar para
topar plataformas de coopera-
ción que nos fagan valer máis
ante o turista”, comenta Ana
Ladeiras. “Queremos que as
persoas que entren en Galiza
podan experimentar e coñe-
cer a realidade portuguesa e
viceversa. Somos diferentes,
pero se conseguimos ofrecer
un destino que englobe as rea-
lidades gañamos en atracti-
vo”, engade. 

MOTOR DE DESENVOLVIMENTO LO-
CAL. Como sucede en Galiza, a
actividade termal e a localiza-
ción dos balnearios en áreas
rurais está a contribuír ao de-
senvolvemento rexional, na
creación de emprego e na fixa-
ción da poboación, atenuando
as asimetrías entre o campo e a
cidade, a costa e o interior. A
Associação de Termas de Por-
tugal estima que, en todo o pa-
ís, a actividade xera ao re-

os balnearios a centros hospita-
larios ateigados de persoas
maiores con doenzas graves. 

Neste sentido, e coa inten-
ción de reimpulsar e marcar
novas metas para o termalismo
en Portugal, o pasado 9 de xullo

Facer turismo nos balnearios do Norte de P
O 9 de xullo, no congreso celebrado no Porto
‘Turismo de Saúde e Benestar’, os principais representantes
dos balnearios de Galiza e do Norte de Portugal deron
os primeiros pasos cara a cooperación entre os dous países

MA A INE.42.ZG ANOSATERRA
30 DE XULLO - 2 DE SETEMBRO DE 2009

O MELLOR LECER

Águas do Gerês, en pleno Parque Nacional Peneda-Gerês.

Termas de Caldelas.

Termas de Chaves.

’’Galiza e Portugal gozan
de potencialidade para ser a
alternativa aos países do
leste,Alemaña, Francia e
Italia, líderes do termalismo
hoxe en día”

’’Queremos que as persoas
que entren en Galiza podan
experimentar e coñecer
a realidade portuguesa
e viceversa”

[Ana Ladeiras]
Delegada de Turismo de Saúde e
Benestar do Norte de Portugal.

’’Cada vez é maior o número
de xente nova que persegue
nos balnearios unha oferta
de ocio alternativa”

>>>
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dor de 1.500 empregos di-
rectos e máis de 9.000 indirec-
tos e, datos do Instituto Xerfi
apuntan que esta cifra podería
multiplicarse en dous anos.

“O máis importante é que

as augas non se poden mover e
todos os investimentos que se
fagan ao redor dun estabelece-
mento termal ficarán aí ao lon-
go do tempo”, explica Ana La-
deiras. “Non se trata de fábri-

cas de automóbiles trasladá-
beis porque a man de obra é
máis barata. No caso termal, os
balnearios convértense en di-
namizadores sociais e de de-
senvolvemento económico
das nosas poboacións”.

Dende o 2002, especialmen-
te a partir da publicación do de-
creto que regula a organización
e financiamento dos estabele-
cementos termais, moitos bal-
nearios renovaron as instala-
cións e melloraron as infraestru-
turas, para ofrecer un produto
moderno que se adaptase ás
novas demandas sociais. 

E é que, ao igual que oco-
rreu en Galiza, o perfil do usua-
rio diversificouse nos últimos
anos de tal xeito, que ademais
das xeracións de maior idade
que tradicionalmente frecuen-
taban estes estabelecementos
na procura de tratamentos
medicinais, cada vez é maior o
número de xente nova que
persegue neles unha oferta de
ocio alternativa.�

orte de Portugal

Águas do Gerês

Ao redor das augas mineiro-
medicinais artellouse no
norte do país veciño unha
moderna rede de balnearios
que comprende tanto ter-
mas urbanas como rurais.
Así, os usuarios poden esco-
ller entre a auga hipertermal
(nace a 47º) bicarbonatada e
fluorada das Áugas do Gerês,
un complexo situado no me-
dio do Parque Nacional da
Peneda-Gerês, ou as propie-
dades hipersalínicas e silica-
tadas da auga das Termas de
Caldas das Taipas.

Neste último enclave con-
sérvanse restos dunha cons-
trución da época romana así
como a inscrición nun blo-
que de granito, denominado
Pedra de Trajano, na que se
recolle que foi o propio Em-
perador quen fixo construír o
primeiro balneario. 

Engrosan a lista as Ter-
mas de Chaves, cunha auga
que flúe a máis de 70º, as Ter-
mas de São Jorge, as Termas
Caldas da Saúde de Gui-
marães, con programas es-
pecíficos para crianzas, o
Parque Termal Caldas de
Moledo, o recentemente
inaugurado hotel spa Caldas
de Monção, as Termas de Ei-
rogo, en Barcelos, e as Ter-
mas de Melgaço, entre ou-
tras moitas.

A distribución depende do
trazado das fallas que atrave-
san o norte de Portugal, unha
liña que marca, ao tempo, a
singularidade das augas tanto
a respeito da temperatura co-
mo das características quími-
cas. A orixe da maior parte
dos actuais estabelecemen-
tos balnearios remóntase á
época dos romanos que, se-

ducidos pola riqueza termal,
levaron a cabo interesantes
construcións para o aprovei-
tamento lúdico e medicinal. 

Xa en épocas recentes, en-
tre os séculos XIX e principios
do XX, os balnearios portu-
gueses, seguindo a tendencia
europea convertéronse en
centros de reunión das elites
sociais e intelectuais do mo-
mento. Tomar os baños era
sinónimo tamén de baile, tea-
tro e fervedoiro cultural. A his-
toria dalgúns destes empra-
zamentos dá conta nalgunha
das súas páxinas do aloxa-
mento que deron incluso a
membros das diversas dinas-
tías reais portuguesas.�

Calidade e variedade
As actividades dos balnearios chegan a todas as idades. Termas de São Jorge.

Termas de Caldelas.

Primeiros pasos na coopera-

ción entre o sector termal gale-

go e portugués, co deseño de

alianzas estratéxicas entre am-

bos países. Cal é a situación? 

A raíz da constitución da Entidade

Turismo Porto Norte de Portugal

xurdiu un interlocutor que com-

parte o espazo xeográfico da eu-

ro-rexión. No eixo atlántico exis-

ten ao redor de 40 balnearios, que

a converten nunha das áreas ter-

mais máis importantes de Europa.

No primeiro encontro formal do 9

de xullo mantivemos unha xun-

tanza entre as directivas de Balne-

ario de Galicia e Termas de Portu-

gal de cara a desenvolver algún ti-

po de proxectos conxuntos.

Tendo en conta este volume de

establecementos, o termalis-

mo galego e do norte de Portu-

gal pode ser líder en Europa?

Somos unha área de referencia,

pero liderar o sector en Europa é

un obxectivo a longo prazo. Para

conseguilo cómpre ter unha or-

denación clara e definir exacta-

mente o noso produto. En toda

Europa spasignifica balneario. Por

iso, se empregamos esa termino-

loxía para referirnos a estabelece-

mentos que empregan auga da

billa ofrecemos información dis-

torsionada do noso termalismo. 

Cales son os retos?

A protección dos acuíferos, por

unha parte, e o deseño de estra-

texias comúns de cara á súa pro-

tección, por outra. Hai que rachar

co estereotipo de centros para

xente maior e enferma e reenfo-

calos cara a prevención. Neste

senso é importante contar co

apoio das autoridades sanitarias,

non só das turísticas, para promo-

ver a importancia das augas no

tratamento de doenzas crónicas,

respiratorias e dermatolóxicas.

Demándase a creación dun

cluster termal de Galicia e un

centro de formación e investi-

gación. Cal é a viabilidade? 

Estamos a debatir a necesidade

da súa creación e as función que

debería desempeñar o cluster ter-

mal. Sectores punteiros como a

automoción xa contan con el e se-

mella que o mundo da empresa

diríxese cara a ese punto, porque

agrupa nun proxecto común em-

presas sectoriais. En dous ou tres

meses, de ser viábel, comezaría-

mos a dar os primeiros pasos. 

E con respecto ao centro de for-

mación e investigación?

É unha vella necesidade do sector.

A día de hoxe hai centros que im-

parten formación pero determi-

nados postos técnicos quedan

sen cubrir. Os propios balnearios

vense na obriga de formar os pro-

fesionais. Por outra parte, o cami-

ño da investigación está a ser ex-

plorado en países como Francia

con bos resultados. Poder investi-

gar as posibilidades das augas mi-

neiro-medicinais como tratamen-

to de certas doenzas é ao tempo

complicado e custoso, pero colo-

caría a Galiza na vangarda.�

Benigno Amor, xerente da Asociación Balnearios de Galicia

‘Investigar as posibilidades medicinais
colocaríanos na vangarda’

’’En Caldas  das Taipas
consérvase a denominada
Pedra de Trajano,
na que se recolle que foi
o propio emperador
quen fixo construír
o primeiro balneario”

>>>

No eixo atlántico existen
ao redor de 40 balnearios,
que o converten nunha
das áreas termais máis
importantes de Europa”

’’
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Baixo o título Terra de
Lemos, vén de saír
do prelo a nova en-
trega da colección

Comarcas de Galiza, coa que
Edicións A Nosa Terra está a
repasar o patrimonio natural e
histórico do país percorrendo
cada unha destas demarca-
cións que artellan a xeografía
galega. Desta vez o equipo co-
ordinado por Adela Leiro
adéntrase na comarca da Terra
de Lemos, situada no sur da
provincia de Lugo, entre os va-
les dos ríos Miño e Sil e os con-
trafortes do Courel. Agrupa os
concellos de Bóveda, Monforte
de Lemos, Pantón, A Pobra de
Brollón, O Saviñao e Sober e
conta cunha poboación de al-
go máis de 34.000 habitantes. 

BÓVEDA. Eminentemente rural,
o concello conserva mostras
do esplendor que gozou nou-
tra época a nobreza. Na parro-
quia de San Martiño segue en
pé o pazo de Bóveda, perten-
cente aos Marqueses de Bóve-
da. Foi construído por Francis-
co Suárez de Deza e Oca sobre
un edificio anterior do século
XVI e deixa entrever as influen-
cias que este marqués tivo nas
súas viaxes por Italia.

Pero tamén se poden visitar
exemplos interesantes de como
o ser humano conseguiu apro-
veitar os recursos máis próxi-
mos para axilizar os labores dia-
rios. Este é o caso da ferrería de
Penacova, aberta ao público.
Trátase, xunto á de Seoane do
Courel, das poucas construción
deste tipo que aproveita a forza
da auga para a forxa do ferro in-
tegramente restauradas da pro-
vincia de Lugo.

convertidos nun museo que ex-
hibe, de xeito permanente, má-
quinas de diferentes épocas.

PANTÓN. Forma parte da co-
marca coñecida como Ribeira
Sacra pola gran cantidade de
igrexas e mosteiros que acolle,
entre os que sobresaen San
Salvador de Ferreira de Pan-
tón, San Fiz de Cangas, San Mi-
guel de Eiré, Santo Estevo de

Atán e San Vicente de Pombei-
ro, todos no concello. 

Pero antes da ocupación re-
lixiosa do territorio, os pobos
prerromanos estabeleceron
asentamentos nel, como evi-
dencian os numerosos vestixios
topados pertencentes á cultura
castrexa. En total hai catorce
castros censados. A tradición
popular atribúelle a súa cons-
trución aos mouros e conféren-

lle propiedades sobrehumanas.
A lenda di que cando abando-
naron Galiza deixaron os cas-
tros encantados e moitas rique-
zas no seu interior.

Tamén apareceron restos
da ocupación romana na pa-
rroquia de Castillón. Trátase
de cerámica e algunhas moe-
das, así como partes dun hipo-
causto, unha habitación que
se caldeaba por medio de >>>

Tamén se rehabilitaron muí-
ños. A moitos deles pode acce-
derse a través das rutas sinaliza-
das. Unha delas, a que transco-
rre pola beira do río Mao, aché-
gase a varias destas constru-
cións (algunha aínda en uso), e
remata nunha fonte que adqui-
riu sona na comarca porque
emana a unha temperatura alta.

MONFORTE DE LEMOS. Na época
medieval foi cidade fortaleza
feudal, ao redor dun mosteiro
e un castelo, situado nun cu-
mio estratéxico, rodeados por
un recinto amurallado, con to-
rres defensivas. O río Cabe, aos
pés, fornecía auga suficiente
para o asentamento. Da mura-
lla, datada entre os séculos XIII
e XV, aínda se conservan tra-
mos, varias torres e tres portas
de acceso á vila coñecidas co-
mo a Alcazaba, Nova e do Cár-
cere Vello. Do castelo sobresae
a Torre da Homenaxe, rehabi-
litada, dende a que se ten unha
ampla panorámica do cidade e
a comarca de Lemos.

No patrimonio histórico do
concello figuran ademais os
conventos de San Vicente do Pi-
no e A Compañía, igrexas romá-
nicas e a Ponte Vella, á que a tra-
dición lle dá unha orixe romana
aínda que a actual estrutura per-
tence a última década do XVI.

O Pazo Condal, que foi resi-
dencia señorial dos Condes de
Lemos, reconstruída no século
XVIII tras sufrir un incendio,
acolle agora, xunto co mostei-
ro beneditino, un parador na-
cional de turismo.

Monforte foi tamén un im-
portante nó de comunicacións
ferroviarias e por estrada e go-
zou noutro tempo dunha gran-
de actividade asociada ao ferro-
carril. Na actualidade, os anti-
gos obradoiros de Renfe están

Terra de Lemos, entre os canóns do Miñ
Ladeiras en socalcos, abruptos canóns
sobre o Sil e o Miño, igrexas románicas,
viñedos con denominación de orixe,
castelos, mámoas... A nova entrega
da colección Comarcas de Galiza
achégase á Terra de Lemos
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COMARCAS DE GALIZA

O viñedo da comarca pertence

á denominación de orixe Ribeira Sacra.

Amboa para o viño [á dereita],

peza típica da cerámica de Gundivós.

Fervenza de Auga Caída en Marce (Vilar

de Ortelle, Pantón). O rego de Marce –ou

da Aguianza– desemboca no Miño nun

profundo canón. O caudal salva un desni-

vel duns 30 m e logo forma varias ferven-

zas de menos altura e rápidos rodeados

dun bosque autóctono ben conservado.

Canón do Sil no Pinol, desde o mirador das Torgás en Parada do Sil (Ourense).          

A partir de Augasmestas, o Sil [na imaxe en Cubelas] encáixase entre os concellos de Ribas de Sil e Pobra de Brollón. As alvarizas [á

dereita] contruíronse para protexer os trobos das avellas do mal tempo e a depredación dos animais.

Sucalcos con vides no canón do Miño.

Canón do Sil en Doade, co embarcadoi-

ro do catamarán turístico.
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canles subterráneas. Pro-
bablemente pertenceu a unha
vila romana ou a un centro de
explotación agraria. 

A PROBRA DE BROLLÓN. Está situa-
do ao leste da comarca lindan-
do co Courel e foi asentamen-
to, a mediados do terceiro mi-
lenio a.C., dos pobos europeos
que traían a primeira agricul-
tura e a metalurxia do cobre e
do ouro. Deles son os túmulos
que se espallan por todo o con-
cello, dende Vilachá e Salcedo
até Parada de Montes, Ferrei-
ros ou Canedo.

Os romanos tamén se senti-
ron atraídos pola riqueza minei-
ra da zona, e estabeleceron
campamentos. De épocas máis
recentes é a mina de ferro na Ve-
neira de Roques, que nos mello-
res tempos tivo máis de trinta
persoas traballando e abastecía
unhas quince ferrarías. 

Da presenza dos suevos con-
servase abundante toponimia e
existen documentos que testifi-
can que a zona dependía direc-
tamente do rei no século XIII. 

Na parroquia de Vilachá,
única que linda co Sil, destacan
as adegas tradicionais, que aín-
da se conservan. O conxunto
agrupa máis de corenta cons-
trucións realizadas con muros
de cachotaría e tellados de lou-
sa. O viñedo desta parroquia es-
tá acollido á denominación de
orixe da Ribeira Sacra e perten-
ce a subzona Quiroga-Bibei. 

Tamén ten habilitadas varias
rutas para facer a pé. Unha delas
ascende até a coñecida como
Pedra dos Catro Cabaleiros, a
1.235 metros de altura.  Nela
coinciden os límites dos conce-
llos da Pobra de Brullón, O In-
cio, Samos e Folgoso do Courel.
Segundo as lendas, os represen-
tantes políticos de cada un deles
reuníanse neste lugar para re-
solver os asuntos de xurisdición. 

O SAVIÑAO. Tamén está incluído
na Ribeira Sacra e alberga mos-
tras tan destacadas do románi-
co como o Mosteiro de Santo
Estevo de Ribas do Miño, do sé-
culo XII e declarado Monu-
mento Nacional en 1931, ou a
Igrexa de San Paio de Diamon-
di, tamén do século XII. 

Rastrexar os inicios do po-
boamento humano desta loca-
lidade implica remontarse á
cultura megalítica e á cultura
castrexa e deterse na mámoa
de Abuíme e no castro do Savi-
ñao. Do dominio romano do
noroeste peninsular entre o sé-
culo I e IV, quedou na comarca
unha vía romana que recorre
O Saviñao e que concluía en
Belesar. Tratábase dunha vía
secundaria dentro do esque-
ma vial romano. Da presenza
romana quedan tamén restos
de cerámica e moedas.

SOBER. Nos socalcos dos vales
do Sil e do Cabe cultívanse vi-
ñedos acollidos á denomina-
ción de orixe protexida Ribeira
Sacra. Esta actividade ten unha
longa tradición na comarca
dende o tempo dos romanos.
Foi desenvolvida posterior-
mente ao redor dos abundan-
tes mosteiros da ribeira. Des-
pois duns anos de abandono, o

sector comeza a recuperarse e
a maior parte das explotacións
están en activo. Na actualidade
varias parroquias forman parte
da subzona de Amandi, onde

se cultivan 200 hectáreas de vi-
ñedo e existen 300 viticultores e
29 adegas inscritas. No domin-
go de Ramos celébrase a Feira
do Viño de Amandi en Sober.

Antes de se unir ao Miño o Sil
forma un canón de rochas gra-
níticas e xistos de 65 quilóme-
tros de lonxitude (dende Os Pe-
ares até a confluencia co Lor en
Augasmestas), que nalgunhas
zonas acada os 500 metros de
altura. A formación deste canón
tivo orixe a finais do período
Terciario cando a chaira erosio-
nada se ergueu verticalmente e
obrigou os a aproveitar as frac-
turas que racharon o terreo. 

Ao longo do canón existen
varios miradoiros, desde os que
se pode gozas das extraordina-
rias vistas: O Duque (Monfor-
te), O Castelo (Doade-Sober),
Souto Chao (Doade-Sober), Os
Chelos (Amandi-Sober), As Ca-
deiras (Pinol-Sober), Cotarro
(Bolmente-Sober) e Penapom-
beiro (Pantón).�

do Miño e o Sil
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’’A ferraría de Penacova,
aberta ao público,
é das poucas integramente
restaurada da provincia
de Lugo”

’’Na actualidade, os antigos
obradoiros do ferrocarril,
en Monforte, están
convertidos nun museo
que exhibe, de xeito
permanente, máquinas
de diferentes épocas”

’’Na parroquia de Vilachá
consérvanse ao redor de
corenta adegas tradicionais.
O viñedo está acollido
á denominación de orixe
da Ribeira Sacra”

’’Na Pedra dos Catro
Cabaleiros, coinciden
os concellos da Pobra
de Brollón, O Incio, Samos
e Folgoso do Courel.
Segundo as lendas,
os seus representantes
reuníanse neste lugar
para resolver os asuntos
de xurisdición” ?UERE SABER MÁIS?

Viaxe ás Terras encantadas de Le-
mos, de Lois Diéguez, en Edicións
A Nosa Terra.

Convento da Compañía en Monforte.

Mazo dunha ferraría. O eixo da roda (árbore) leva unhas levas (malumbreiros) que levantan o mazo, que despois cae polo propio pe-

so e bate o ferro (quentado previamente na fragua) contra a ingre. 

Paisaxe da Pobra de Brollón desde a serra da Trapa.

San Fiz de Cangas, mosteiro de monxas

beneditinas de orixe visigótica.

Torre medieval da fortaleza dos con-

des de Lemos no cume do monte de

San Vicente do Pino, un espléndido mi-

rador sobre Monforte e a comarca . 

Souto de Valguaire (Sober), no camiño

de Doade á Pena do Castelo, os castiñei-

ros máis vellos teñen 11, 7,50 e 7,40 m de

perímetro no toro.

Santo Estevo de Ribas de Miño, mostei-

ro románico do século XII. Desde o adro

hai unhas vistas espectaculares sobre o

canón do Miño.

>>>
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COÑECER.

O mundo
do single

Cada vez son máis as persoas
que forman parte do colectivo
de solteiros sen parella, coñeci-
dos popularmente como ‘sin-
gles’. Estas persoas que por di-
versas circunstancias se atopan
soas á hora de gozar do seu tem-
po de lecer teñen na empresa ‘El
Mundo del Single’ unha saída. 

Na sucursal que esta em-
presa con sede en Madrid ten
funcionando dende hai máis
de un ano na Coruña organi-
zan todo tipo de actividades,
non precisamente encamiña-
das á busca de parella. 

Na web www.elmundodel-
single.com poden consultarse
as opcións que esta empresa
oferta en Galiza. Entre elas hai
viaxes de distinta duración pa-
ra singles e singles con fillos,
obradoiros para fillos de sin-
gles, tertulias literarias, parti-
das de golf, cursos de cociña e o
‘Single Bar’, unha das activida-
des máis coñecidas, que ten
unha periodicidade quincenal. 

Isabel Loureiro, responsá-
bel da empresa, explica que
nestas reunións organizan xo-
gos para que a xente se relacio-
ne e entrevistas rápidas para
que os ‘singles’ se coñezan.

Para participar nestas activi-
dades os interesados teñen que
contactar coa empresa a través
de web anteriormente citada.
Non é necesario abonar nin-
gunha cantidade económica
por darse de alta nesta rede de
solteiros, aínda que para certo ti-
po de actividades (cenas ou via-
xes), é obrigatorio facer unha re-
serva.  Máis información en gali-
cia@elmundodelsingle.com e
no teléfono 615 020 093.�

Eva Estévez

ante un esforzo compórtanse
de maneira preguizosa.

Que podemos facer cando
se dá esa molesta dor que non
nos deixa facer a vida normal?
O primeiro é considerar que a
dor é un mecanismo de pro-
tección. Antes da dor intensa
aparecen molestias que debe-
mos ter en conta. Se non lle fa-
cemos caso pode derivar na in-
capacidade de elevar o brazo,
mecanismo que pretende im-
pedir o aumento da lesión.

Cando hai molestia debe-
mos mobilizar o brazo con
exercicios como coller una toa-
lla ou unha corda a distintas
amplitudes e probar a subir un
só brazo mentres mantemos o
outro abaixo, logo subir os
dous, manter un estendido e o
outro flexionado e así sucesiva-
mente.

Outros exercicios serían
aqueles nos que subimos e bai-
xamos os ombreiros como se
quixésemos tocar con eles as
orellas, movelos adiante e atrás
e mantelos arriba uns cinco se-
gundos para baixalos despois e
mantelos outros cinco abaixo.

No caso de que haxa dor
que nos impide elevar o brazo
entón é mellor estar entre un e
tres días co brazo en reposo se-
gundo cada persoa, podendo
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tando todo o sabor ao atún ap-
to para celíacos e todas aquelas
persoas que seguen unha ali-
mentación saudábel. 

Os tarros de atún claro en
xelatina preséntanse en enva-
ses de 130 gramos –85 escorri-
do– e o prezo recomendado é
de 1,70 euros. 

No mesmo formato e ao
mesmo prezo de saída Mar de
Couso ofrece outras versións
do atún claro: en aceite de oli-
va, picante e afumado.�

Eva Estévez

MERCAR.

Zapatos
para camiñar
e perfumar
roupeiros

Pode parecer contra natura so-
bre todo nos meses de verán,
nos que os pés transpiran
máis, pero existen no mercado
zapatos para muller perfuma-
dos capaces de dar un toque de
olor a roupeiros e equipaxes. 

A firma alacantina de
calzado Sara Navarro conta cun
produto único: zapatos perfu-
mados.

Baixo o lema ‘aromas que
deixan pegada’ esta marca de
zapatos de luxo ten nos escapa-
rates dos comercios especializa-
dos tres coleccións de calzado
con cadanseu perfume.

A liña Season ten aroma a
cereixa, os zapatos artesanais
Kurhapies, a gardenia, e a liña
nupcial, a azahar. 

Estas incorporacións aromá-
ticas ás solas dos zapatos de Sara
Navarro son froito dun delicado
proceso de selección dos aro-

mas pensados para o seu ti-
po de clientas, coidan-
do a persistencia e per-
durabilidade dos mes-
mos no tempo.
A colección Seasonde
outono ten sandalias,
botíns, bailarinas, za-
patos de salón con so-
las perfumadas para
todos os gustos e esti-
los femininos. Os
prezos, que non se

incrementaron
por mor do per-
fume, oscilan

entre os 194 euros
dun zapato de salón,

aos 282 euros dun botín de an-
te, pasando por unhas sanda-

PROBAR.

Atún claro
en xelatina

A firma conserveira Mar de
Couso vén de presentar unha
nova versión dos seus afama-
dos tarros de atún. Desta volta
sorprende cun atún claro con-
servado en xelatina. 

Segundo a ficha técnica, a
principal diferenza deste pro-
duto respecto do conservado
en aceite de oliva, é que ten un
menor aporte calórico –con-
cretamente o 0,7 por cento– e
resulta menos seco ao padal.
Dende a conserveira tamén
afirman que o produto man-
tén todo o seu sabor e textura
orixinais.

Esta conserva, que xa se po-
de atopar nos andeis de gran-
des superficies e tendas delica-
tessen é froito dun laborioso e
coidado proceso de investiga-
ción desta firma de Ribeira, co-
ñecida por unir a tradición, ca-
lidade e a innovación en toda a
súa oferta.

O segredo deste atún claro é
que a xelatina está preparada
con auga de mar, e algas, apor-

viaxar.comer.mercar

Reunións para relacionarse, non necesariamente para buscar parella. GALINOVA

lias decora-
das con cristal
de Swarovski de
256 euros.  Máis in-
formación e puntos
de venta en www.sa-
ranavarro.com�

E. E.

EXERCICIOESAÚDE.

Problemas
cos ombreiros

Xa tivemos ocasión de relatar
algúns dos problemas máis co-
múns dos adultos referidos á
estrutura corporal: costas e xe-
onllos. Agora trataremos de ex-
plicar outro que é o relativo ás
doenzas dos ombreiros.

Xeralmente, resulta com-
plicado distinguir entre moles-
tias de ombreiro e pescozo.
Ambas danse nunha zona
compartida que fai máis difícil
averiguar a procedencia desas
dores. Os problemas de pesco-
zo poden afectar aos ombrei-
ros pero a inversa é menos fre-
cuente. Así temos que se nos
costa xirar a cabeza ou flexio-
nar cara a adiante, é máis pro-
bábel que se deba a dificulta-
des nas cervicais, porén se te-
mos unha gran molestia para
elevar o brazo cara a fóra, isto
obedece a unha lesión nas es-
truturas do ombreiro.

Tratemos esta última situa-
ción. Queremos levantar o
brazo para peitearnos e non
podemos ou temos que coller
un vaso por riba da cabeza e
non somos capaces. Neste ca-
so é case seguro que un dos
músculos das articulacións do
ombreiro estea afectado. Co-
munmente adoita ser o supra-
espinoso o músculo danado e
a orixe do problema pode ser
un sobreesforzo: cargar un pe-
so durante máis tempo do
acostumado, por exemplo
bolsas, tratar de elevar un pe-
so coa man moi separada do
corpo, ou tirar con forza de al-
go cara a fóra. Outro motivo é
a pouca mobilidade dos om-
breiros, zonas que non soe-
mos exercitar e que por iso
van perdendo elasticidade e
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despois de cada comida, era un
signo de civilización mentres
que á cervexa era desprezada
pola súa orixe bárbara.

O Imperio Romano foi o im-
pulso decisivo para o cultivo da
vide en Europa, o mérito da es-
tensión da cultura vitivinícola en
lugares tan dispares coma Suíza,
Alsacia, a Galia, o Palatinado, as
beiras do Mosela e Inglaterra

Durante a Idade Media, a vi-
tivinicultura permanece sostida
pola Igrexa e mantívose coma
símbolo cristiano. Nos seus pri-
meiros séculos sufriu unha rece-
sión pero a Igrexa seguiu man-
tendo e difundindo o seu cultivo
nos redutos monacais. Chegou-
se a identificar o cultivo da vide e
o viño coa cultura cristiá e per-
deu desta maneira o seu carác-

efecto cardioprotec-
tor, anticanceríxeno,
etc.
Tamén interpreta o seu
papel nas relixións,
desde a sua indispen-
sábel participación na
eucarístia, represen-
tando o sangue de Cris-
to, até o seu probábel
protagonismo nas pri-
meiras experiencias
místicas, as que axeita-
damente organizadas
puideron darlles orixe
ás diferentes crenzas e
relixións.
O viño formou parte

da vida cotiá das diferentes cul-
turas. Todas elas conservaron
referencias do viño ao longo
dos tempos: frescos exipcios
que reproducen o pisado da
uva, esculturas e pinturas gre-
gas representando escenas de
recolección, imaxes pompeia-
nas de Dionisios, mosaicos de
varias épocas, retablos góticos,
cadros barrocos, pinturas im-
presionistas ou cubistas... A Bi-
blia, por exemplo, cita mais de
600 veces a vide e o viño. De-
fenden algúns comentaristas
de textos sagrados que a árbore
da vida e a da ciencia plantadas
no paraíso eran videiras.

Da zona sirio-armenia, onde
tradicionalmente se cultivaba e
producía o viño, estendeuse ca-
ra ao sur no territotio costeiro de
Canaán. Alí, os portos semitas
de Biblos, Tirón e Sidón xogaron
un papel decisivo na expansión
mediterránea da cultura do vi-
ño. Os fenicios aprenderon a
cultivar a vide dos hebreos e os
gregos dos fenicios. 

Cando o cultivo da vide al-
canza o Mediterráneo continúa
estendéndose, primeiro en sen-
tido sur cara a Exipto, como zo-
na máis próxima, e tamén cara
ao norte, na ribeira oriental do
Mar Exeo, saltando de illa en illa
até as costas da Grecia clásica, as
illas de Creta, Rodas e Chipre. 

Na expansión polo Medite-
rráneo, os gregos levaron a súa
civilización e a práctica da viti-
cultura a Sicilia, sur de Italia e de
Francia e ribeiras do mar Negro. 

Os pobos colonizados bebe-
ron primeiro viño fenicio ou gre-
go até que aprenderon a produ-
cilo nas súas propias terras.

Se para os gregos o viño foi
moi importante, para os roma-
nos foino moito mais xa que o
converteron en parte esencial
de todos os aspectos da súa vida.
O viño bebíase antes, durante e

facer os exerci-
cios de elevación
cara ás orellas
pero non ele-
vando a man.
Así mesmo ta-
mén é moi inte-
resante aplicar
frío se hai infla-
mación e calor
se pola contra o
que existe é un-
ha contractura.
Cando o om-
breiro está un
pouco recupera-
do pódese apli-
car frío e calor
intermintentemente para ace-
lerar o proceso de recupera-
ción.�

Xurxo G. Ledo

jgledo@gmail.com

MUNDOVIÑO.

O viño
na historia

As funcions do viño foron evolu-
cionando ao longo da historia.
Na actualidade a súa vertente
lúdica converteuse no máximo
valor. Tomamos viño para des-
frutar, estimular conversas ou
evocar situacions pasadas.

Pero non podemos pasar por
alto a sua importancia económi-
ca, social e ecolóxica, decisivas
estas nas bisbarras do interior do
país. Centos de adegas, ducias
de miles de viticultores, fixación
da poboación, mantemento do
medio, enoturismo, festas, cul-
tura e sona internacional.

A función antiséptica e cura-
tiva, para sandar certas doenzas,
limpar feridas e evitar infeccións
tivo unha grande importantia
en longos períodos da historia.
De feito, pese a que nun princi-
pio a función fundamental foi a
alimenticia, ser un sustento
enerxético pola súa contribu-
ción calórica, é o seu valor cura-
tivo o que remata por universali-
zar o consumo de viño.

Os últimos anos trouxeron
unha fervenza de estudos que
reafirman a relación do viño
coa boa saúde, dos mecanis-
mos que fan do seu consumo
moderado e continuo un efec-
to positivo para mellorar a cali-
dade da nosa vida. Atraso dos
efectos do envellecemento, de
todas as doenzas relacionadas
coa oxidación do organismo,

ter festivo, quedando reducido
ao símbolo relixioso. 

Na Baixa Idade Media xurdi-
ron os viñedos do Rhin, a Borgo-
ña, o Piamonte e, xunguidos á
ruta xacobea, os de Lugo, Bur-
gos, La Rioja e Navarra.

A gran difusión e fama dos
viños galegos en Europa foi de-
bida ao testemuño dos peregri-
nos.�

Antonio Portela
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O Festival Intercéltico de Lorient,

iniciado nesta localidade da Bretaña

francesa en 1971 (a  un ano de cum-

prir, pois, o seu corenta aniversario),

vai ter nesta edición a Galiza como

país invitado de honra.  Tal distinción

corresponde cada ano  a unha das

nacións celtas participantes (Bre-

taña, Cornualles, Gales, Irlanda, Esco-

cia, Illa de Man, Illa de Cape Breton,

Galiza e Asturies).

Esta clásica e prestixiosa cita anual,

na que  se pode escoitar música folk

e doutros estilos, ten como fin fun-

dacional estreitar os lazos culturais

entre as nacións cunha pegada celta,

impresa en maior ou menor medida.

Mentres por estes pagos é cada vez

máis frecuente facer bulra ou pedir

disculpas pola soa mención do con-

cepto “celtismo”, en Lorient, atrasa-

dos eles, seguen a facer desta identi-

dade non só unha causa cultural, se-

nón un foco de atracción para o

millón de visitantes que cada ano se

estima pasan polo festival.

Berrogüetto, Son de Seu, Fía na

Roca, Carlos Núñez, Susana Sei-

vane, Bonovo e Bellón Maceiras

serán a principal representación ga-

lega en Lorient, xunto a bandas de

gaitas como Airiños de Feneou Os

Moxenas.

Tamén o habitual trofeo Mac Crim-

mon de gaita prestará especial aten-

ción á modalidade galega. Unha

carpa instalada á beira do Pazo de

Exposicións amosará a cultura e

oferta turística galega durante os

dez días que dura o evento.

Ademais, haberá unha especial

lembranza a Castelao e a súa obra

As Cruces de Pedra na Bretaña, a tra-

vés dunha videocreación do bretón

Alain Pennec.

39 Festival de Lorient, do venres 31 de

xullo  ao domingo 9 de agosto, en Lo-

rient, Bretaña francesa.

Coordenado por Gonzalo Vilas

¬EXPO. George Nelson. Nelson
(Connecticut, 1908-1986) foi unha
das figuras máis significativas do
deseño americano da segunda
metade do século XX. Creou ob-
xectos  iconas do deseño mo-
derno 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. Escul-
turas de Iván Prieto que se pode-
rán ver até o 14 de agosto, na Ga-
lería Sargadelos.
¬EXPO. Sabor e arte: colección
de arte contemporánea.
Unha colección que reúne 74 obras
de 50 artistas galegos e portugue-
ses da arte contemporánea dos últi-
mos dezaseis anos. Até o 2 de
agosto, repartida entre o Kiosko Al-
fonso e o Palexco.
¬EXPO. Antonte e pasado-
mañá: o que pode ser pin-
tura hoxe. Exposición pictórica
dunha serie de destacados artistas
contemporáneos, que inciden na
inovación e cambios sobre o con-
cepto clásico de pintura. Até o 15 de
setembro, no MACUF.
¬EXPO. Max: hipnotopías. Max
é o nome polo que tanto os afeccio-
nados ao cómic en xeral como á ilus-
tración en particular coñecen a
Francesc Capdevila (Barcelona,

sarmada, Muyayos de Raiz, Phan-
tom Club, Kambotes, Os Perqtores,
Suzi Q'se Demetrius. Todo de balde,
no Parque Municipal, a 5min da vila.

CARIÑO
¬MÚSICA. VI Festival Ortegal
Rock. A vila do Cantábrico será
punto de cita para os rockeiros du-
rante o venres 21 e sábado 22, coa
presencia dos grupos Bon a Chick,
Al Viés e Gansos Rosas (o venres),
Konflikto e  Reincidentes, o prato
forte desta edición, o sábado.Entrada
de balde, na Praza Roxa.

CATOIRA
¬FESTA. Romaría Viquinga. Coa

novidade dunha cea previa na noite
do sábado 2 de agosto, a dramatiza-
ción do desembarco viquingo será o
domingo 3, dende as 13:00. Ao longo
de todo o día desenvolveranse na
contorna das Torres do Oeste varios
espectáculos, como un pequeno
circo e un espectáculo medieval.
¬MÚSICA. Orquesta Sinfónica
de Acordeóns de Bilbao. A or-
questra fundada en 1963 vai dar un
concerto o luns 3 de agosto, ás 22:00,
no edificio Felipe Aragunde.

CHANTADA
¬MÚSICA. Orquesta Sinfónica
de Acordeóns de Bilbao. A or-
questra fundada en 1963 componse
de virtuosos do acordeón, que inter-
pretan grandes clásicos populares.
Estará este sábado 1, ás 22:30, no An-
tigo Parque da feira.

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

A CORUÑA
¬CINE. Forum Metropolitano.
Esta semana proxecta 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.

BAÑOS DE MOLGAS
¬MÚSICA. II Noite Musical. Este
venres 31 de xullo, e despóis dunha
cea popular, terá lugar este con-
certo, que dará comezo ás 23:00  e
no que  actuarán os grupos: A Re-
quinta da Laxeira, Vichelocrego, e
Banda Potemkin. 

BARRO
¬EXPO. Barro en imaxes. A Aso-
ciación Cultural Barosaorganizou
unha exposición e un libro que re-
colle a obra do fotógrafo local Rei-
naldo, que a través da súa tenda e
estudo Radio Fotos Constenla, reco-
lleu oa parte da vida cotián daco-
marca durante décadas, en magnífi-
cas imaxes que hoxe cobran un va-
lor redobrado. A mostra exponse
na Biblioteca Pública de Barro.

BUEU
¬MÚSICA. Festival Troula na
Banda. O venres 7 estarán neste
festival os grupos  Chico Trujillo,
13 Bats, El Puchero del Horte-
lano e Black Stones. Ao día se-
guinte, sábado 8, a sección Emer-
xeBueu traerá ás formacións Fai-
noTi , Skakeo, LaVagaBanda e
DefektoOptiko. As actuacións
son de balde, e  darán comezo ás
21:00, na Pista da Banda do Río.
¬MÚSICA. Verán ao vivo. Unha
serie de concertos de balde polas
rúas e prazas da vila durante o mes
de agosto. O mércores 12, Baleas
Blues Quintet, ás 22:00,  na Praza do
Concello. O mércores 19, ás 22:00,
no parque da Casa da Cultura, Ata-
que Escampe. O luns 24, Juan Are-
nales&Hot Club, jazz ás 22:00, na
Banda do Río. E o mércores 26, ás
22:00 e lugar sen determinar, Pro-
xecto Trepia.

BURELA
¬MÚSICA. Orquesta Sinfónica
de Acordeóns de Bilbao. A or-
questra fundada en 1963 com-
ponse de virtuosos do acordeón,
que interpretan grandes clásicos
populares. Estará este venres 31, ás
21:30, no Auditorio Municipal.

A CAÑIZA
¬MÚSICA. Concerto de Berro-
güetto. Co patrocinio de Caixa-
nova e entrada de balde, o afamado
grupo folc galego dará un concerto
o sábado 8 de agosto, ás23:00 , naP-
raza Maior.

O CARBALLIÑO
¬MÚSICA. Festival Senuncan.
Sexta edición deste festival. Este ano
celébrase ovenres 31 de xullo  e sá-
bado 1 de agosto, e conta cos gru-
pos:Fracasados de Antemano, A
Gran Treboada, Os Chiquilicua-
tres, Rumborrachera, Banda De-

Galiza, protagonista

en Lorient

¬ EXPO
O debuxo animado 
americano. Unha arte 
do século XX. 
Colección
Luciano Berriatúa

Estamos diante dunha exposición

que recolle os debuxos orixinais

de diferentes artistas (ás veces

anónimos e outras recoñecidos

dentro da industria do cine de ani-

mación) utilizados no proceso de

dar vida aos distintos personaxes

que poboan as películas de debu-

xos animados. 

Con esta mostra de debuxos ori-

xinais, affiches e acetatos, a Fun-

dación Luis Seoane pretende po-

ñer de manifesto a importancia

dunhas creacións de gran valor

plástico que constituían a orixe de

todo o proceso de produción que

dá lugar ao que entendemos por

animación ou debuxos animados.

A exposición, dividida en tres blo-

ques cronolóxicos que van dende

a época clásica da animación na

década dos vinte ata os anos 90

do pasado século, ofrece unha pa-

norámica ampla sobre o traballo

dos debuxantes da Warner, a Dis-

ney, os Estudos Fleischer, a UPA,

con nomes tan coñecidos como

Tex Avery, Paul Terry, Bill Melén-

dez ou Ralph Bakshi, entre outros

moitos.

O debuxo animado americano.

Unha arte do século XX debe a

súa presenza na Fundación ao

historiador de cine Luciano Be-

rriatúa (Madrid, 1949), xaque as

obras que se exhiben pertencen

á súa colección privada, cuxo ob-

xecto, ademais do puramente

artístico, é promover a creación

dun Museo da Animación, un es-

pazo que permita o estudo, ex-

posición, conservación e arquivo

dos debuxos realizados para as

películas animadas.
Até o 27 de Setembro , Fundación

Luís Seoane, A Coruña.

Deseño para Os viaxes de Gulliver, de Max Fleischer (1939).

A axenda cultural de agosto

está marcada pola profusión

de festivais de música, así

como polas festas grandes

das principais cidades gale-

gas, tamén pródigas en ofer-

tas musicais do máis variado.

Na imaxe, cartel da Festa da

Prehistoria, na vila de Mos.
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1956), un dos autores máis importan-
tes do noso país. Até o 6 de setembro,
na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. O debuxo animado
americano. Unha arte do sé-
culo XX. A mostra está comisa-
riada polo historiador de cine Lu-
ciano Berriatúa, quen reuniu unha
excelente colección de material ori-
xinal en distintos formatos cuxo
destino final será a creación dun
Museo da Animación para a preser-
vación e estudo dunha das artes do
noso tempo. Até o 27 de setembro,
na Fundación Luís Seoane.
¬MÚSICA/POESÍA. Once máis 15.
Presentación deste libro-CD, coa in-
tervención musical de Miguel
Alonso, Fucoxabier, Elanore Meiga
do Norte. O venres 7, ás 23:00, en-
trada de balde, no Pub Garufa.
¬FESTAS/MÚSICA. Festas de María
Pita. As festasterán lugar durante
todo o mes de agosto, aínda que a
semana grande será a do  1 ao 8. Ade-
máis do festival Noroeste (aparte), o
martes 4, na praza de María Pita, será
a  actuación de Nena Daconte. No
mesmo lugar, o mércores 5  estará a
cantante Vega,  e na praza do Castri-
llón farao o grupo Mago de Oz , o xo-
ves 6.
¬MÚSICA. Festival Noroeste
Pop-Rock. Enmarcado nas festas
locais de María Pita, o concerto traerá
a artistas coñecidos como Raphael,
La Unión, Hombres G, Calle París, El
Consorcio, No Way Out, The Hives .
O domingo 16, luns 17 e martes 18
de agosto, na praia de Riazor.
¬TEATRO. Circo Acrobático Na-
cional de Pekín. O  mércores 5
de agosto, este circo chinés presén-
tanos o espectáculo Dreams. O
show, coreografiado teatralmente
para audiencias de todas as idades,
revela un colorido mundo de en-
soño visto polos ollos dunha nena.

Será  ás 21:00, no Palacio da Ópera.  
¬TEATRO. Desnudos en Cen-
tral Park. En clave de comedia, o
autor Mark Rowell descríbenos un
pequeno universo de personaxes
moi próximos, nunha comedia in-
sólita protagonizada por Manuel
Galiana e Enma Ozores, coa com-
pañía Txalo Producciones. O ven-
res 31, ás 21:00,  e sábado 25, ás
20:00 e 23:00, entradas a de 21 a 10
euros, no Teatro Rosalía Castro.
¬TEATRO. As vacacións de Jo-
sefa. O director Jaime Azpilicueta
conduce esta divertida  comedia, pro-
tagonizada por María Luisa Merlo,
Belinda Washington e Carlos Lo-
zano. O mércores 12, ás 19:30 e 22:30,
e o xoves 12, ás 19:30, entradas  de 21
a 10 euros, no Teatro Rosalía Castro.

CUNTIS
¬MÚSICA. Festidoiro.Lingua Prole-
taria do Meu Pobo... Eu Canto Porque
sí!, é o leit-motiv deste Festidoiro'09.
O evento será o sábado 22 de agosto,
no Campo da Feira. Actuarán Spoo-
ner Street, os cercedenses Machina
e o folck-rock dos ourensáns Vichelo-
crego, dende Vigo veñenSkacha, e
Kogitoofrecerá o seuSkagalego.

FERROL
¬ACTOS. Excursións e visitas
guiadas . A concellería de Turismo
organiza excursións pola comarca  do

Eume, visitando o parque natural, o
Mosteiro de Caaveiro e Betanzos. Ta-
mén visitas guiadas polo barrio da
Magdalena, e cruceiros pola ría. In-
formación no Concello.
¬ACTOS. Feira Medieval. O ba-
rrio de Ferrol Vello acolle unha nova
edición do Mercado Medieval. Preto
de 150 postos recrearán o ambiente
desa época. Haberá obradoiros e es-
pectáculos a pé de rúa. Dende as
11:00 até a medianoite. Do venres 7
ao domingo 9 de agosto.
¬EXPO. Teleprompter.Esta mos-
tra combina pintura, video, literatura
e outros medios de expresión,  no-
vas camuflaxes do pictórico. Estará
até o 22 de agosto no Centro Cultural
Torrente Ballester.
¬EXPO. Arte en Galicia desde
1975. Co título completo de “Reali-
dades, expresións, tramas”, a mostra
recolle fondos de pintura contem-
poránea galega da colección de
Caixa Galicia. Até o 27 de setembro,
na  Sede Fundación Caixa Galicia.
¬FESTAS. Festas do Verán. As fes-
tas ferroláns comezan o venres 21 e
se extenden até o luns 31 de agosto.
O primeiro día estarán os madrile-
ños Revolver.  Violadores del
Versoactuarán o sábado 22. O luns
24 será o asturiano Melendi oquen
actúe no parque Reina Sofía , único
concerto de pago, con entrada so-
bre 15 euros. O martes 25 será o
turno dos históricos Fuxan os Ven-
tos. O xoves 27 estarán os afamados
Nena  Daconte. O día seguinte, ven-
res 28, serán os composteláns Som
do Galpom os protagonistas musi-
cais. O sábado 29, a banda de rock
Vetusta Morla, e o domingo 30 será
turno do jazz, cos galegos Aló
Django. Máis dunha semana de fes-
tas na que tamén haberá activida-
des infantís como monicreques e es-
pectáculos circenses.
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O  incombustible Raphael será
un dos protagonistas do Noro-
este Pop-Rock, programado
dentro das festas de verán da
Coruña, e que terá lugar na praia
de Riazor.

Bruce Springsteen
Se hai unha aposta segura en
canto á contratación dun “galác-
tico” da música para un macro-
concerto, en canto a resultado en
expectación previa, espectado-
res finais e garantía de espectá-
culo e profesionalidade, a pre-
sencia de The Bosshá ser sen dú-
bida unha delas.

Nun verán até certo punto pró-
digo en nomes importantes ou
vacas sagradas musicais nos es-
cenarios galegos (John Mayall,
Lou Reed ou Leonard Cohen,
por comparecer aínda en Vigo
neste mes), a prestación do ar-
tista de New Jersey garante sem-
pre entrega no escenario, sexa
cos seus novos temas ou cos
grandes clásicos.

Así o ven de demostrar na re-
cente actuación en Bilbao, á que
seguen as de Benidorm, Sevilla e
Valladolid no día anterior á súa
comparecencia no Monte do
Gozo, última cita da súa xira euro-
pea, onde repetirá a lembrada
actuación do ano 1993. 

Artista situado no primeiro
olimpo da popularidade, o norte-
americano é sen embargo unha
personalidade que resiste os em-
bates da fama, como demostrou
estes días en Donosti, base da
súa xira española, onde paseou
tranquilamente pola praia da
Concha ou tomou uns viños po-
las tascas donostiarras.

Nesta xira ven presentando os
temas do seu último disco, Wor-
king on a dream, aínda que en
concertos como o de Bilbao pri-
mou a presencia das cancións
máis coñecidas e míticas, nun
concerto pleno de forza que non
decepcionou aos case 36.000
asistentes, e no que introduciu
unha versión con acordeón da
canción local Desde Santurcea Bil-
bao, para gañar definitivamente
á parroquia. Algo que se espera
faga igualmente na súa segunda
cita compostelán.
Bruce Springsteen&The E Street
Band, domingo 2 de agosto, Au-
ditorio Monte do Gozo, Santiago
de Compostela.

¬ MÚSICA

Bruce Springsteen nun acto de apoio a Barack Obama, o ano pasado.

Fuxan os Ventos estarán en Ferrol o vindei-

ro martes 25 de agosto.

V Festival Folk nas Portelas
Lubián (Zamora)

De entre a pléiade de festivais musi-

cais que se están e van celebrar polo

país neste mes de agosto, destaca-

mos este que se celebra na frontei-

riza localidade de Lubián, perten-

cente a Zamora. Este concello da co-

marca das Portelas é un dos lugares

transfronteirizos de fala galega, e un

dos máis destacados na defensa do

seu patrimonio cultural e lingüístico,

coa lóxica tan simple  e non moi fre-

cuente deste lado da raia, de quen

simplemente defende o seu patri-

monio e identidade.

O seu alcalde dende hai moitos

anos, Felipe Lubián, é un confeso

galeguista e defensor do galego na

súa xestión. No seu período de de-

putado castelán conseguiu a Es-

cola Oficial de idioma Galego, para

que 1.000 alumnos da zona do

Bierzo poidan estudar galego.

Concedeuselle o premio  Pedrón

de Honra no ano 2003, e en 2004

foi nomeado Académico da Lin-

gua Galega. O ano pasado recibeu

o V Premio Roberto Vidal Bolaño.

Esta V edición do Folk nas Porte-

las está organizada ou patrocinada

pola Asociación Xente Nova, a

Xunta de Montes de Lubián, o con-

cello e unha empresa eólica. 

No xoves 6 de agosto traerá ao

concello zamorano ao grupo ma-

drileño Zamburiel, que cultiva a

música de corte céltico, con in-

fluencias galegas, irlandesas e dou-

tras músicas deste estilo. O outro

grupo invitado será o galego A

Quenlla, unha referencia de cali-

dade, tanto no apartado musical

como no compromiso expresado

nas letras dalgúns dos seus lem-

brados temas, frecuentemente

acudindo ao bon humor e á ironía

sobre determinadas situacións da

política galega de sempre.

As actuacións terán lugar na

Praza da Horta do cura, dando co-

mezo ás 22:30.

V Festival Folk nas Portelas

6 de agosto, en Lubián.

¬ FESTIVAL
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Che Sudaka e os locais Dios Ke Te
Crew actuarán o venres 7, e o sá-
bado 8, na denominada “Festa Su-
per-hortera”, farano Boney M,ou o
que deles quede, e os grupos
Rumba Tarumba, Chico Trujillo,
Kastömae Virüs.
¬TEATRO. Robin Hood. Esta pro-
dución musical galega, dirixida
máis ben ao público novo, visitará
Ordes o sábado 29, ás 21:30, na
Casa da Cultura.

ORTIGUEIRA
¬MÚSICA.Ortigueira Rock. Xa
está preparada unha nova edición
deste festival,  a pesar da "gran
axuda" de 0 € outorgada entre
Xunta, Deputación e Concello de
Ortigueira. Nesta edición actuarán:
Bastards On Parade , Kertuler, Pito
de Pikasso , Myself, Membrillo Fa-
negas e Mala Centerra te Koma.
Será o venres 7 de agosto, a partir
das 20:30,con entrada totalmente
gratuíta, na Praza de Isabel II.

OURENSE
¬ACTOS. Estivalia 2009. Progra-
mación cultural municipal , que in-
clúe estes actos, entre outros:
Xoves 30 de xullo: Aló Irmao. Fran
Pérez e Manecas Costa. 23:00.
Praza da Madalena.
Venres 31: Cinema. Matar a todos
(E. Schroeder 2008). 23:00. Praza de
San Martiño.
Mércores 5:Obradoiro de Maxia.
Parque de Xogos Tradicionais. Mago
Gusi. “Spiral”. 19:00. Ponte Vella
Xoves 6 : Reevel Brix (cantor ango-
lano). 22:30. Praza da Madalena.
Venres 7: Cinema.  23:00 Praza de
San Martiño. Tricko (Hossein M. Fa-
zeli 2007).Traumatoloxía (Daniel
Sánchez).Tempada 92-93 (Alejan-
dro Marzoa). Auf der strecke-Na
liña (Reto Caffi). Under construc-
tion (Zhenchen Liu). 1977 ( Peque
Varela)
Mércores 12: Obradoiro de Reloxios
de sol, Parque de Xogos Tradicio-
nais. Mama Cabra. “Patatín Patatán”.
19.00. Mariña Mansa.
Xoves 13: Noite de estrelas.2009
Ano Internacional da Astronomía.
22:30. Alameda. Concerto celeste da
Banda Municipal de Ourense. Ob-
servación das Perseidas (Bágoas de
San Lourenzo)
Venres 14: Cinema. 23:00. Praza de
San Martiño.True North(O norte
verdadeiro, Steve Hudson.)
Luns 17: Homenaxe a Alexandre
Bóveda: 12.00 horas.  Rua da Ba-
rreira. Casa natal de Alexandre
Bóveda.
Mércores 19: Compañía Seisde-
dos. “Barriga Verde”. 19:00. Praza da
Lexión. Carballeira.

póis doutros actos lúdicos dende as
11:00, actuación de Saraibas & Ba-
lakandra, Bellón & Maceiras Quin-
teto  e Lamatumbá (Galiza), e  Ma-
llacánde Aragón. A partir das 24:00,
farase a lectura do pregón a cargo
de Manel Cráneo, creador do có-
mic "Os lobos de Moeche" , e realiza-
rase o tradicional asalto ao castelo.

MONFORTE
¬MÚSICA. III APenela Rock.
Este sábado 2 de agosto,, coa actua-
ción de : Mitocondrias (Ourense),
The Soul Jacket (Vigo), Anger
(Monforte) e Ataquescampe (San-
tiago). En Santa María da Penela,
desde as 22:30 .
¬FESTA/MÚSICA. Festas Patro-
nais. Entre as atraccións musicais
máis destacadas, o martes 11de

agosto, concerto Rock Galicia
Central, na praza de España a par-
tir das 21:00. O xoves 13, Mojinos
Escozios. O venres 14, Os Tigres
do Norte. O sábado 15, Los Secre-
tos, e o domingo 16, concerto de
Gwendal.

MOS
¬FESTA/MÚSICA.Festa da Prehis-
toria. O venres 7 e sábado 8 de
agosto,coa actuación de: Orquestra
Cé-Pantasma, O Leo i Arremecag-
hona, Skandalo GZ, A Banda po-
temkime A tuna Rastafari. E unha
chea de actividades prehistóricas.

MUROS
¬MÚSICA. Castelo Rock. Este
festival consagrado ao rock vaise a
abrir o venres 7 cos conxuntos
Machina, Kogito, os vitorianos
Gatillazo, Eco, e os locais Trapos
Sucios. O día seguinte, sábado 8,
subirán ao escenario Siniestro To-
tal, Krakovia, Ruxe-Ruxe, Boikot
e os muradáns Doomsday Clock.
Haberá zona de acampada e un
completo mercado artesanal pa-
ralelo. Na Praia do Castelo.

NIGRÁN
¬MÚSICA. Concertos do verán.
Dentro da ampla programación
municipal para este verán, destaca-
mos estes concertos: O martes 4, ás
22:00, concerto de Brath. O xoves
13, venres 14 e sábado 15: II Festival
Berra . O sábado 22, concerto de
Mercedes Peón, ás 22:00. Todos, no
Campo das Redes de Panxón.
¬TEATRO. Teatro no verán.
Este xoves 30, monólogo de Cán-
dido Pazó co espectáculo O falar
non ten Cancelas, ás 22:30. O sá-
bado 8, Fulano, Mengano e Ci-
tano coa obra Arte. O  luns 24, Tea-
tro Lope de Vigo coa obra Ide to-
dos ao inferno. E o xoves 27, Mofa e
Befa con  Sempre ao lonxe. Todas
as representacións, ás 22:00, no
Campo das Redes de Panxón.

NOIA
¬MÚSICA. Festival Mar de
Fondo.Esta edición, que tamén in-
clúe un mercado de discos, está adi-
cada á música dos 60 e 70. O venres
14 e sábado 15, a partires das 20:30,
irán actuando os grupos Cooper,
The Phantom Keys, Sidonie, The
Dustaphonics, Loveless Cousins e
os noieses Ummaguma,Super-
sound e Strabismo. No patio do
Instituto Campo de San Alberto, con
entrada a 10 euros.

ORDES
¬MÚSICA.Festival Brincadeira.
Os grupos La Pulquería, Las Furias,

mente nas rúas de Lugo esta expe-
riencia lúdica , a instalación de Luz
Darriba realizada conxuntamente
coa Casa da Muller do Concello de
Lugo. O s xoves desde as 12:00, na
Praza da Milagrosa.
¬ACTO. Visitas teatralizadas:
Lugo de Alma Romana. Perco-
rrido polas rúas de Lugo para sor-
prendernos coas súas historias e
personaxes. Duración: 60 minutos.
Os venres, sábados e domingos, ás
19:00 e 21:00, na Praza do Campo.
¬ACTO. Demostración en vivo
dos oficios tradicionais. Os
asistentes poderán ver en acción
aos artesáns, ferreiros, oleiros, tece-
deiras ou fiadeiras. Os sábados, en-
tre as 11:00 e as 14:00, e das 17:00 ás
20:00 , na Praza Maior.
¬EXPO. Ruth Matilda Ander-
son, unha mirada de antano.
Exposición de fotos realizadas por
esta norteamericana en Galiza, nos
anos 20, para a Hispanic Society. Até
o 13 de setembro, no  Centro Socio-
cultural Caixa Galicia.

MEAÑO
¬EXPO. Caricawestern.Exposi-
ción de varias caricaturas en gran
formato de actores do western, obra
do debuxante Gogue, e que se po-
derá ver até o 30 de agosto, no hotel
Quinta de San Amaro.

MOECHE
¬MÚSICA/FESTA. XXX Festival Ir-
mandiño. 30 anos xa desta con-
memoración histórica e festeira. O
sábado 22, a partir das 22:00, e des-

GONDOMAR
¬TEATRO. 100% Tricicle. A com-
pañía teatral Clownic, baixo a direc-
ción do propio Tricicle, recrean
neste espectáculo as mellores esce-
nas e sketchesdas criacións da com-
pañía catalana. O sábado 1 de
agosto, ás 22:30, na Alameda.

O GROVE
¬MÚSICA. Raimundo Amador.
O guitarrista e cantante flamenco
será unha das actuacións máis des-
tacadas deste mes na vila, actuando
o sábado 29, no Club Náutico.
Ao longo do mes tamén estarán, no
mesmo local, Christina Rosen-
vinge, o sábado 1, ás 00:00, entra-
das a 10 euros. Coque Malla farao o
venres 7, e o sábado 8 estará o
grupo Primital, con entrada a 12
euros. Nacho Vegasactuará o ven-
res 21, e o mércores 26 será o turno
para Iván Ferreiro.

GUITIRIZ
¬MÚSICA. Festival de Pardi-
ñas. Este ilustre e asentado festi-
val de música tradicional e artesa-
nía incrementa este ano as súas
prestacións alén da oferta musical.
O sábado 1 de agosto estarán Mu-
yayos de Raíz, La belle image
fanfare, Hedningarna e Banda
Potemkin. O domingo 2  teremos
a Bloquinho da Salgueira, Lúa de
Fouce, Pepe Vaamonde Grupo e
Pan de capazo.

LUGO
¬ACTO. Noné trivial. Nova-
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A Orquestra Sinfónica de

Acordeóns de Bilbao ofrece

unha serie de concertos por dis-

tintas localidades do país, neste

inicio do mes de agosto.

O grupo Tricicle presenta por varias localidades galegas Clownic, unha escolma dos seus mellores sketches.
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de agosto a partir das 22:30 e de
balde: La Tuna Rastafari, Kogito e
Skárnio. E o domingo día 2 de
agosto, pola tarde: Trópico de Gre-
loseCharanga OT.
¬MÚSICA. Festival Vibrasons . O
festival que aposta polo pop, o ga-
rage, e funky  comeza este xoves 30,
coa presenza de The Soul Jacket
(Galicia) e Choo Choo (Suíza). O ven-
res 31 de xullo  van estar Foggy
Mental Breakdown (Galicia), Elas-
tic Band (Granada) e Vibeke Sau-
gestad (Noruega). O sábado 1 de
agosto, Los Villanos de Boraville
(Galicia), Farrah e The Only Ones
(Reino Unido). Todas as actuacións
empezan ás 21:00 e teñen lugar na
Praza da Ferrería.
¬FESTAS/MÚSICA. Festas da Pere-
grina.As festas patronais teñen lu-
gar do sábado 8 ao domingo 16 de
agosto, con estas actuacións máis
destacadas ( todas na Praza da Ferre-
ríae sobre as 22 ou 22:30 horas):
Moonspell, o sábado 8. O do-
mingo 9 actuará o grupo de tea-
tro Els Comediants coa obra Tren
dos soños. O luns 10, concerto de
Amaia Montero, a ex-Orella de

Van Gogh.Ao día seguinte, martes
11, será o turno de Macaco. O
mércores 12, o incombustible
Raphael estará no mesmo esce-
nario e horario. O venres 14, folk
galego cun concerto de Malvela
e Treixadura. O sábado 15 serán
os madrileños Vetusta Morla os
que encherán a praza. E o do-
mingo 16, fin das festas, os gale-
gos Berrogüetto farán o propio.
Ademáis haberá unha serie de ac-
tos musicais, teatrais, lúdicos,
etc...ao longo de todos os días.

RIANXO
¬MÚSICA. II Festival Antrospi-
nos. Celébrase este venres 31 de
xullo e o sábado 1 de agosto, no
Campo Maneiro, en Taragoña. To-
carán o día 31, Canijos sin Fronte-
ras, Súper Sandwich, Quempa-
llou e Os Tres Trebóns, e o día 1,
Machina, Yoplay, The Homens e
The Majestics.A zona, unha área
recreativa que estará acondicio-
nada para a acampada, con du-
chas, baños portátiles e puntos de
comida e bebida. Polo día haberá
actividades varias.

RIBEIRA
¬TEATRO. 100% Tricicle. A
compañía teatral Clownic, baixo a
dirección do propio Tricicle, re-
crean neste espectáculo as mello-
res escenas e sketches das cria-
cións da compañía catalana. O do-
mingo 2 de agosto, ás 23:00, no
Paseo do Malecón.

SADA
¬MÚSICA. Rock nas Mariñas.
estival que terá lugar o domingo 9
de agosto, coa participación dos
grupos finalistas doI Concurso de
maquetas e actuación de Eotem e
Nothink . A partir das 18:00, no
Paseo Marítimo.

SARRIA
¬TEATRO. 100% Tricicle. A
compañía teatral Clownic, baixo
a dirección do propio Tricicle, re-
crean neste espectáculo as me-
llores escenas e sketches das cria-
cións da compañía catalana. Este
xoves 30, ás 21:00, na Praza da
Vila, e  o venres 31, ás 23:00, no
Campo da Feira.

SANTIAGO
¬ACTIVIDADES. Vive o verán!. Con-
xunto de actividades lúdicaspara os
máis novos  e relacionadas coa natu-
reza e o medio ambiente, organiza-
das durante todo o verán pola con-
cellaría de Medio Ambiente. No Par-
que da Alameda e outras zonas
verdes da cidade.

GUIEIRO.51.

Xoves 20 : Javier Constenla.Impro-
vía. 22:30. Praza de Santa Eufemia.
Venres 21: Cinema. 23:00. Praza de
San Martiño. Délivrez-moi. Perdó-
ame (Denis Chouinard).
Xoves 27: Joao Afonso, Um re-
dondo vocábulo. 22:30. Praza
Maior.
Venres, 28: Cinema. 23:00 horas.
Praza de San Martiño. Iszkautazása.
A viaxe de Iszka. (Csaba Bollók).
¬ CINE. Unha mirada ao pa-
norama do novo cine con-
temporáneo. Proposta do
Festival Internacional de Cine In-
dependente de Ourense para to-
dos os venres de agosto. Será na
Praza de San Martiño, sempre ás
23:00, e de balde.
¬ EXPO. Os Nosos Fondos II .
Exposición de fondos pictóricos
e e scultóricos do museo ouren-
sán. Até o 20 de setembro, no
Museo Municipal.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Festival Lolapop .
Cita musical que ten lugar o ven-
res 28 de agosto, coa presenza das
formacións Sidonie, Mendetz,
Holywater, Half Foot Outside e
Maryland. A entrada custa 10 ou 5
(anticipada) euros.

PONTEVEDRA
¬EXPO. Os pintores de Artal. A
Fundación Caixa Galicia mostra
unha selección de pintura española
procedente do Museo de La Ha-
bana, con artistas como Sorolla,
Fortuny, Anglada Camarasa, Rusi-
ñol ou Madrazo, entre outros. Até o
19 de setembro, na Sede da Funda-
ción Caixa Galicia.
¬ EXPO. Diálogos 09. A Asocia-
ción Galega de Deseñadores e a
Concellaría de Cultura de Ponte-
vedra promoven unha mostra so-
bre 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, Alvare-
llos. Até o 21 de agosto, no Centro
Cultural Municipal San Roque.
¬ EXPO. Cidades en Guerra.
1808-1814. Pontevedra na
Guerra da Independencia. A
exposición que presenta o Museo de
Pontevedra até o 4 de outubro, está
organizada en colaboración coa So-
ciedad Estatal de Conmemoracio-
nes Culturales, co gallo do Bicente-
nario da Guerra da Independencia.
¬MÚSICA. Festixeve. Celébrase
este ano no campo de Vilar de Fra-
goso (Santo André de Xeve, Ponte-
vedra). Poderemos ver, o sábado 1
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O Lolapop de Pontecaldelas.

O Castelo Rock celébrase en Muros.

Malvela, xunto ao grupo Trei-

xadura tocarán nas festas de

Pontevedra, o venres 14 de

agosto.

Quere saber máis?                                       anosaterra.com
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¬ACTIVIDADES. A illa dos lugares
imaxinarios. Obradoiro dirixido
pola arquitecta Ruth Varela, para
achegar lúicamente aos nenos ao
feito arquitectónico. Do martes 11
ao venres 14 de agosto, de 11:00 a
13:00, no CGAC.
¬ACTIVIDADES. Obradoiro de ca-
rautas de papel. A Biblioteca Pú-
blica Ánxel Casal organiza para os
máis novos este obradoiro de carau-
tas construídas en cartón pedra. Os
días 3, 5 e 7 de agosto, e o 27, 29 e 31
dese mes, de 11:00 a 13:00.
¬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 Po-
llack, Sidney Lumet ou Costa-
Gavras que teñen a ver coa profe-
sión xornalística. No CGAC.
¬EXPO.Exposicións de pin-
tura. 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 Con-
temporánea.
¬EXPO. As Torres da Alhambra.
Un conxunto de 16 grandes escultu-
ras, obra do artista murciano Cristó-
bal Gabarrón, enchen as principais
prazas da cidade, recreando o monu-
mento granadino, até o 9 de agosto.
¬EXPO. A vontade das cousas.
un despregamento, un panorama
do traballo que Sebastián Romo
(México D. F., 1973) produciu durante
quince anos de traxectoria profesio-
nal. Até o 31 de agosto, no Centro Ga-
lego de Arte Contemporánea (CGAC) .
¬EXPO. En todas as partes. Un
proxecto vertebrado mediante a

aparición de distintas representa-
cións do desexo e das diversas sub-
xectividades que se enfrontan á

norma e ao poder patriarcal. Até o
20 de setembro, no CGAC.
¬EXPO. Chaplin en imaxes.
Mostra formada por documentos,
carteis e imaxes que conforman un
retrato da traxectoria deste xenio da
cultura popular do século XX, orga-
nizada por La Caixa e a USC. Até  o 30
de agosto, na Igrexa da Universidade.
¬MÚSICA. Bruce Springsteen. O
concerto máis chamativo, a priori,
do verán galego. Aínda se poden
conseguir entradas, a 45 euros, por
internet. O concerto do Boss será
este domingo 2 de agosto, ás 21:00,
no Monte do Gozo, e nel o cantante
ofrecerá temas do novo disco Wor-
king on a Dream.

VIGO
¬CINE. O pequeno é fermoso.
Ciclo da curtametraxes  en colabora-
ción coa Axencia Audiovisual Ga-
lega, que se  van proxectar no Ver-

bum todos os martes e xoves de xu-
llo e agosto, ás 21:00.
¬EXPO. Santiago Sierra. Sierra
(Madrid, 1966) é un dos artistas
máis interesantes da escena artís-
tica internacional. O seu traballo,
vinculado a estruturas sociais ou
políticas, pretende cuestionar as re-
lacións de poder establecidas no
ámbito artístico e no social. Até o 27
de setembro, no Marco, Museo de
Arte contemporánea.
¬EXPO. Do neoclasicismo... Co
título Do Neoclasicismo ao Natura-
lismo na arte galega. Colección do
Museo de Pontevedra, a mostra,
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 Cul-
tural Caixanova.
¬EXPO. Naturnova. A pretensión
deste espacio para a educación me-
dioambiental é tratar de axudar a
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The Boss ou Bruce Springs-
teené a gran atracción do verán
en Santiago, como colofón ca-
sual das actuacións das  festas
do Apóstolo.

� Castelao. Compro libro "Sem-
pre en Galiza" (Akal Editor), edi-
cións entre 1981-1993, galego ou
español. Tamén agradezo informa-
ción sobre as edicións menciona-
das. Desprázome.  
Apartado de Correos 660 (Vigo) ou
moxado@gmail.com

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

�Vendo piso en Vigo: Dúas
habitacións, salón/cociña, con
calefacción e dobre ventanal. Zona
García Barbón. Aparcamento
privado.130.000 euros prezo fixo.
Teléfono:  667083719. Chamar de
20 a 22 :00

�  Mércanse cacharros de barro
da antiga olaría de Samos.
barraxe@mundo-r.com

�  Ofrece-se rapaz de 23 anospara
traballar. Experiencia de 4 anos en
SEUR e 2 anos  nun protésico dental.
Contacto: 627 12 24 43.

� Estudio en Aluguer,  en Vigo,
amueblado e con trasteiro, na rúa
Lóriga (Centro Vigo). Tel: 678 48 23
40 - 661 24 05 79

� Licenciado en Xeografía e Histo-
ria imparte clases particulares a do-
micilio en Santiago  e cercanías.To-
das as materias de letras. Telf: 687
5811 37

�  Aluguer de apartamento en

Lira (Carnota), Portocubelo. A carón
da praia. Catro persoas. Terraza, vis-
tas ao mar e ao cabo Fisterra. De
xuño a setembro, de 500 a 600 eu-
ros/quincena, segundo época.
981 76 11 44 / 666 84 39 97

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

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

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

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

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

�  Alugo piso 3 hab. 2 baños, exte-
rior. Amoblado, moi bó estado. San-
tiago de Comp. Tel: 679 236 477 

�Alúgase casa en Ribadeo, amo-

blada, meses de xullo, agosto e se-
tembro.  Tel. 676 727 518.

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

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

� Vendo saxofón alto Yamaha
YAS275, perfecto estado.Maletín
con interior acolchado. Estado
perfecto. O prezo son 700 € (ne-
gociables). 
rubentroitinho@hotmail.com

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

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

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

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

� Véndese Mercedes BenzMB100

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

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

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

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

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

� Véndese piso en Xove en moi bó
estado,  calefacción, 4 cuartos, 2 ba-
ños, salón comedor e trasteiro,  90
m2. , tamén podería ser amoblado.
Telf. 651528712.

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

� Vendo dúplexde 130m2 na Ave-
nida de Ferrol en Santiago.
Tel.: 656 262385.

�  Licenciada en Filosofía dá aulas

de letras (lingua, filosofía, francés) a
tódolos niveis en Compostela. Am-
pla experiencia e flexibilidade hora-
ria, 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, Bate-
ría, Composición de cancións. 
Tel 658 824 262 • 986 298 530 • Vigo

� Alúgase casa céntrica en Vigo
con pequeno xardín e totalmente
equipada. Dous cuartos. Zona Praza
España. Tamén temporada verán
por semanas. Interesados chamar
ao 615 89 39 85 (Andrés).

� Vendo Audi A3 TFSI Attraction
novo, gañado en concurso. Ten 3
portas, gasolina, cambio manual,
cor vermella, 1.400 centímetros cú-
bicos, 125 CV.  Tel: 636403156

� Mestre xubilado de 63 anos,
viúvo, galegofalante, boa persoa,
culto, que gosta da xadinería desexa
amizade con muller de 55 a 65 anos,
preferiblemente da zona de Ponte-
vedra e Vigo. Tel. 986 41 16 98

�  Poña aquí GRATIS o seu anun-

cio, facendoo chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo / Tel.:

986 22 2 4 05/ Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Chaplin en Imaxeslembra ao mestre do

cine e da cultura popular do século XX.
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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.

VIVEIRO
¬MÚSICA. IV Resurrection Fest.
Vintecinco bandas de rock pasarán
por este importante festival, que co-
meza este venres 31 de xullo, coa
presenza dos grupos Toy Dolls (In-
glaterra), os brasileños Ratos de Po-
rao, de Nova York os Madball, e
H2O, así como Hazen Street, Fol-
som, Not Available, The Eyes,
Overcome, e os vivarienses Rain is
Art. O sábado 1 de agosto estarán os
californianos Mad Caddiese os bri-
tánicos Napalm Death, e Stryke
Anywhere, Ignite,Walls of Jericho,
Berri Txarrak, Maroon,The Red
Chord,Knucledust, Esprit du Clan,
For the Glory, Read my Lips, Adre-
nalized, No Humano e os locais By
the Face. Dende as 14:00, entradas a
18 e 15 euros anticipada.

VILANOVA DE AROUSA
¬MÚSICA. Orquesta Sinfónica
de Acordeóns de Bilbao. A or-
questra fundada en 1963 componse
de virtuosos do acordeón, que inter-
pretan grandes clásicos populares.
Estará o domingo 2, ás 21:30, na
Igrexa Parroquial.

ZAS
¬MÚSICA. XXVI Festival da Car-
balleira. Outra das citas de sem-
pre no panorama folk do verán ga-
lego. Este ano veñen á carballeira os
escoceses Capercaille, Tejedor de
Asturies, Muthenroi e O Sonoro
Maxín de Galiza. Tamén actuarán
outros grupos dende as 17:00 deste
sábado 1 de agosto, con entrada a 5
euros, que inclúe CD de regalo.

O mércores 12, ás 22:30, Galan-
dún Galundaina(folk Portugal),
na P.  de Compostela. 23:00 Real i-
dade 09 Cine Francés, Praza de Es-
trela. 23:00, Maxia-Humor "Sym-
biosis Produccións", P. da Consti-
tución. 23:00, Vigofolk: Concerto
Fuxan os Ventos, Castrelos.Entra-
das 10 a 12 euros.
O xoves 13, 22:00,Leonard Cohen
en  Castrelos.18 a 20 euros. 22:30, Vi-
gofolk, Quempallou, naPraza de
Compostela.
23:00, Cine Francés, Praza da Es-
trela. 23:00, Poesía, Danza e Mú-
sica "Tender a Man", na P. da
Constitución.
O venres 14, 22:30, Vigofolk , To-
ques de Caramulo (Portugal), P. de
Compostela. 22:30, Coti + Ondina +
Arkanos,  Peirao de Trasatlánti-
cos.12 a 15 euros. Ás 23:00, Cine
Francés. 23:00 ,"Jazz Fusión" coa Mi-
chel González Band,  P. da Consti-
tución. Ás 23:00, Ainhoa Arteta en
Castrelos. Entradas a 10 e 12 euros.

Ademáis haberá charangas, pasa-
rrúas, teatro, corais eoutras moitas
actividades diarias.
¬MÚSICA. Leonard Cohen. O
cantautor canadiano, aos seus 75
anos, e movido se cadra polos pro-
blemas económicos, toca Vigo na
súa xira española e europea. Estará
o venres 13, entradas a 18 e 20 eu-
ros,no Auditorio de Castrelos.
¬MÚSICA. Ainoha Arteta. O tra-
ballo que  Arteta presentará en
Vigo, publicouse en novembro pa-
sado e nel interpreta grandes éxitos
da música popular de todas as épo-
cas. Estará o venres 14, ás 23:00, con
entradas a 12/10 euros, no Audito-
rio de Castrelos.
¬TEATRO. Festiclown 2009. O
Festival Internacional de Clown
de Galicia, terá lugar en Vigo até o
sábado1 de agosto, achegando di-
versión,  humor e  espectáculo, cun
aquel solidario. Chegará un ano
máis, organizado por Coperactiva
Cultural - Culturactiva SCG e fi-
nanciado pola Concellería de Cul-
tura , e outros patrocinadores. O
venres 31, ás 22:00, actuación de
Leo Bassi con Utopía, no Centro
Social Caixanova.
¬TEATRO. O Inspector Xeral . O
grupo Arte Livre  escenifica esta
comedia clásica rusa de Nicolai Go-
gol nunha versión musicada. Un
texto que crítica e denuncia dos
males que aflixen á humanidade de
hoxe e de sempre:  suborno, a im-
punidade, a ganancia, a corrup-
ción... O venres 24 e sábado 25, ás
22:00, e domingo 26, ás 21:00, en-
tradas a 10 euros, no Teatro Arte
Livre, rúa Vázquez Varela, 19.
¬TEATRO. A montaña rusa . O
veterano actor Arturo Fernández
protagoniza esta obra, acompa-
ñado da actriz Carmen del Valle,
nesta versión de Eric Assous, unha

concienciar á sociedade da impor-
tancia do mantemento do entorno,
enfocando esta actividade princi-
palmente hacia os sectores de po-
boación máis novos. No Centro So-
cial Caixanova.
¬EXPO. Living Together. Mostra
colectiva sobre a noción de convi-
vencia no mundo contemporáneo,
e  os seus valores sociais e políticos .
Até o 20 de setembro, no MARCO.
¬EXPO. X Bienal de Gravado.
Ao redor de 1.080 obras de 683 ar-
tistas procedentes de 56 países di-
ferentes participaron na décima
edición da Bienal Internacional de
Gravado convocada por Caixanova.
Unha selección destes traballos, en-
tre os que se inclúen os tres premia-
dos no certame e as cinco men-
cións 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 pro-
ducción galega en banda deseñada.
Até o 30 de agosto, no Museo Ver-
bum, Casa das Palabras.
¬MÚSICA.Concertos no sol-
por. Ciclo de concertos e poesía
cada mércores do verán, ás 22:30,
entradas a 1 euro, na terraza do Mu-
seo Verbum. 
¬MÚSICA/FESTAS.Festas de
Vigo. Dan comezo o luns 3, coa
lectura do pregón e a actuación do
grupo Ragdog, ás 23:00, na Praza
da Constitución. 
O martes 4, ás 22:00,Vigourbán.
Concerto Hip Hop: Nongratos, Pa-
niko en las Calles, Woyza. Na Praza da
Estrela. Estes concertos, con distin-
tos grupos, repítense ao longo das
festas, até o sábado 8. Ás 22:30, Car-
los Baute e Marta Sánchez, noPei-
rao de Trasatlánticos. Entradas a
18/20 euros. Ás 23:00, humor co
grupo San&San.

O mércores 5, ás 21:30, Festival
Folclórico Internacional: African
Tumbas, Aires de Asturias, Sibiria-
nochka, no CVC de Valadares. Ás
22:30, Juan Perroe Narf, no Peirao
de Trasatlánticos. E ntradas de 15 a
20 euros. Ás  23:00, Teatro: Trapu
Zaharra, na P.  da Constitución.
O xoves 6. Ás 23:00, Javier Ruibal,
na Praza da Constitución.
Ovenres 7, ás 22:00, Concerto In-
die, na Praza da Estrela.Ás 22:30,
Acto Central do Festival Folclórico
Internacional, na Praza de Com-
postela. Ás 23:00, Emilio Rúa, na P.
da Constitución. E ás  23:00, Vigo-
folk: Brath, no Peirao de Trasatlánti-
cos, de balde.
O sábado 8, ás 22:30 XIX Mostra
do Traxe Tradicional, na P. de
Compostela.Ás 23:00, Miguel Gil ,
na P.  da Constitución. Ás 23:00, Los
Secretos, no Peirao de Trasatlánti-
cos, entradas de 20 a 23 euros.
O domingo 9, ás 22:00, Mala Ro-
dríguez + Slowlee + Nasty
Mondays, no Peirao de Trasa-
tlánticos, entrada gratuita. Ás
22:30, Vigofolk: Concerto banda
Om-Off e Orquestra “Academia
Sibelius” (Finlandia), na P.  de
Compostela.Ás 23:00, Danza Ca-
baret "Dous Pasarrúas e Cabaret",
na P.  da Constitución.
O luns 10, 22:30, Da Outra Marxe
(folk Galicia -Portugal), na P. de
Compostela. Ás  23:00, Monólogo
Javier Veiga, na P. da Constitu-
ción.Ás 23:00,Realidade 09 Cine
Francés "Asuntos Privados en Lu-
gares Públicos" de Alain Resnais
(Francia 2006), na  P. da Estrela.
O martes 11, ás 22:30, Vigofolk:
Trasmundi (Galicia), na P. de
Compostela.Ás 23:00,  Cine Fran-
cés, na Praza da Estrela. 23:00,
Melendi, no Peirao de Trasatlán-
ticos. Prezo: 15 e 18 euros. 

GUIEIRO.53.Queres saber máis?                                     anosaterra.com

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. 
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A presencia dun veteranoLeo-
nard Cohené un dos atractivos
da programación do verán vi-
gués, pródigo en actuacións
musicais.

Certame de Curtametraxes 
“Vigounhaedez”
Dende a Asociación Xuvenil Abertal de Vigo, en
colaboración coa Concellería de Xuventude do
Concello de Vigo, ábrese o prazo de recepción
de curtas a todos os interesados/as en partici-
par na súa primeira edición, que se ha celebrar
en Vigo en setembro de 2009.
O tema das curtametraxes debe estar relacio-
nado con asuntos de interese para a mocidade
e/ou temas xuvenís de actualidade.
Establécense as seguintes categorías e pre-
mios:
Categoría Xeral: 600 € ao mellor traballo pre-
sentado.
Accesit "Vigounhaedez": 300 € ao mellor traba-
llo presentado por realizadores/as menores de
20 anos.

O xurado (tendo tamén en conta a opinión do
público) poderá establecer outras categorías
con cadanseus premios e/ou accésit.
O concurso está aberto á participación de reali-
zadores e realizadoras menores de 30 anos, sen
distinción de nacionalidade nin residencia; po-
derán presentar un traballo a título individual
ou ben un traballo colectivo, sendo tres o nú-

mero máximo de obras admitidas por autor.
As curtas non poderán exceder os 30 minutos e
poden estar rodadas en galego ou en castelán;
noutras linguas, deberán estar ademais subtitu-
ladas. Deben ser curtametraxes realizadas con
data posterior a xaneiro de 2006.
Inscrición:
Cada curtametraxe deberá estar gravada nun
DVD e este irá acompañado da ficha de inscri-
ción debidamente cuberta e de dúas fotogra-
fías representativas da curtametraxe en for-
mato dixital (non se admitirá papel), así como
da documentación que se queira engadir a
maiores (dosier, ficha, cartel, etc...). O incumpri-
mento de calquera destes requisitos pode ser
motivo de descualificación.
O prazo de inscrición rematará o 10 de agosto
de 2009.
As curtametraxes deben ser enviadas ao
seguinte enderezo: A. X. Abertal. r/ Vene-
zuela, 3, baixo. 36203- Vigo (poñendo no

sobre vigounhaedez 2009).
Para contactar: tfno: 986225662 / info@vigoun-
haedez.org
Considerarase data de presentación a do selo
ou albarán do envío. A organización non asume
ningunha responsabilidade polos danos que as
obras presentadas poidan sufrir en tales envíos.
O xurado estará formado por membros da or-
ganización e profesionais do medio.
O fallo do xurado farase público durante a mos-
tra das curtametraxes (setembro de 2009) e a
través da web www.vigounhadez.org.
As obras recibidas non serán devoltas aos seus
autores, quedando nas dependencias do Cen-
tro Xuvenil Abertal para o seu préstamo ao pú-
blico de maneira gratuíta.
As decisións do xurado e comité de selección
son inapelables, podendo declarase deserta
calquera das categorías se o número e/ou cali-
dade das obras presentadas así o recomendan
e a criterio do xurado.

¬ CONVOCATORIAS

Ainoha Arteta estará en Vigo o día 14.
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rista, evocadora e sensual, dá
unha curiosa perspectiva norte-
africana ao xénero do cine musi-
cal, equidistante do Music Hall
occidental e do exceso kitsch
oriental. No momento da súa
primeira estrea, alá polo 2002,
colleitou premios para a súa di-
rectora nos festivais de Seattle,
Montréal e Torino.

DVD. VENDA.
Pack Argento Essential
Dirixe: Dario Argento.
Terror. Italia, 1970-1998

A colección de esenciais de
Manga Films garda unha verda-
deira xoia para o verán, un cofre-
ciño adicado ao último mohi-
cano do terror de autor italiano.
Na obra de Dario Argento con-
flúen, depuradas, as experien-
cias previas da xeración dos Ma-
rio Bava, Ricardo Fredda, Lucio
Fulci e compañía. A antoloxía
que agora chega ás tendas reco-
llegiallomorboso da vella escola.
As dúas primeiras fitas de Ar-
gento,O paxaro das plumas de
cristaleO gato das nove colas; te-
rror sobrenatural da época de es-
plendor,Suspiria;un intento de
síntese das dúas épocas previas,
xa na década dos 80, Pheno-
mena;e unha mostra do, escasa-
mente considerado, Argento úl-
timo, esa crúa e sensual versión
da Fantasma da Ópera de Gas-
ton Leroux con Julian Sands e
Asia Argento de protagonistas.�

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.
Up
Dirixen: Pete Docter e
Bob Peterson.
Animación. EE UU, 2009

Da potencialidade poética dun
simple globo flotando sabía
moito, o agora de novo en voga,
Albert Lamorisse. As cabezas
pensantes de PIXAR tiran do
mesmo recurso ca o director d'O
globo vermellopara potenciar o
lirismo das súas propostas, si-
tuadas nun novo –e perigoso–
plano de excelencia despois do
aplauso unánime á arriscada
Wall-E. Un cuasioctoxenario
vendedor de globos, coa voz de
Edward Asner-Lou Grant na ver-
sión orixinal e de Luis Camera
Café Varela na española, redes-
cobre o gusto pola vida ao con-
verter a súa casa nun artesanal
dirixíbel propulsado por centos
de pequenas e coloristas esferas
aerostáticas co que emprende
viaxe cara ao sur. Polizontes tras-
tes, aventuras na xungla, comici-
cidade emotiva da escola Miya-
zaki-Chaplin e moitas cousas
máis no que está chamado a ser

lle unha prórroga na hipoteca a
unha velliña que semella direc-
tamente saída dos cómics da EC
dos anos 50. O caso é que Raimi
séntese cómodo, como poucas
veces nos últimos anos, e en-
trega unha divertida mostra de
libro do terror da vella escola na
que impera un perverso sentido
do humor.

Desgraza
Dirixe: Steve Jacobs.
Intérpretes: John Malkovich,
Jessica Haines.
Drama. Nova Celandia, 2009

O director de La Spagnola,
aquelaroad moviebizarra sobre
as andanzas dunha tempera-
mental celtibérica nos resecos
Antípodas, regresa aos mandos
da segunda adaptación cine-
matográfica do Nobel sudafri-
cano John Coetzee. A francesa
Marion Hänsel xa adaptara nos
80 a súa segunda novela, No
medio de ningures, con Jane
Birkin de protagonista. A rigo-
rosa e áspera narrativa de Coet-
zee non é prato de doada asimi-
lación cinematográfica e Jacobs
escolleu unha das obras máis
persoais do autor de Esperando
os bárbaros, nada menos que o
seu segundo premio Booker, un
retrato sen concesións dun vello
profesor de literatura que se
afasta do mundo despois de que
un indiscreto romance cunha
alumna o condene ao ostra-
cismo. Malkovich encarna con
convicción o veterano literato
que perde a fe nas palabras e
busca a redención na acumula-
ción de desgrazas persoais.

Vermello oriental
Dirixe: Raja Amari.
Intérpretes: Hiam Abbas,
Maher Kamoun.
Drama. Tunicia, 2002

Posibelmente o moderado éxito
da recente Cuscúsde Abdel Ke-
chiche explique a estrea comer-
cial con sete anos de atraso deste
curioso “Flashdance” magrebí,
no que unha viúva, aínda moza,
desafía a represiva sociedade tu-
niciana a través da danza. Colo-

un dos filmes do ano. Escriben e
dirixen dous segundas espadas
da factoría con ganas de subir á
primeira división: Docter, co-
rresponsábel de Monstros SA, e
Peterson, guionista en Bus-
cando a NemoeRatatouille.

Arrástrame ao inferno
Dirixe: Sam Raimi.
Intérpretes: Alison Lohman,
Justin Long.
Terror. EE UU, 2009 

Raimi volve aos días do terror
efectista e sincopado de Pose-

Xosé Valiñas

sión infernalcoa súa nova pro-
posta. Sobresaltos asegurados
nunha fita que, a anacos, trae o
vello Stephen King, a anacos,
amosa todo o esplendor e a fres-
cura do primeiro Raimi, agora
cun departamento de produ-
ción digno de tal nome. A histo-
ria, asinada polo irmán maior de
Sam, Ivan Raimi –guionista ta-
mén de Darkman, O exército
das tebras e o terceiro Spider-
man– é o de menos: unha moza
empregada nun banco que se
ten que enfrontar cunha maldi-
ción xitana despois de denegar-

Imaxe de Up, outra produción de Pixar. FRANK MASI

Hiam Abbasen Vermello oriental.

Alison Lohmanen Arrástrame ao inferno. MELISSA MOSELEY

Alison Lohmanen Arrástrame ao inferno.

Fotograma d’O paxaro das plumas de cristal, incluído no paquete Argento Essential.
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Eva Estévez

Véndepublicarunlibrode150
receitas.Sonmoitas?
Teño moitas máis. Pero para
empezar está ben.
Que leva mellor a fama ou a
fame?
A ‘fama’ sopórtoa bastante
ben. Gústame estar coa xente.
Apantallaengorda?
O que engorda é o que come-
mos diante das cámaras. A
‘quilla’ xa a tiña antes de saír na
tele. Cociño porque me gusta
comer. Son un bo larpeiro.
Cústallemantero‘tipofino’?
Fago exercicio diario. Alterno o
ximnasio e a piscina.
Comoandadecolesterol?
Estou operado do corazón, e
unha das causas da miña arte-
riosclerose foi o colesterol.
Afortunadamente agora con-
tróloo bastante ben...
Coidaaalimentación?
Claro! Pero de vez en cando ex-
cédome un pouquiño, porque
senón...
Pecadesosooudesalgado?
Nin soso nin salgado. 
Prefireosprodutosdacasaan-
tesqueosdeimportación?
Tampouco desprezo os de fóra,
pero gústame traballar cos pro-
dutos nosos porque son os me-
llores do mundo. Non é chauvi-
nismo. Estou convencido de
que Galiza produce unha cali-
dade estupenda.
Dietaatlánticaoumediterránea?
(Risas) Eu diría que dieta galega,

Belén Regueira

V iva agosto! Os diarios redu-
cen paxinación, ANT non

se publica, descende o mesarre-
dondismo, os psiquiatras recei-
tan vacacións sen conexión á in-
ternet e mesmo descansa o que
lle escribe os discursos a Feixóo.
Unha cura de silencio.

Os galegos temos sona de fa-
lar de menos, pero escribir, escri-
bimos de máis. No país dos tres
mil escritores (un por cada mil
habitantes), no que os pais con-
cienciados queren que o cativo
saia poeta e non futbolista nin
empresario da construción e
que a rapaza escriba a "gran no-
vela galega" (ou era ao contra-
rio?), levamos uns meses espe-
cialmente abafados polo pala-
brismo, ese exceso máis textual
ca verbal, endémico entre nós.
Unha pulsión que provocou a
produción inmoderada de co-
lumnas de opinión, posts, mani-
festos e grupos no Facebook. Dá
que pensar que tanto esforzo
non consiga transcender o cír-
culo vicioso de literatos, xorna-
listas e profesores de instituto, os
que gañamos a vida abusando
das palabras e confiando nos
seus (nos nosos) poderes máxi-
cos, cos resultados coñecidos. 

Agosto, coas súas múltiplas
coreografías silenciosas, pode
servir de período de hixiene co-
lectiva e de adestramento na co-
municación non verbal, para re-
dimirnos de tanta logorrea. A ver
se damos cun argumentario que
non haxa que explicar en alexan-
drinos, non sexa que de tanto re-
escribirnos acabemos converti-
dos en materia de Bretaña.

En situacións de grande in-
tensidade, adoita dicirse que fal-
tan as palabras. Non é que falten,
é que ás veces sobran.�

BARBEITO

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A. Presidente: Miguel Barros Puente. Director: Manuel Veiga Taboada

Redacción VIGO: Príncipe 24, 1º- 36202. Teléfono 986 222 405. Fax 986 223 101. info@anosaterra.com diariodixital@anosaterra.com

Delegación SANTIAGO: Laverde Ruiz 6, baixo. 15702. Teléfono 981569 229. 

Administración, subscricións, publicidade e Editorial: Príncipe 22, baixo, 36202 VIGO. Teléfono 986 433 830                                                 Diario dixital: www.anosaterra.com

Xan Carballa

O1 de Xaneiro de 1979, o
DOG da Xunta Preau-
tonómica, estableceu,

con carácter oficial, que o 25 de
xullo era o Día Nacional de Ga-
licia. Aquel ano, o propio Anto-
nio Rosón, apoiado por dife-

rentes forzas políticas, convo-
cou unha manifestación no
Obradoiro en apoio da autono-
mía, e puxo unha pancarta na
fachada do Pazo de Raxoi con
esa denominación. 

Agora a nova Xunta  toma de-
cisións de “calado” sobre a Ci-
dade da Cultura: a Biblioteca e a
Hemeroteca  xa non serán Na-
cionais. O empeño leva a supo-
ñer que ignoran o legado de
Fraga, que candotomou pose-
sión en 1990, anunciou no Par-

lamento que fundaría eses or-
ganismos  nacionais. Que se
defina o PP: ou somos nación
ou somos rexión. Se cadra vol-
vemos ao XIX e debemos bauti-
zalas como Biblioteca e Heme-
roteca Rexional. Por que non le-
valo tamén ao novo Estatuto?�

1.370
anosaterra

ANTONIO ROSÓN

Nunha cociña é capaz de calquera cousa. Antes de darse a coñecer no programa da TVG Larpeiros,
este técnico da construción naval prexubilado xa impartiu un curso aos seus compañeiros. Agora compaxina
a presentación do seu libro A cociña de Larpeiros(Editorial Galaxia) cos pregóns en festas gastronómicas.

8 400021 303104
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porque os produtos que utiliza-
mos son nosos, e hai que reivin-
dicar unha dieta da nosa terra. A
atlántica é demasiado xeral. 
Un polbo sen auga é como un
cocidoaovapor?
O polbo impactou! Chamou
tanto a atención que até me
chamaron de TVE. Pode fa-
cerse sen auga porque unha
importante parte do cefaló-
podo é auga. Agora ben, un co-
cido sen auga non llo reco-
mendo a ninguén: o caldiño é
moi importante. 
Que teñen as receitas ao xeito
deBenignoCampos?

Cousiñas que creo que deben
de levar. 
Queprefireacociñadeferro,a
degas,avitro...?
Quédome coa de gas, porque
poño o lume ao meu xeito o vé-
xoo fisicamente. A cociña de
ferro é moi boa pero mancha
máis e é incómoda. A vitroce-
rámica é práctica e limpa, pero
non controlo tan ben o lume
como na de gas. 
Fregaalouza?
Así como non son nada pre-
guiceiro para cociñar, fregar a
louza cústame máis, pero si
teño que lavala, lávoa. 

Nonsedecideapoñerogorro?
O director non cre oportuno
nin o gorro nin a maquillaxe...
Etodosospratossonreais?
Absolutamente. E todo o que
se ve na casa estivo facéndose
nos tempos que indicamos.
Acostumavisitarfestasgastro-
nómicas?
Non me queda máis remedio...
Porqueodi?
Porque me chaman para ler
moitos pregóns.
Quenonllegustacomer?
Eu non lle fago ascos a nada.
E o máis exótico que probou?
As anémonas.�

Benigno Campos, cociñeiro
‘Un cocido sen auga non llo recomendo a ninguén’

’’A ver se damos cun
argumentario
que  non haxa
que explicar
en alexandrinos” 
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