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Reducir o galego.
Se hoxe en día o 20% da mocidade sae
do ensino sen competencia suficiente en galego,
que sucederá a partir de agora,
cando a súa presenza se reduza a un terzo?
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Como se vai organizar?
Introducir os pais no debate dificultará
enormemente o labor e a toma
de decisións nos centros.

Aun profesor que habitualmente impartise
as clases en castelán agora pódelle tocar galego
e viceversa.

Haberá campañas políticas, pro e contra,
ás portas dos colexios?

Éxusto que os pais que queden en minoría se sometan
a unha maioría axustada?

Elixir os pais?
Dado que a elección se realizará
cada catro anos, o máis normal será que a
lingua dos seus fillos a elixan outros e que
vostede decida a dos que veñan despois.

Se o pai ten opinión diferente da nai,
cal é o voto da familia?

Un terzo das clases en inglés?
Non hai suficientes profesores capacitados.

Non existen apenas experiencias noutros países.

Non é o modo máis adecuado de aprender
inglés.

OPP de Valencia viuse obrigado a retirar a orde
de impartir Educación para a Cidadanía nesta
lingua.

Que o inglés sexa idioma vehicular é
inconstitucional ao non ser lingua oficial.
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mento do galego” e da “compe-
tencia lingüística” do alumna-
do nas dúas linguas oficiais da
Comunidade autónoma, que
estaría en consonancia coa es-
pecial protección que a Consti-
tución e o Estatuto lle confiren
ao galego. Aínda que xa moitas
voces expresaron que desconfí-
an da boa fe dos redactores –xa

que o texto é de difícil aplica-
ción–, esa suposta animadver-
sión sería un proceso de inten-
cións no que, deica agora, nun-
ca entrou a xustiza, coa excep-
ción do referendo de Ibarretxe.

Tampouco resulta doado al-
canzar o consenso entre a Xunta
e a oposición. O secretario xeral
de Política Lingüística, An-

H. Vixande
O Goberno que preside Alberte
Núñez Feixóo chegou sen acor-
do interno ao Consello da Xunta
do 30 de decembro que debía
aprobar o borrador do Decreto
do galego no ensino para substi-
tuír ao actual Decreto 124/07.
Ante a ausencia dun compro-
miso asumido por todas as ten-
dencias do Partido Popular, o
conselleiro de Educación, Xesús
Vázquez, acudiu á reunión con
tres borradores. O texto final evi-
ta implantar un sistema de elec-
ción do idioma vehicular do en-
sino puro por parte dos pais,
mais é o resultado das pugnas
entre os distintos sectores do PP.
A pesar disto, no PP xa hai voces
que discrepan. Xosé Manuel
Baltar asegurou que a actitude
dalgúns grupos do seu partido
respecto o galego é “insultante”.

Mentres o texto só logrou un
delicado equilibrio no campo
do PP, si conseguiu o consenso

contrario entre os que defen-
den o galego no ensino e, prac-
ticamente, todos os sectores so-
ciais relacionados co sector
amosaron o seu descontente.
Deica o momento, só os pais e
nais das escolas privadas con-
certadas manifestaron unha
posición matizadamente favo-
rábel ao Decreto. Galicia Bilin-
güe (GB), pola súa banda, che-
gou a dicir que se trata dun texto
inconstitucional porque non
permite os pais elixiren a lingua
de ensino dos seus cativos.

A pesar da afirmación de GB,
un recurso ante os tribunais te-
ría dificultades de prosperar.
Non o faría nunca no caso de
reclamarse menos presenza do
galego, como pretende GB,
mais tampouco hai moitas vías
para demostrar unha actitude
desfavorábel cara o galego por
parte dos redactores do docu-
mento. O texto repite en varias
ocasións a necesidade do “fo-

O borrador do Decreto do galego no ensino, que
aprobou o Consello da Xunta o 30 de decembro,
baséase na elección de idioma por parte dos pais nas
materias de Coñecemento do medio e Matemáticas
–a cada unha correspóndelle un idioma. Trátase dun
texto moi xenérico, de difícil modificación, que non
facilita emendas que permitan o consenso. Ao tempo,
resulta complicado recorrelo diante da Xustiza

Un terzo de galego e sen consen
2.
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A polémica entra nos centros co novo decreto.  

Unha novidade introducida
polo borrador é a incorpora-
ción do inglés como idioma
vehicular dun terzo das mate-
rias, en igualdade co galego e o
castelán, aínda que con condi-
cións máis rigorosas, dado
que, en principio, as troncais
deben impartirse nunha das
linguas oficiais. A experiencia
de Valencia indica que nin se-
quera é viábel dar clases de

Educación pola cidadanía en
inglés –esta comunidade vén
de renunciar a empregar esa
lingua na materia. O problema
é que non existe profesorado
con formación, nin alumnado
con coñecementos básicos
que lle permitan estudar en in-
glés sen diminuír a súa capaci-
dade de aprendizaxe. “Cantos
anos tardamos en poder im-
partir un terzo das materias en

galego?”, pregunta Henrique
Monteagudo. “Quince anos”,
responde el mesmo.

Para os opositores ao borra-
dor, a introdución do inglés
constitúe un subterfuxio para
detraerlle horas lectivas ao ga-
lego en beneficio do castelán,
idioma no que se impartirían
os dous terzos das clases, posto
que en inglés non habería po-
sibilidade real de facelo. Refor-

za esta opinión o feito de que o
texto non aclara o idioma no
que se deben dar as clases can-
do non hai profesorado forma-
do en inglés. “Estabelécese que
un terzo das horas semanais se
oferte en galego e outro terzo
en castelán, e prevese que o
terzo restante se poida impar-
tir en lingua estranxeira”, sina-
la o borrador en referencia á
Educación Primaria.�

Inglés para beneficiar o castelán?

>>>
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sindicato do sector–, chama-
ron á realizar un boicot. As en-
tidades de defensa do idioma,
como Queremos galego, con-

vocaron unha folga para o día
21 de xaneiro en todo o ensino
non universitario. E todos agoi-
raron problemas graves deri-
vados da aplicación do Decre-
to. Agárdanse, ademais, dous
pronunciamentos decisivos,
como son os da Real Academia
Galega e o Consello da Cultura.
Espérase contundencia por
parte destas institucións.

Aínda que o BNG e o PSOE
xa insinuaron que, se retornan
ao Goberno, derrogarán o novo
texto do Decreto, está por ver
que estea vixente durante máis
de dous anos. Feixóo asegura
que si e afirma que é un texto
que trae, de novo, a normalida-
de, mais ignora os conflitos que
lle transmite aos centro de ensi-
no. Isto podería elevar a tensión
até un punto no que ou ben ha-
bería que modificar o docu-
mento ou simplemente deixalo
nunha vía morta.�

xo Lorenzo, manifestou a
vontade do Goberno para nego-
ciar, mais tamén asegurou que a
elección, por parte dos pais, do
idioma en Coñecemento do
medio e Matemáticas non va-
riará en ningún caso. O borra-
dor establece que desas dúas
materias, unha será impartida
en galego e a outra en castelán e
que serán os pais quen decidan
que idioma corresponderá a ca-
da unha. Trátase do cerne do
Decreto e calquera modifica-
ción implica un cambio subs-
tancial na natureza mesma do
texto, por iso o consenso só po-
dería construírse aceptando a fi-
losofía central do borrador.

PORTA ABERTA Á POLÉMICA NOS CEN-
TROS. Sen posibilidades de
emendar, o camiño que lle
queda ao borrador é concre-
tarse nun Decreto moi seme-
llante ao presentado o 30 de
decembro. Ademais, o intento
de aplicación suscitará polémi-

cas. As direccións dos centros
públicos mostraron descon-
formidade co texto porque im-
plica máis burocracia e porque
lle transmite aos pais a capaci-
dade de tomar decisións que
lle corresponden ao ámbito
pedagóxico e educativo. Os en-
sinantes, a través de organiza-
cións como a CIG –principal

consenso
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DE GÉNOVA

Aofensiva que vén de-
senvolvendo o PP esta-

tal ten un dos seus piares na
defensa da posibilidade de
que calquera cidadán espa-
ñol, con independencia da
comunidade onde viva, poi-
da relacionarse a todos os ni-
veis sen a necesidade de co-
ñecer, e aínda menos de
usar, ningunha lingua que
non sexa o propio castelán.
Isto inclúe o ensino ou cal-
quera documento público.
Tal pretensión choca, a sim-
ple vista, coa condición que
posúen constitucionalmen-
te o galego, catalán é vasco
de seren linguas españolas,
xunto co castelán, polo que
non debe resultar estraño
que esta formulación do PP
(e tamén dalgúns sectores
do PSOE) produza un move-
mento simétrico de tipo in-
dependentista, como está a
suceder en Cataluña.

Pois ben, parece que o
noso presidente da Xunta foi
o chamado a aplicar esta es-
tratexia en Galicia, co obxec-
to de que os ideólogos da rúa
Génova teñan unha comu-
nidade con lingua propia
que poñerlles de exemplo
aos irredentos vascos e cata-
láns, e sobre todo como
mostra de “coherencia” ante
os cidadáns das comunida-
des monolingües, sempre
ciumentos de non contar,
eles tamén, cun “feito dife-
rencial”.

A realidade lingüística ga-
lega é difícil de encaixar nes-
te deseño, mais iso pouco
importa, entre outras razóns
porque o horizonte dos ac-
tuais líderes do PP galego é o
“ascenso” á política estatal,
aspiración da que estaba li-
bre Manuel Fraga.

Con todo, os atrancos es-
tán a aparecer xa desde o pri-
meiro día. Os mesmos cos
que se encontrou o líder po-
pularvasco, Antonio Basagoi-
ti, quen hai pouco tivo que es-
petarlle aos seus compañei-
ros de partido: “Moitos que-
ren gañar votos a conta do Pa-
ís Vasco, pero non se é máis
español por criticar sempre
os vascos”. Nin tampouco
por marxinar o galego.�

anosaterra

’’editorial

PACO VILABARROS

O documento que se deu a
coñecer é inconcreto pero in-
flexíbel porque pon nas mans
dos pais decisións de calado,
mentres deixa para futuras
Ordes de desenvolvemento
aspectos fundamentais para
a aplicación do Decreto. Así,
mentres os pais deberán de-
cidir a lingua na que se im-
partan determinadas mate-
rias, o procedemento para es-
ta elección dependerá dunha
disposición aínda non ditada

pola Administración.
A técnica xurídica para a

elaboración do texto tampou-
co sobresae. O documento in-
clúe un longo preámbulo, máis
propio dunha lei, pero as dis-
posicións non explican como
determinar, por exemplo, a lin-
gua do contorno do alumna-
do, que deberá terse en conta.

Se o Decreto de 1995 e o de
2007 non deixaban lugar a dú-
bidas na súa aplicación, neste
caso as dúbidas resólveas o

centro educativo. E se senllos
textos respondían á mesma fi-
losofía de empregar o sistema
educativo para compensar a
situación desfavorábel do ga-
lego –con distinto grao de in-
tensidade–, o novo borrador
racha con esa tendencia e
céntrase na liberdade dos pais
para elixiren. “O lóxico era in-
troducir flexibilidade no De-
creto de 2007”, sostén Henri-
que Monteagudo,  secretario
do Consello da Cultura.�

Inconcreto pero inflexíbel

’’O conselleiro de Educación,
Xesús Vázquez, acudiu
á reunión do Consello
da Xunta con tres
borradores distintos”

’’Anxo Lorenzo, manifestou
a vontade do Goberno
para negociar, mais tamén
asegurou que a elección
por parte dos pais
do idioma en Coñecemento
do medio e Matemáticas
non variará en ningún caso”

’’O borrador establece que
desas dúas materias, unha
será impartida en galego e a
outra en castelán e que
serán os pais quen decidan
que idioma corresponderá
a cada unha delas”

Inseguridade
xurídica
A indefinición do borrador po-

dería implicar tamén un proble-

ma de seguridade xurídica en-

tre os docentes e as direccións

dos centros, que son os encar-

gados da súa implantación. Pos-

to que se trata dun Decreto que

non facilita a súa aplicación, o

feito de non executarse podería

facer incorrer á direccións dos

colexios nun tipo de irregulari-

dade que posteriormente san-

cione a Administración de for-

ma discrecional, segundo te-

men algúns colectivos.�

Consello da Xunta celebrado o o 30 de decembro do 2009 no que se presentou o bo-

rrador do decreto.                                                                                                                                    JESSICA BARCALA / A.G.N.

>>>
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de prevaricación e outro con-
tra o medio ambiente. A res-
ponsábel do MARM ditara un-
ha resolución na que sinalaba
que a execución da obra de
“Mellora de operatividade dos
peiraos comerciais”’ non re-
quiría dunha avaliación de im-
pacto ambiental “distinta” da
xa realizada en relación co pro-
xecto de ampliación. A presi-
denta da Autoridade Portuaria,
Corina Porro (PP) –que criticou
a celeridade coa que se trami-
tou a denuncia do Ministerio
Fiscal– alegou que o auto “non
pon en dúbida a legalidade do
aterrado”. Pola outra banda, a
Plataforma pola Defensa da
Ría de Vigo –que acolleu con
satisfacción o anuncio– pre-
sentara xa o 11 de decembro
senllas denuncias perante a
Fiscalía e o Seprona co fin de
impedir a ampliación deste
peirao.�

PLAN DO LITORAL

A XUNTA REDUCIRÁ Á METADE
A PROTECCIÓN DA COSTA

O Consello da Xunta avaliou a
pasada semana o borrador de
seis páxinas do Plan de Orde-
nación do Litoral (POL), que
prevé impedir a construción
en 46.000 hectáreas da costa,
fronte ás 86.600 que protexía a
Lei de Medidas Urxentes do bi-
partito. “Ordenar é o contrario
de prohibiu”, advertiu Alberte
Núñez Feixóo na rolda de
prensa na que presentou o in-
forme sobre a normativa –que
non terá deseñada ao menos
até dentro dun ano, malia pro-
metela para o 2009. A oposi-

ORDE DE DEFENSA

A ESTATUA DE FRANCO,
FÓRA DO ARSENAL MILITAR
DE FERROL

O Ministerio de Defensa orde-
noulle ao Concello de Ferrol
retirar a estatua ecuestre de
Franco do interior do Arsenal
militar, onde fora depositada
de xeito “temporal” logo de ser

MALIA A CRISE DA FLOTA

O PSDEG ACUSA A TITULAR
DO MAR DE MERCAR COCHES
DE LUXO

A portavoz de Pesca do Grupo
Parlamentario dos Socialistas
de Galicia, Marisol Soneira, esi-
xiulle á conselleira de Mar, Ro-
sa Quintana, que ofreza “o
mesmo interese en regularizar
a flota pesqueira que en reno-
var o seu automóbil oficial”. A
deputada denunciou que
mentres a titular de Mar “ace-
lera a compra dun vehículo ás
agachadas mantén bloquea-
dos máis de 1.500 expedientes
de regularización, reduce o or-
zamento da consellaría e re-
nuncia a un novo helicóptero
de salvamento para a Costa da
Morte”. Nesta liña, a socialista
lembrou que “os 32 Audis da
Xunta –dos que 29 foron ad-
quiridos polos gobernos do
PP– permanecen acumulados
en perfecto estado de uso”.�

AUTO XUDICIAL

AS OBRAS DO NOVO ATERRADO
DO PORTO DE VIGO
PARALIZADAS

A Autoridade Portuaria de Vigo
recibiu unha orde ditada polo
Xulgado de Instrución nº 6 de
Vigo que esixe a paralización
cautelar das obras de amplia-
ción do peirao do Areal. O auto,
que se produce tras a denuncia
presentada polo Ministerio
Fiscal o 24 de decembro, im-
puta a directora xeral de Cali-
dade e Avaliación Ambiental
do Ministerio de Medio Am-
biente por un presunto delito

ción acusa a Xunta de vender o
patrimonio natural a intereses
privados a costa do deterioro
medio ambiental. O BNG
apuntou que o plano avanzado
por Feixóo “defende os intere-
ses de construtores e promoto-
res”, mentres que o PSdeG ad-
vertiu de que o documento “fa-
cilita a construción da planta
acuícola de Touriñán”.�

construída nos estaleiros da
antiga Bazán. O monumento
ao ditador fica situado ao fon-
do do Patio de Poñente de Fe-
rrerías do Arsenal, xusto en
fronte do Museo Naval desde
xullo do 2002. O BNG, que ne-
se momento presidía o Gober-
no local, ordenara a súa retira-
da do lugar no que se atopaba,
a céntrica Praza de España. Á
espera de coñecerse a postura
do PSOE de Ferrol, o grupo de
Esquerda Unida (EU) –socios
de goberno dos socialistas– re-
clamou que a estatua sexa fun-
dida para converter as seis to-
neladas de bronce nun monu-
mento aos represaliados e ás
vítimas do franquismo.�

POXA DE NOVAS XERACIÓNS

UNHA CEA CON FEIXÓO,
1.300 EUROS

Novas Xeracións (NN XX) or-
ganizou unha poxa “benéfica”
na rede para recadar fondos
cos que comprarlles agasallos
polo Nadal a nenos de centros
de menores. A cea co presi-
dente da Xunta na residencia
oficial de Monte Pío chegou
aos 1.300 euros. Na iniciativa
das xuventudes do PP tamén
se poxaron unha gravata e un
porta puros de Mariano Raxoi
(275 euros), un bolígrafo de
Pilar Rojo (192,50), outro da
conselleira do Mar (152,50),
unha escultura doada polo
conselleiro de Medio Am-
biente (440), uns zapatos de
tacón da conselleira de Traba-
llo (100 euros) ou un móbil do
conselleiro de Presidencia
(102,50 euros).�
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ASEMANA María Obelleiro

Reunión do Consello da Xunta.  A.G.N.

ZONA PROTEXIDA

OBRAS DA XUNTA SECAN
A LAGOA DA FROUXEIRA

A apertura, o sangrado e dese-
cado da lagoa da Frouxeira, en
Valdoviño, afectáronlle grave-
mente tanto ao humidal pro-
texido como ás especies amea-
zadas, segundo a asociación
ecoloxista Adega. As obras –re-
alizadas entre novembro e de-
cembro do pasado ano– foron
autorizadas e dirixidas por per-
soal responsábel da Consella-
ría de Medio Rural. A zona
conta con cinco figuras de pro-
tección –Humidal de impor-
tancia internacional (Ramsar),
Lugar de Importancia Comu-
nitaria (LIC), Zona de Especial
Protección para as Aves-ZEPA,

Zona de Especial Protección
dos Valores Naturais e Humi-
dal Protexido. Os ecoloxistas

sinalan que Medio Rural em-
pregou as mesmas actuacións
que os técnicos franquistas uti-

lizaron hai máis de 50 anos pa-
ra o desecamento e destrución
de numerosos humedais.�

Lagoa, praia e punta da Frouxeira en Valdoviño   GRUPO G.E.A.

Rosa Quintana,conselleira do Mar. 

Corina Porro (PP), presidenta da Autori-

dade Portuaria de Vigo. CONCHI PAZ /  A.G.N. Preparativos de cando retiraron a  estatua de Franco da Praza de España.  
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“Galiza é unha das cinco auto-
nomías que reduce orzamen-
tos en educación”. “Non é só
un problema do profesorado,
non lle podes transmitir coñe-
cementos científicos en inglés
aos alumnos de secundaria
porque hoxe non teñen nivel
suficiente”, engade o represen-
tante de CC OO.

Tamén UGT está “á espera
de poder negociar” antes de su-
marse á folga. En todo caso, a
Marcelino Brea, responsábel da
Federación de Ensino, parécelle
“mal no fondo e mal nas for-
mas” o borrador. UGT argu-
menta que, antes de promocio-
nar o inglés, a Xunta debe ga-
rantir o coñecemento de galego
e español, como esixe a Lei.

A XUNTA RESPONDE ÁS CRÍTICAS. A
Xunta rebate as críticas desta-
cando que é un “paro preventi-
vo”, convocado antes de coñe-
cerse o borrador. Educación in-
siste que, sen renunciar ao vota-

Manuel Vilas
Entre os sindicatos, apoian a
folga os nacionalistas CIG e
STEG. Máis dúbidas teñen
UGT e CC.OO. O único en con-
tra, ANPE, próximo aos conser-
vadores.

Comisións cualifica o borra-
dor de “inválido” e “inviábel”,
pero dubida se ir á folga. O seu
responsábel de ensino argu-
menta que o texto actual non é
“nin sequera un anteproxec-
to”. Iso si Xosé Fuentes advirte
que se a Xunta non negocia
“urxentemente” as bases do
Decreto -algo que o Executivo
descartou- CC.OO sairá á rúa.

Fuentes cualifica de “ca-
chondeo” que os pais poidan
escoller o idioma en certas ma-
terias. O sindicalista, ademais,
denuncia que Galiza non pode-
rá cumprir co 33% de clases en
inglés que marca o borrador
até, como mínimo, “cinco, seis
ou sete” anos. E é que, na súa
opinión, menos da cuarta parte
dos centros dispoñen de mes-
tres para dar algunha materia
en inglés que non sexa a propia
clase de lingua estranxeira.

O Goberno adiantou que
primará a formación de mes-
tres en inglés; e tamén esta lin-
gua nas oposicións. Unha so-
lución difícil de aplicar este
ano, pois Fuentes lembra que

do “pola maioría social”, nego-
ciará con oposición, sindicatos,
pais e institucións. Entre estas
últimas o Goberno anuncia que
consultará, como é preceptivo
por lei, co Consello da Cultura e
coa Real Academia Galega.

A Academia xa se amosou en
contra, de xeito extraoficial. O
plenario decidirá esta semana,
pero o secretario Manuel Gon-
zález adiantou que moitos aca-
démicos non parecen dispostos
sequera a negociar pois “as opi-
nións son todas moi críticas sen
excepción”. O PP rebateu inme-
diatamente a González, a quen
acusou de falar en nome propio
e non no da Academia.

O Consello da Cultura Gale-
ga, pola súa parte, pronunciara-
se este mes. O seu presidente,
Ramón Villares, negouse a valo-
rar o borrador, nin sequera a ni-
vel persoal, nun acto canda o
responsábel da Asociación In-
ternacional de Estudos Galegos.
Para Craig Patterson, coordina-
dor deste grupo de estudosos do
galego no estranxeiro, o texto é
un “erro ético” pois deixa nas
mans da “consulta mínima” aos
pais a promoción do idioma.�

Folga contra un decreto da
lingua ‘imposíbel de cumprir’
125.000 carteis anuncian a primeira folga contra a
política lingüística do PP na Xunta e o seu
‘decretazo’. Será o 21 de Xaneiro, día no que
tamén está convocada unha manifestación en
Santiago. Os sindicatos alertan de que non hai
mestres suficientes para impartir aulas en inglés

>>>

UNHA ESTREA ESTRELADA
XXoosséé  MMaannuueell  BBaarrrreeiirroo
Vicepresidente do PPdeG.

José Luis Rodríguez Zapatero estréase na presidencia da
Unión Europea con máis pena que gloria. E iso pese a non

escatimar esforzos en proclamar a distro e sinistro a grande
oportunidade que para España suporá estar á fronte da Euro-
pa unida nun intre no que se tomarán decisións importantes
impulsadas, claro está, polo goberno de quenda. 

O malo é que a meirande parte destas importantes deci-
sións, desa ambiciosa axenda, xiran sobre economía e desgra-
ciadamente nesta materia o executivo que lidera Zapatero
non está a sentar cátedra nin dentro nin fóra das nosas frontei-
ras. As súas primeiras propostas, de feito, están a colleitar xa,
aínda sen esvaecerse a euforia da estrea, críticas unánimes ou
directamente un rexeitamento total. 

É innegábel que España non asume este importante reto
nas mellores condicións e cando menos carece da autorida-
de moral, por dicilo dalgún xeito, para tentar sequera marcar
directrices.

Principiar o ano cunha taxa de paro do 20%, o que supón
catro millóns de desempregados (que roldarían os catro mi-
llóns e medio de contabilizar os que están camuflados en pro-
gramas de formación), e coa sombra dunhas previsións que
apuntan que a tendencia destrutiva no mercado laboral vai
manterse até o ano 2011 non é a mellor carta de presentación.
Como tampouco o é que o Eurostat publique o dato de que
case un de cada dous mozos españois en idade de traballar ca-
recen de emprego, o que vén supoñer que o 44% dos menores
de 25 anos non ten traballo.

A esta mala estampa súmase o elevado déficit público e o
propio crecemento económico que colocan o noso país moi
lonxe da estela de referencia que marcan países como Alema-
ña e aproxímanos, pola contra, a outros con moi pouco peso
na Europa dos 27 como pode ser o caso de Letonia.

Zapatero e a súa nefasta xestión económica en España non
son, en definitiva, o mellor aval para pretender liderar a defen-
sa do vixente modelo social, do mantemento do denominado
Estado de Benestar. 

A presidencia de quenda da UE é efectivamente unha opor-
tunidade para o país que a ostenta, pero España iniciouna co
pé cambiado. Veremos se somos capaces de reencamiñala e se
desta volta Rodríguez Zapatero aproveita para defender como
merecen e precisan os sectores produtivos básicos de Galicia,
léase leite, carne ou peixe, e non repite os erros do pasado que
tan alto custo están a ter para a nosa comunidade.�

’’

España carece de autoridade moral
para tentar sequera marcar directrices”
’’

O Goberno consultará,
como é preceptivo por lei,
co Consello da Cultura
e a Academia”

’’ Carlos Callón, portavoz da Mesa e de

Queremos Galego. JÉSSICA BARCALA / A.G.N.
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OS PROBLEMAS VEÑEN DE FÓRA. A
reflexión de futuro debería cen-
trarse na análise de riscos reali-
zada por Caixa Galicia ao con-
ceder unha cantidade tan ele-
vada, 100 millóns de euros, para
unha urbanización de nova cre-
ación a case 800 quilómetros do
seu cuartel xeral. A nova direc-
ción da entidade que resulte da
aplicación da recente Lei de
Caixas de Galicia deberá anali-
zar a viabilidade de operacións
como esta. Segundo moitas
análises, que non foron des-
mentidas, as eventuais dificul-
tades das caixas galegas depen-
derían de créditos falidos para
operacións foráneas.

O anuncio das dificultades
de Superco case coincidiu no
tempo con novas declaracións
de Xosé Blanco, ministro de Fo-
mento, sobre o futuro das cai-
xas galegas. Nesta ocasión o
político socialista matizou moi-
to as consideracións de hai un
mes nas que apuntaba que “as
empresas galegas de máis éxito
foron as que saíron fóra”. Blan-
co declarábase así crítico coa
posíbel fusión de Caixanova e
Caixa Galicia e apostaba por
fórmulas de integración con
entidades non galegas. Con to-
do, a expresión elixida semella
desafortunada. O contexto ac-

Xurxo González
Horas antes da noite de reis
unha noticia sorprendía os
compradores. Superco (acró-
nimo de Supermercados Co-
ruñeses), o xigante galego dos
centros comerciais, pasa por
unha grave situación financei-
ra que o mantén ao borde do
concurso de acredores.

Con todo, a supervivencia
dos cinco centros promovidos
por Superco en Galiza non de-
pende da situación financeira
desta empresa coruñesa, que só
se limitaba a construílos e a ad-
ministrar os servizos comúns.
As instalacións de El Puerto ou
Catro Camiños na Coruña,
Pontiñasen Lalín, Ponte Vella
en Ourense e Cameliasen Vigo,
pertencen ás marcas alí presen-
tes ou a investidores que alugan
os locais. Todos estes establece-
mentos gábanse de ir tirando
folgadamente.

MARTINSA-FADESA ATACA DE NOVO.
Así e todo a crise de Superco
serve de exemplo de certas
disfuncións que se veñen ad-
vertindo no sistema financei-
ro galego. O proceso no que se
atopa agora inmersa a promo-
tora veu polo excesivo ende-
bedamento asumido para a
construción dun centro co-
mercial que daría servizo a
unha urbanización en Aran-
juez, no extrarradio de Ma-
drid. O buraco ascende, se-
gundo varias fontes, a 100 mi-
llóns achegados por Caixa Ga-
licia e 10 repartidos entre o
Banco Pastor e o Santander.

Aínda que a infraestrutura
está construída, non se pode
abrir porque non se completa-
ron os accesos regulamentarios.
A construtora encargada era
Martinsa-Fadesa, que deixou
esta obra, entre outras, sen re-
matar logo da súa quebra en xu-
llo de 2008. A quebra de Fadesa
alcanzou tanto a Caixa Galicia
como a Caixanova. Outro factor
a ter en conta é o descenso do
consumo que non anima preci-
samente a que os comerciantes
se instalen no mesmo.

tual parece indicar que, para as
caixas, son os problemas e non
o éxito o que vén de fóra.

Toca agardar pola solución
para unha empresa que, até
hai unha semana, era desco-
ñecida para os miles de gale-
gos que visitan os centros co-
merciais que promoveu. Ta-
mén anónimos para o gran
público, entre os accionistas
de Superco cóntanse impor-
tantes empresarios coruñeses,
como o construtor Xosé Cou-
to, Miguel Anxo Sanmartín
(Supermercados Claudio), a
familia Tojeiro (Gadisa), os
donos das cafeterías Gasthof e
Xavier Cañás, ex-deseñador
de Caramelo.�

Caixa Galicia arrisca os 100 millóns
que prestou para levantar un centro
comercial na periferia madrileña

Superco,
o erro de investir no exteriorCeferino Díaz

Rematou 2009 e seguimos
sen resolver o problema

da lingua. O Goberno incum-
priu o seu compromiso cos ci-
dadáns –non electoral– de ter
unha alternativa ao decreto en
vigor antes de que rematase o
ano. A non ser que se entenda
por cumprir presentar un do-
cumento confuso e irrealizá-
bel que desvía as responsabili-
dades –chamándolles derei-
tos– aos pais e nais.

Soa a moderno o de ‘ensino
trilingüe’, pero todos sabemos
que é unha provocación. Co-
mo se lle chama a propor co-
mo realizábel o que se sabe
que é imposíbel? Este país non
ten recursos para un ensino en
tres linguas con igual trato, un
sistema cun alto custo que
precisa que un terzo do seu
profesorado domine o inglés. 

Contouse co profesorado
actual para saber se se apunta-
ban á aventura ou vai saír ao
mercado de inverno a fichaxe
masiva de profesores que sai-
ban inglés e outras materias?
Os profesores de inglés debe-
rán saber tamén galego e cas-
telán ou só deberán ser trilin-
gües os estudantes? Non lles
serviu de escarmento o fracaso
da experiencia de Valencia
(onde pretendían impartir en
inglés unha soa materia)? Cal
será o reparto para o curso
próximo se o do inglés como é
normal se apraza? Será un re-
parto igualitario ou inda  non
teñen criterio? 

Demasiadas cuestións sen
(témome) resposta e demasia-
dos aspectos no documento
de dubidosa constitucionali-
dade. Por iso queremos (gus-
taríanos) pensar que o decreto
vai ser negociado na procura
dun maior consenso –non só
con eles mesmos–, isto é, for-
zas políticas, sindicatos, fede-
racións de ANPAS, Academia,
Consello da Cultura e todos
aqueles que teñan autoridade
en asuntos de lingua e ensino.

Se hai negociación, sentidi-
ño, o galego está en xogo.�

E AGORA QUE?’’

’’Queremos pensar que o
decreto vai ser negociado

na procura
dun maior consenso”

XO
SÉ

 L
O

IS

Centro comercial construído e xestionado por Superco en Lalín.   PACO VILABARROS

’’A infraestrutura non  pode
abrir porque non se
completaron os accesos,
adxudicados
a Martinsa-Fadesa”

’’As empresas galegas
de máis éxito son
as que saíron ao exterior”

[Xosé Blanco]
Ministro de Fomento, hai un mes, en
relación coa fusión das caixas.

Cerre do 20% dos
comercios en 2009
A crise é maior aínda para o pe-

queno comercio. Logo das re-

baixas desaparecerán o 10% do

total. Agora mesmo quedan un

20% menos dos que comeza-

ron 2009, segundo Xosé María

Seixas, presidente da Federa-

ción Galega de Comercio.�
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valenciana como a CAM ou
Bancaja.

Máis aló das posibilidades
reais de levar a cabo esta ope-
ración, que transcendan neste
momento as conversas inter-
prétase como un reto de Xulio
Fernández Gaioso, e do con-
xunto de intereses que o seu
equipo representa, á política
financeira de Feixóo. O actual
presidente de Caixanova non
está só, como indica o apoio
que recibe de importantes po-
deres fácticos da cidade, entre
os cales non é o menos impor-
tante Faro de Vigo.

Na última semana o diario
vigués denunciou nas súas
páxinas unha “campaña orga-
nizada para promover a fu-
sión”. Na opinión dos articu-
listas do xornal, a argumenta-
ción que se está a promover
desde A Coruña inclúe datos
nesgados e manipulados. A
principal queixa segundo esta
versión reside en ocultar que é
Caixa Galicia quen necesita
fondos públicos, sen os que
podería pasar Caixanova. Con
todo, a falta de datos oficiais
segue a ser notoria.�

lexislatura. A dirección espa-
ñola do PP leva meses defen-
dendo as fusións de caixas de
distintas rexións. Nunha en-
trevista na SER Raxoi afirmou
que “como dirixente político
son partidario de que haxa en-
tidades solventes, iso é o pri-
meiro. Ademais debe haber
competencia nos territorios”,
nunha clara alusión á crea-
ción de unha ou poucas caixas
en cada comunidade.

CAJA CANTABRIA, POSÍBLE NOIVA DE
CAIXANOVA. A nova Lei de Cai-
xas de Galicia contempla a ne-
cesidade da autorización do
Goberno galego para o apro-
veitamento das condicións do
Sistema Institucional de Pro-
tección (SIP), que posibilita o
apoio público sen fusión total.
A pesar da oposición actual da
Xunta, as conversas entre Caja
Cantabria e Caixanova conti-
núan, segundo confirmou En-
rique Ambrosio, o presidente
da primeira. As negociacións
incluirían outras entidades.
Entre elas destaca Caja Mur-
cia, que pretende así evitar ser
absorbida por algunha caixa

presidente da Deputación da
Coruña e vicepresidente de
Caixa Galicia desmarcouse e
pide “traballar coa Lei de Cai-
xas”.

Se as discrepancias entre os
socialistas son notorias, ta-
mén existen dentro do PP.
Mariano Raxoi, presidente do
partido no ámbito estatal, non
quixo apoiar de xeito explícito
a fusión entre Caixanova e
Caixa Galicia, unha das princi-
pais apostas de Feixóo para a

GALIZA.7.

Xurxo González
O debate polo futuro das cai-
xas anunciábase longo e com-
plicado, e polo momento está
a cumprir ambos cualificati-
vos. A característica máis des-
tacábel do proceso está a ser a
diversidade dos discursos que
se dan no interior de PSOE e
PP. Os enfrontamentos dia-
lécticos e as desautorizacións
no que respecta á posíbel fu-
sión de Caixa Galicia e Caixa-
nova chaman a atención por-
que na maioría dos temas os
partidos adoitan manterse
fieis á disciplina do partido.

Na última semana o PSOE
seguiu co cruce de declara-
cións interno entre mandata-
rios do “norte” e do “sur”.
Mentres Abel Caballero, alcal-
de de Vigo, continúa a súa tra-
vesía polo deserto anuncian-
do ataques a Caixanova e, po-
lo tanto, á cidade olívica, Sal-
vador Fernández Moreda,

A dirección de Caixanova mantén o pulso con
Feixóo e traballa nun SIP con entidades foráneas

A fusión das caixas afonda
as tensións dentro de PSOE e PP

QUÉN DIXO 
CONSENSO?
’’

Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

T eño aquí un decretiño,
bueno en realidade é un

borrador, bueno tampouco o é
exactamente, máis ben unhas
bases, en fin… vamos, que son
trece folios como trece soles me-
canografados e a dobre espazo
onde se di como imos implantar
o “trilinguismo enrollao”, a ver
que lle parece ao pobo, que é
dono das Caixas, dixo Feixóo.

“Nos parece mal, que tú nos
dijistes que ibas dar libertad de
elección” –dixo unha parte do
pobo que o esperaba todo dil. 

Parécenos peor porque voste-
de ten unha obriga co galego co-
mo Presidente e estao conde-
nando á morte por inanición.
Ademais, a administración é a
que ten que dirixir á educación,
o das votación nos colexios vai
ser una desfeita e o do inglés é
para ver si cola, –dixo outra parte
do pobo menos afecta.

Que ninguén se alporice que
só é un documento para abrir o
debate e nós sempre estamos
abertos a suxestións para me-
lloralo. Nós o que queremos é
consenso e cordialidade, –di o
goberno.

Daquela estaría ben saber so-
bre que partes se pode negociar
o tal consenso e onde pode ha-
ber espazos para chegar a un
acordo,–di unha parte do pobo,
que parece disposta a falalo.

Ah  non, os principios dos tre-
ce folios son innegociábeis. Con-
senso sí, pero aceptando iso de
entrada. A maioría silenciosa es-
tá con nós e ao que non lle guste
é un extremista. –di coa fe ultra-
montana do converso o crac que
ficharon para política lingüística.

Pois imos ter que ir á folga.
Din os que non che veñen sen-
do da maioría silenciosa

Algúns é que xa ían protestar
puxera o que puxera o decreto,
sentencia proverbial Feixóo, o
apóstolo da cordialidade.

O que non ten consenso é
porque non quere, como dixo o
outro.�

Que ninguén se alporice 
que só é un 
documento de 
base. Nós o que 
queremos é 
consenso 
e cordialidade”

’’

O presidente do PPdeG, Alberte Núñez Feixóoe o presidente do PP, Mariano Raxoi. JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

’’Mariano Raxoi leva meses
defendendo as fusións de
caixas de distintas rexións”
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autorizar un SIP ou eventuais fu-
sións con entidades de fóra.
AA  lleeii  nnoonn  ggaarraannttee  qquuee  aass  ccaaiixxaass
ppeerrmmaanneezzaann  eenn  GGaalliicciiaa??
Non pode facelo. A decisión é
das propias caixas, pero coa lei
modificamos os organismos de
goberno e poden ter presenza
neles outros intereses, entre eles
a realidade autonómica. Antes
non estaba e agora si.
OO  PPPPddeeGG  éé  ppaarrttiiddaarriioo  ddaa  ffuussiióónn
ddaass  ddúúaass  ccaaiixxaass  ggaalleeggaass??
Cando accedemos ao goberno e
se regula a norma do FROB, a
Xunta entende que nun suposto
da lei se invaden as competen-
cias autonómicas e formulamos
unha negociación co estado pa-
ra derrogala ou presentar unha
cuestión de constitucionalida-

de. Despois fixemos unha análi-
se da situación das caixas por un
organismo específico da Conse-
llería de Facenda e froito dese
traballo, soubemos que unha
fusión era viábel financeira-
mente e xeraría unha entidade
solvente. Cando as propias cai-
xas recoñecen que non poden
seguir soas no horizonte de un
ano ou ano e medio, o presiden-
te da Xunta apostou pola fusión.
Pero foi despois de ter todos es-
tes datos de viabilidade na man.
VViiáábbeell  ssii,,  ppeerroo  nneecceessaarriiaa??  PPoorrqquuee
ttaamméénn  aa  ssuuxxeerreenncciiaa  dduunnhhaa  ““ffuu--
ssiióónn  ppaarriittaarriiaa””  ppaarreeccee  ddiicciirr  qquuee
uunnhhaa  eennttiiddaaddee  eessttáá  mmeelllloorr  qquuee  aa
oouuttrraa  aaíínnddaa  sseennddoo  mmááiiss  ccaattiivvaa..
Son dous escenarios posíbeis se-
gundo as propias caixas mani-

Xan Carballa
Estaba chamado a ser a figura
do goberno de Feixóo e preferiu
permanecer no parlamento,
onde levou o peso negociador
da nova lei de caixas desde a súa
responsabilidade como porta-
voz económico do PPdeG. Pe-
dro Puy Fraga (Granada, 1962)
foi electo deputado revelación
polos xornalistas e  entende que
a fusión das caixas é posíbel se a
auditoría de KPMG confirma os
datos da Xunta, “senón haberá
que buscar outros camiños”.
PPoorr  qquuee  ssee  ffiixxoo  aaggoorraa  uunnhhaa  lleeii  ddee
ccaaiixxaass  nnoovvaa  ddeessppooiiss  ddee  ttaannttooss
aannooss  sseenn  eennttrraarr  aa  ffoonnddoo  nneellaa??
PPoorr  qquuee  nnoonn  eessttaabbaa  iinncclluuííddaa  aa
mmooddiiffiiccaacciióónn  nnoo  pprrooggrraammaa
eelleeccttoorraall  ddoo  PPPPddeeGG,,  eenn  ccuuxxaa  rree--
ddaacccciióónn  vvoosstteeddee  ppaarrttiicciippoouu??
A lei de caixas é de 1985 e tivo dú-
as modificacións. O cambio a
fondo prodúcese pola muda no
sistema financeiro e pola nova
dimensión das caixas que se te-
ñen expandido moito. Había
que lexislar ante o novo marco
no que operan e no programa
estaba incluído cunha referen-
cia moi actual, porque falaba-
mos de que as caixas teñen un
papel especial na crise económi-
ca ao permitir que o crédito cir-
cule e haxa liquidez no sistema.
Daquela diciamos que estaban
suxeitas á tensión recentraliza-
dora, que procura sacarlle o ca-
rácter social, e que había unha
presión que buscaba converte-
las nunha especie de pequena
banca pública. Nós apostamos
por unha liña intermedia: pega-
das ao territorio e solventes para
operar nos mercados igual que
os bancos. A lei reflicte esa dupla
aposta, simplificada no lema de
solvencia e galeguidade.
PPeerroo  oo  ffeeiittoo  ddee  ssuummaarrssee  oo  PPPP--
ddeeGG  aa  uunnhhaa  pprrooppoossiicciióónn  ddoo
BBNNGG  aammoossaa  uunnhhaa  cceerrttaa  iimmpprroo--
vviissaacciióónn..
Podíase facer un proxecto de lei,
abrir unha comisión parlamen-
taria como propuña o PSOE ou
aceptar a tramitación do pro-
xecto de lei do BNG. Isto último
tiña dúas vantaxes, porque ha-
bía un proceso de reestrutura-
ción impulsado polo Banco de
España e a rapidez era necesaria
en beneficio das propias caixas
porque cuns órganos renova-
dos permitíalles tomar deci-

sións de longo prazo. Tamén era
importante seguir ese procede-
mento porque facilitaba o con-
senso. Politicamente o asunto
xa debería terse tratado antes
das eleccións, tal como era a
compoñente do factor exterior
da crise, que era financeira, pero
os responsábeis anteriores da
consellería non deixaron nada
feito. Agora foi case o único ele-
mento de consenso das tres for-
zas políticas coa idea base de
manter a dirección das caixas en
Galicia e tomar medidas para
conseguir que sexan solventes
en beneficio dos clientes. Tomar
como base un proxecto da opo-
sición facilitaba o consenso.
AA  nniinngguuéénn  ssee  llllee  eessccaappaa  qquuee  pprroo--
mmoovveerr  aa  ffuussiióónn  ddee  ccaaiixxaass  eessttáá
ddeettrrááss  ddee  ttooddoo  eessttee  pprroocceessoo  ee  ttaall
ccoommoo  ssee  aabboorrddoouu  ppaarreeccee  mmaann--
ddaarrssee  aa  mmeennssaaxxee  ddee  qquuee  aass  eennttii--
ddaaddeess  ddee  aaffoorrrroo  ggaalleeggaass  ccoorrrreenn
ppeerriiggoo  ddee  ccaaíírr..
Son temas distintos. A reforma
faise por urxencia polo que an-
tes dixen e porque as decisións

que se vaian tomar nas próxi-
mas semanas e meses son para
moitos anos. Pero a urxencia vi-
ña tamén porque o Banco de Es-
paña marca un horizonte limita-
do para a reestruturación das
entidades. A nova lei pode facili-
tar unha fusión cunha perspec-
tiva autonómica e non local, pe-
ro tamén abre a posibilidade de
que a Xunta teña capacidade de
influír no sector noutros escena-
rios. Por exemplo, pode seguir a
obra social de caixas con domi-
cilio social fóra pero que traba-
llan no noso territorio. Se nos
quedásemos sen caixas con se-
de en Galicia, o que sería unha
desgracia histórica, a Xunta ta-
mén tería instrumentos para
controlar as obras sociais epara

Pedro Puy Fraga, portavoz económico do PPdeG

‘O debate das caixas demostra a independencia
do PP galego respecto de Génova’

PACO VILABARROS

’’Se nos quedásemos 
sen caixas con sede
en Galicia, o que sería
unha desgracia histórica,
a Xunta tamén tería
instrumentos para
controlar as obras sociais” 

’’Unha caixa de máis 
dimensión tería garantida
a viabilidade moitos anos” 

’’A fusión non pode ser vista
como unha absorción” 

’’O Banco de España 
debe entender que
as caixas son entidades
peculiares” 
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des financeiras e para evitar in-
tervencións futuras, pero ta-
mén o Banco de España debe
entender que as caixas son enti-
dades peculiares, propiedade
dos cidadáns que as crearon cos
seus depósitos, no noso caso
con alicerces fortes na emigra-
ción. Pero o Banco de España
non debería poñer atrancos se
se presenta un proxecto de enti-
dade solvente e viábel.
NNeessaa  lliiññaa  vvoosstteeddee  tteenn  ffaallaaddoo  eenn
22000077  ddee  qquuee  ssee  ddeebbííaa  ccaammiiññaarr,,
nnoo  eeccoonnóómmiiccoo,,  ccaarraa  uunn  eessttaaddoo
ffeeddeerraall,,  uunn  ccoonncceeppttoo  qquuee  nnoonn  éé
mmooii  ggrraattoo  aaoo  PPPP..  
Pode ser un asunto terminolóxi-
co, pero quizais haxa menos dis-
crepancias no PP ca no PSOE. O
único intento institucional serio
de modificar o estado autonó-
mico foi cando Zapatero lle en-
cargou ao Consello de Estado un
informe sobre a reforma da
Constitución. Ese informe ten-
día cara á federalización de Es-
paña, entre outras cousas pe-
chando o número de comuni-
dades autónomas, establecendo
igualdade entre as capacidades
autonómicas, marcando as
competencias exclusivas que
debe administrar o estado. O PP
recibiu o documento con satis-
facción como base para refor-
mar a Constitución pero Zapate-
ro non volveu falar dese informe.
Os camiños para a federaliza-
ción –reforma do Senado, ope-
ratividade da Conferencia de
Presidentes ou participación das
comunidades nas decisións eu-
ropeas– non atopan obstáculo
no PP, o problema está nos parti-
dos nacionalistas, que non ven a
España como un estado federal,
senón que procuran unha asi-
metría competencial en función
de características propias. �

GALIZA.9.

festan. Outro é aliarse con enti-
dades de fóra vía SIP, pero dada
a dimensión pode perderse o
domicilio social e o propio ca-
rácter social da entidade, porque
como denunciou a CECA esíxe-
se que eses SIP acaben na crea-
ción dun banco que marque as
pautas e coordine as caixas que
asinan o SIP. A outra opción é fu-
sionar as caixas galegas, man-
tendo domicilio e carácter so-
cial.  Nós apostamos por este ca-
miño dado que non poden se-
guir en solitario no futuro, e es-
peramos que a auditoría que se
encargou confirme a viabilidade
que ditaminou Facenda. Se non
a confirmase habería que refa-
cer as cousas, pero se os datos
obtidos por Facenda foron reais
a fusión debe ser posíbel. 
MMeessmmoo  ccoonn  ffuussiióónn  nnoonn  ssee  iimmppii--
ddee  qquuee  oouuttrraa  eennttiiddaaddee,,  ppoorr
eexxeemmpplloo  CCaajjaa  MMaaddrriidd,,  iinntteennttee
ccoonnttrroollaarr  aa  nnoovvaa  ccaaiixxaa  ggaalleeggaa..
Estaríamos a falar dun medio
prazo pero unha caixa de máis
dimensión tería garantida a via-
bilidade a moitos anos.
AAss  sseeddeess  ssoonn  uunn  pprroobblleemmaa??
Sería un paso seguinte e non es-
tá agora sobre a mesa. Por iso a
paridade é importante e non de-
riva de que unha estea ben e ou-
tra non, senón que estas deci-
sións política e financeiramente
non poden ser vistas como un-
ha absorción. Ademais serán as
propias caixas as que decidan
eventuais repartos de sedes.
NNoo  eesscceennaarriioo  ffuuttuurroo  ddaass  ccaaiixxaass
ggaalleeggaass,,  xxuunnttaass  oouu  ppoorr  sseeppaarraa--
ddoo,,  ooss  ccaarrttooss  ddoo  FFRROOBB  ppooddeenn
sseerr  uunnhhaa  ppeeddrraa  aaoo  ppeessccoozzoo??
É un préstamo peculiar, tanto
polo prazo de devolución como
polas súas condicións financei-
ras. A finalidade deses cartos é
mellorar as contas das entida-

des. Poden condicionar os re-
sultados nos 5/7 anos nos que
hai que devolver os cartos, pero
sanea os balances e garanten
que o resultado do uso do
FROB, que o concede o Banco
de España, produza unha enti-
dade solvente.
NNoo  uunniivveerrssoo  ddoo  PPPP  hhaaii  qquueenn  ffaallaa
ddee  qquuee  aa  lleeii  éé  iinntteerrvveenncciioonniissttaa
Nós entendemos por interven-
cionismo que as decisións dos
xestores económicos son toma-
das polos axentes políticos e a lei
é o contrario, porque incorpora
o mandato expreso de que os
membros dos órganos de go-
berno só responden aos intere-
ses dos clientes, do territorio no
que operan e da propia entida-
de financeira. Da crise financei-
ra o que aprendemos é que tiña-
mos que mellorar os instrumen-
tos de supervisión do poder po-
lítico, a Xunta neste caso, sobre
as entidades que operan en Ga-

licia, pero iso non é intervencio-
nismo. Autorizar investimentos
de determinado volume, que
podan poñer en perigo as enti-
dades, tampouco o é. Na lei an-
terior era unha opción ese con-
trol, agora é unha obriga en de-
fensa dos intereses dos clientes
das caixas. Supervisión e inter-
vención son cousas diferentes.
CCrriissttoobbaall  MMoonnttoorroo  oouu  oo  BBaannccoo
ddee  EEssppaaññaa  ddii  qquuee  pprreeffiirreenn  ffuu--
ssiióónnss  iinntteerrccoommuunniittaarriiaass,,  oo  PPPP--
ddeeGG  nnoonn  oo  ccoommppaarrttee??
Non, e iso demostra a nosa in-
dependencia dos criterios da
rúa Génova. Pero iría máis alá:
isto é a proba do funcionamen-
to do estado autonómico, no
que se elixen uns representan-
tes nas Cortes e outros nos par-
lamentos autonómicos e po-
den haber distintas posturas. O
Banco de España fai as súas
propostas só tendo en conta o
factor da solvencia das entida-
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A DELEIBA
Francisco Carballo

Amin Maalouf, libanés do-
miciliado en Francia, pre-

mio Goncourt  1993, analiza a ac-
tualidade en “deleiba”, en esfare-
lamento (A deleiba do mundo,
Xerais 2009). A súa é unha ollada
global, atenta á historia, coas cla-
ves do devalar de EE.UU. e do
mundo árabe-musulmán. Espa-
ña é residual, nin mención como
imperio porque só lle interesan
os dos ss. XIX e XX. Sinto no ter a
opinión de Maalouf sequera pa-
ra os anos do “simulacro”, estes
anos finais da “transición” que
esgotamos. A sociedade huma-
na periga; nós, os galegos, en pe-
rigo durante cinco séculos.

2010 abre con derrubos, delei-
bas, neste meu país. Hai séculos
que levamos na resistencia:
aquel reino de Galiza debilitado
pola “Audiencia”, 1480, co caxa-
to da “Xunta do Reino”, utilizado
como fortín para salvagarda da
monarquía, impedido de ter es-
cola propia e sufrinte de lingua
imposta. 2005, amencía a libera-
ción para sermos nós, para ter ao
día lingua e dignidade; no marzo
de 2009, reaparece a felonía.

O 30-XII-09 emite o goberno
da Xunta un contradecreto lin-
güicida. Día a día adoutrinan e
meten o dedo no ollo de cada
galego para a cegueira. Só de ce-
gos podemos seren escraviza-
dos. É verdade universal: Galiza,
este país –ao igual que calquera
outro– ten lingua propia, ten de-
reito e deber de que sexa vehicu-
lar no ensino, de libre uso “sem-
per et ubique”. O borrador do
antidecreto da lingua galega evi-
dencia a mentalidade colonia-
lista , a carencia de dignidade e
de sentido. Unha antroidada
pensada e posta a luz para sub-
misos ou escravos.

A ridiculez do proxecto abru-
ma. E iso hoxe, tempo de delei-
bas, tempo de sabedoría, de res-
pecto de todo cidadán e de todo
país. Tempo no que calquera
ten horas para, desde o seu idio-
ma propio, dominar non só o
castelán e o inglés, tamén ou-
tros; para enriquecerse coas cul-
turas; para saír do ghetto da
eterna miseria da escola espa-
ñola, unha suma de mitos e de
humillacións. �

’’

’’Día a día, meten
o dedo no ollo de 
cada galego 
para 
a cegueira”

AAss  eelleecccciióónnss  ffoorroonn  eenn  mmaarrzzoo
ee  xxaa  tteeññeenn  uunnss  oorrzzaammeennttooss
pprrooppiiooss  ppaarraa  22001100..  AA  ppaarrttiirr
ddee  ccaannddoo  ooss  cciiddaaddáánnss  ppooddeenn
ppeeddiirrllllee  ccoonnttaass  aaoo  PPPP  ppoollaass
cciiffrraass  ddoo  ppaarroo??
A cidadanía ten o dereito
sempre de reclamarlle aos
poderes públicos responsabi-
lidades polas súas actuacións
desde o día seguinte da toma
de posesión. É a esencia da
democracia. Pero é verdade
que a política orzamentaria
económica xa a aplicamos
desde o primeiro momento
coa corrección das previsións
irreais que tiña o goberno an-

terior. Agora temos que xes-
tionar o 2010, que é o ano
máis complicado de todos. As
medidas da Xunta son máis
correctas que as do Estado e
temos o problema, fracasado,
na Conferencia de Presiden-
tes, de coordinar as políticas
económicas. A austeridade e
o rigor orzamentario que pre-
dicamos na campaña electo-
ral úsanos agora os responsá-
beis de facenda en Madrid.
Dito isto, o paro en Galicia de-
pende moito das políticas da
Xunta e algunhas medidas
empézanse a notar pero ou-
tras dependen do Estado.�

‘O paro depende moito
das políticas da Xunta’

DDiiccííaassee  qquuee  ccoonn  FFrraaggaa  nnoo  ppoo--
ddeerr  oo  PPPP  ddee  MMaaddrriidd  nnoonn  ppiinnttaa--
bbaa  nnaa  ppoollííttiiccaa  ggaalleeggaa..  PPeerroo  aaggoo--
rraa,,  aa  ccoonnttaa  ddaa  lliinngguuaa  ee  oo  nnoovvoo
ddeeccrreettoo  qquuee  pprrooppooññeenn,,  ddeessddee
MMaaddrriidd  cchhééggaassee  aa  aaffiirrmmaarr  qquuee
''ffiinnaalliizzaann  2255  aannooss  ddee  iimmppoossii--
cciióónn  ddoo  ggaalleeggoo'',,  oo  qquuee  iinnccllúúee  ooss
1166  aannooss  ddoo  ppeerrííooddoo  FFrraaggaa..
Esa é unha afirmación falsa e
non existiu en ningún momen-
to, tamén porque a situación
da lingua é diferente, tamén
porque circunstancias negati-
vas como a emigración produ-
ciron unha cohesión social e
unha situación diferente á dou-
tras nacionalidades con lingua
propia. Por iso non temos un
forte conflito lingüístico e si un

conflito político, e hai os que
prefiren que o galego sexa a lin-
gua única de uso ordinario, e os
que falando dunha “liberdade
absoluta” queren que o galego
desapareza. No medio desas
dúas posturas está o equilibrio,
e ambas as dúas linguas que
aquí falamos deben ter garanti-
da a súa presenza no ensino,
porque non hai liberdade a
exercer se non hai dominio ple-
no de ambas as dúas. Aínda así
neste tema creo que hai un
grande erro histórico desde as
posturas maximalistas do na-
cionalismo de ambas e dúas
partes. Non entendo que se po-
da dicir que o galego non é un-
ha lingua española, porque é

un entendemento monolítico
da realidade que non admite a
pluralidade de expresións cul-
turais e lingüísticas diferentes
que moitos entendemos que
son tan españolas como o pro-
pio castelán. Non se entendeu
así tampouco por quen levou o
ministerio de Cultura que cen-
trou a promoción das linguas
españolas no estranxeiro só
nunha delas, pero tamén por

parte dalgún goberno autonó-
mico que non quixo ver que
xunto á lingua propia do terri-
torio hai un ámbito cultural co-
mún que todos axudaron a cre-
ar. Isto é un erro histórico de
ambas as dúas partes. 
SSee  uunn  ddeesseess  eexxttrreemmooss  qquuee  vvooss--
tteeddee  ssiinnaallaa  oo  rreepprreesseennttaann  ooss
nnaacciioonnaalliissmmooss  ggaalleeggoo,,  vvaassccoo
oouu  ccaattaalláánn,,  oonnddee  ssee  uubbiiccaa  oo  oouu--
ttrroo??  RReeppáárrtteeoo  eennttrree  PPPP  ee  PPSSOOEE??
Hai sectores que non son pro-
pios de ningún partido, que es-
tán en foros, en prensa e son
militantes dos partidos de di-
mensión estatal. Leo esas posi-
cións na prensa entre intelec-
tuais independentes e mem-
bros de diversos partidos.�

‘Non é certo que houbese imposición do galego’

’’Non hai liberdade posíbel
se non  se dominan de
pleno as dúas linguas”
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A INTERNET E
OS DEREITOS DE AUTOR

Cando se eleva o ton na polé-
mica sobre os dereitos de autor
na internet, JJoosséé  MMaarrííaa  ÁÁllvvaarreezz
MMoonnzzoonncciilllloo, catedrático de
Comunicación Audiovisual na
Universidade Rei Xoán Carlos,
escribe en El País un artigo no
que prescinde de vaguidades
mais tamén de actitudes fari-
seas. “A verdadeira revolución
non vén da man das redes so-
ciais, senón da aplicación asa-
sina de maior éxito en internet:
os portais de intercambio de fi-
cheiros. Ou do goce en liña de
todo tipo de contidos, empa-
quetados por novos interme-
diarios. Un modelo que con-
siste en intercambiar arquivos
gratuítos que outros fixeron
traballando e investindo o seu
diñeiro. Até o de agora, o mer-
cado ten dúas caras que se
equilibran: os que pagan e os
que non. O día en que se xene-
ralice a escala planetaria a gra-
tuidade acabarase a informa-
ción contrastada, as boas pelí-
culas, series e música. Estas
xorden dun esforzo que non se
pode traducir máis que en ren-
das de traballo e en beneficios
empresariais. A sociedade
amateur, a cultura ou a econo-
mía libre son un soño imposí-
bel, que se está a converter
nunha nova relixión con exce-
siva ideoloxía. Os contidos fi-
nanciados soamente por pu-
blicidade e os autoxerados po-
los usuarios sen lucro non po-
den substituír o conxunto dos
medios de comunicación e as
industrias do entretemento ao
minguar drasticamente os
seus recursos. Abrirase clara-
mente unha fenda entre conti-
dos baixo custo e premium. Do
mesmo xeito que agora, uns
pagaraos a publicidade e os
outros directamente os usua-
rios-consumidores”.�

O DECRETO DO GALEGO
PARA OS DE FÓRA

Desde as páxinas de La Voz de
Galicia chega unha columna de
EErrnneessttoo  SSáánncchheezz  PPoommbboo  para
poñer o acento sobre a quen
gusta o Decreto do galego e a
quen non. “Que ninguén teña a
menor dúbida. O decreto que
regulará o uso do galego nas
aulas será un gran decreto. Para
zaragozanos, murcianos e abu-
lenses. Para os galegos non
tanto, pero para os centralistas
que nos ven por un telescopio

será un decreto insuperábel. Xa
deron as primeiras mostras lo-
ando a valentía de Feixóo e os
seus que, segundo dixeron
desde Madrid, acaban con
vinte e cinco anos de imposi-

ción da lingua galega. Vinte e
cinco, nada menos. E é que pa-
rece que o decreto, cuxo borra-
dor acabamos de coñecer, está
feito para satisfacer a quen se
sacaron da manga unha perse-
cución do castelán por estas te-
rras. E para os que viron nel
unha volta ao tradicional e á
Galicia de orde e disciplina. Só
para eles. Para os que nada nos
preocupa o que pensen e digan
máis aló de Pedrafita os tertu-
lianos, os creadores de opinión
e os que soñan con recuperar
os tempos perdidos, o borrador
do decreto ten unha virtude.
Reunir dun mesmo lado aos
galegos bilingües, a docentes,
estudantes, socialistas, nacio-
nalistas, puristas, os da Mesa e
os do Consello da Cultura. Que
xa é difícil”.�

PÍO MOA
CONTRA O INGLÉS

Desde Libertad Digital, cargan
contra o inglés no ensino. O ata-
que, en defensa do español, rea-
lízao PPííoo  MMooaa: “O inglés é, sen
dúbida, un idioma moi útil non
só por ser o da primeira poten-
cia mundial, coa proxección e
prestixio que iso supón, como,
sobre todo, porque nel se pu-
blica neste momento a maior
parte do material interesante so-
bre unha gran variedade de te-
mas desde a ciencia á arte, o
pensamento ou a política. Por
iso é conveniente coñecelo:
como idioma estranxeiro, natu-
ralmente, non no mesmo plano
que o español. Este é tamén un
idioma internacional, pero
moito menos útil, tanto porque
non existe hoxe en día ningún

país hispano parlante forte ou
respectábel politicamente,
como, máis aínda, porque as
contribucións actuais á alta cul-
tura no noso idioma teñen es-
caso relevo. Esta tendencia pode
inverterse, pero de momento
vai a peor. Ademais, unha por-
ción crecente das non abun-
dantes contribucións intelec-
tuais hispanas exprésase ou pu-
blícanse en inglés: congresos, te-
ses universitarias, artigos en re-
vistas especializadas e demais,
¡até a filoloxía hispánica escrí-
bese cada vez máis en inglés!; in-
ventos e ideas españois titúlanse
nese idioma, no que tamén se
producen películas sufragadas
con diñeiro público, etc. Trátase
dunha invasión que vai expul-
sando ao español, de forma ace-
lerada, como idioma de alta cul-
tura. Atopamos así dúas ten-
dencias complementarias:
unha calidade á baixa na produ-
ción cultural do ámbito hispano
falante, e un desprazamento do
idioma propio polo inglés”. Con
estes argumentos, non estará a
acertar Núñez Feixóo?�
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SAHARAUÍS

Fran Alonso

Afolga de fame de Aminatu
Haidar sacou á luz un con-

flito esquecido e enquistado,
que durante 35 anos imprimiu
sobre o corpo dos saharauís a
condición, case eterna, de refu-
xiados. Pero, ademais, sacou á
luz outra cuestión: unha reso-
lución satisfactoria da ocupa-
ción non vai chegar nunca gra-
zas aos pacientes esforzos dos
refuxiados senón, máis ben,
grazas á difícil resistencia dos
saharauís que viven en territo-
rio ocupado. 

Para volver atopar na
prensa internacional certo eco
da causa hai que remontarse á
intifada do ano 2005. A intifada,
por certo, sempre existiu e se-
gue existindo, nas zonas ocu-
padas por Marrocos, aínda que
con dificultades, cun xigan-
tesco control policial e cunha
estrita lei de silencio mediático.
A do silencio é a tónica habitual
da loita dun pobo nómade,
confinado a vivir en condicións
precarias nos campamentos
de refuxiados e represaliado,
perseguido e marxinado nas
zonas ocupadas. En realidade,
os saharauís loitan polo seu de-
reito a existir. Por iso non se
apagou aínda a súa resistencia
e é difícil que se apague. 

As cousas cambiaron moito,
con todo, nos acampamentos.
A estratexia marroquí de dilatar
o conflito no tempo está a dar
algúns resultados: medrou
considerablemente a desespe-
ranza, existe certa desconexión
das novas xeracións coa causa e
o país, moitos saharauís buscan
opcións fóra… A maiores, o
programa Vacacións en Paz
creou tensións e desigualdades
en Tinduf debido á solidarie-
dade mal entendida e incidiu
demasiado na colaboración
humanitaria esquecendo o
compromiso político nun con-
flito que é estritamente político. 

Sen dúbida, hoxe máis que
nunca, a esperanza está na re-
sistencia e na rebelión das pro-
pias zonas ocupadas. �

’’

’’A esperanza está hoxe máis
ca nunca resistencia e
na rebelión
das propias
zonas ocupadas”

ENPOLEIROALLEO

FORGES / El País (xoves 7 de xaneiro do 2010)

’’Os políticos cataláns
están na estratosfera”

[Alfonso Guerra]

’’Se pagas polos lagostinos
na túa voda, tes que pagar
pola música”

[Víctor Manuel]
Marido de Ana Belén.

Ernesto Sánchez Pombo.

Pío Moa.
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Non son sostíbeis económica-
mente, algúns están ao borde
da quebra. As Deputacións
acudiron con inxeccións eco-
nómicas para que afrontasen
as nóminas de decembro, ante
a falla de remanente en moitos
deles. En Lobeira, na provincia
de Ourense, o impago do re-
cibo da luz, provocou o corte
do subministro eléctrico, du-
rante tres meses e o aluguer
dun xerador para ir subsis-
tindo. É un exemplo dos moi-
tos concellos que gastan máis
do 50% do orzamento en per-
soal, un elevado gasto corrente
que afoga o seu financia-
mento. 

Na actualidade existen en
Galiza 315 concellos, 62 deles
teñen menos de dous mil habi-
tantes e 18 non chegan aos mil,
cifra que aumentará coa incor-
poración case segura a este
grupo de Gomesende, Petín,
Arnoia e Lobeira. Entre os me-
nores de mil, trece están na
provincia de Ourense, catro en
Lugo e Mondariz Balneario en
Pontevedra. A pesar deste
curto número de habitantes,
só un conta cun orzamento in-
ferior aos seiscentos mil euros.
Trátase de Negueira de Muñiz
que, dos 571 mil euros cos que
conta de orzamento anual,
adica o 57% a gastos de per-
soal. En Lobeira esta porcen-
taxe chega ao 74%. Dos 600 mil
euros de orzamento, apenas
nove mil quedan para investi-
mentos, segundo os naciona-
listas. O alcalde, Emilio Hi-
guero Cardoso (PP) recibe un
soldo próximo aos trinta e seis
mil.

En Muras, o alcalde Issam
Alnangu dispón dunha dedica-
ción exclusiva de cincuenta mil
euros anuais. Para o líder so-
cialista, na oposición, Fran-
cisco Rodríguez, “é unha in-
moralidade para un concello
que non chega aos mil habi-
tantes”. Aínda que non todos
os alcaldes gozan de adicación
exclusiva, a súa remuneración
mantense sempre en porcen-

taxes superiores ao 5% do orza-
mento anual. 

Un dos concellos máis pe-
quenos é Pontedeva. Este ano
manexa un orzamento de seis-
centos mil euros, dos cales
máis do 50% vai destinado a
gastos de persoal e correntes.
Malia superar en pouco os cin-
cocentos habitantes, ten na ac-
tualidade doce traballadores
en nómina. Entre eles dous pe-
óns de espazos públicos e dous
de zonas naturais. Trátase, por
suposto, de persoal de libre de-
signación próximo a alcaldía.

UN GOLPE AO RURAL? O primeiro
que formulou a necesidade de
fusionar concellos foi o actual
alcalde de Lalín, Xosé Crespo,
idea que lle foi rexeitada de
pleno polos rexedores dos con-
cellos veciños do Deza, correli-
xionarios do propio Crespo.
Coa boca pequena, a idea da
fusión é defendida, na actuali-
dade, polos mandatarios da-
queles concellos que son capi-
talidade de comarca. Un deles
asegura que sen as fusións “a
creba de moitos será inmi-
nente” e pide ir “cara unha
municipalización próxima á
portuguesa, transformando

marca, pouco a pouco iríanse
perdendo as poucas vantaxes
que ten o campo”. 

A demografía tamén xoga
en contra dos que manteñen a
necesidade de continuar coa
actual estrutura. Tan só Mon-
dariz Balneario aumenta a súa
poboación, os demais conce-
llos envellecen a un paso veloz.
Na Teixeira viven cincocentas
trinta persoas, máis da metade
superan os sesenta e cinco
anos e apenas dezaseis teñen
unha idade inferior aos vinte. A
esta constante, hai que unir a
baixa renda. Chandrexa de
Queixa, por exemplo, mantén
a renda per capita máis pe-
quena de Ourense e Castro
Dozón de toda Galiza.

O último recoñecemento
desta necesidade, máis ala de
informes de clubs financeiros e
círculos de empresarios, veu
dado polo Conselleiro de Me-
dio Ambiente e Infraestruturas
Agustín Hernández, quen cua-
lificou de “necesidade” o
afrontar esta reordenación. In-
tencións sempre apuntadas,
pero polo de agora vistas con
respecto, ante a negativa da
maior parte dos alcaldes destes
concellos que pasarían a me-
llor vida. O que levaría tamén a
perda dos pequenos feudos
políticos nos que están conver-
tidos algúns deles.�

GALIZA.11.

guez, os servizos estarían
moito máis lonxe do cidadán
“e podería ser o golpe defini-
tivo ao rural”. Rodríguez xulga
que “ao trasladar todos os ser-
vizos á capitalidade da co-

estes pequenos concellos en
fegresías”. A idea  deste alcalde
popular contrasta coa dos re-
xedores de pequenos conce-
llos. Para o mandatario popu-
larde Baltar, Xosé Antón Rodrí-

ANOSATERRA
14-20 DE XANEIRO DE 2010

Os pequenos concellos están abocados á fusión.
As tres forzas políticas están de acordo, pero non
así os alcaldes dos case douscentos municipios
que non chegan a cinco mil habitantes

Fusión de concellos,
quen lle pon o axóuxere ao gato?

O Concello de Pontedeva conta con 12 traballadores en nómina, entre eles dous peóns de espazos públicos e dous de zonas natu-

rais, de libre designación. 

Placa no xardín da entrada do Concello de Pontedeva. 

’’En Lobeira, os gastos
de persoal supoñen o 74%
do orzamento municipal”

’’O concello de Pontedeva,
con 500 habitantes, ten 12
traballadores en nómina”

’’As fusións poderían darlle
o golpe definitivo ao rural”

[Xosé Antón Rodríguez]
Alcalde de Baltar polo PP.

10-11 poleiro galiza.qxd  12/1/10  22:54  Página 3



GALIZA.12.

M.O.
A representante do BNG en Eu-
ropa, Ana Miranda, vén de sina-
lar que no documento “de 50 fo-
llas” que marca os obxectivos da
Presidencia española na UE, o
naval non figura como elemen-
to prioritario, “senón tan só co-
mo instrumento para mellorar a
competitividade. De feito, a na-
cionalista denuncia que o sector
só ocupa “oito liñas” no progra-
ma do Executivo español. Neste
sentido, Miranda lembra que os
socialistas se comprometeron a
negociar o levantamento do ve-
to á construción civil imposto
por Bruxelas a Navantia-Fene

até o 2015, sanción que se deriva
do uso de axudas ilegais durante
o goberno do PP. 

Co fin de lograr que o Estado
español lle solicite á UE a aper-
tura do expediente correspon-
dente, o BNG reclamaralle ao

Goberno central que cumpra o
seu compromiso de negociar en
Europa a volta á construción ci-
vil do estaleiro. Así, presentará
perante a Comisión de Industria
da UE e perante o Consello Eu-
ropeo unha batería de pregun-

ANOSATERRA
14-20 DE XANEIRO DE 2010

O ANO
DE MANDELA

María Xosé Queizán

Por fin o 18 de xullo vai ter
outro significado! A data

do “glorioso alzamento nacio-
nal”, o renacer de España para
os fascistas e para a Igrexa, que
bendicía, da man do papa Pío
XI, a Santa Cruzada, nos horri-
pila. Aínda no último aniversa-
rio de Francisco Franco do
2009, os sacerdotes da igrexa
dos Xerónimos bicaron a ban-
deira franquista, entoando o
himno de España. Agora, a
partir deste 2010, a ONU de-
clara ese día, natalicio de Nel-
son Mandela, como Día Inter-
nacional pola Loita das Liber-
dades. Aquel “Día do Valor” fa-
lanxista, que xerou o odio e foi
nefasto para as pasadas xera-
cións, será o Día da Valentía
para facer un cambio revolu-
cionario, antirracista e demo-
crático, sen usar a morte como
salvación. O cambio do 18 de
xullo é simbólico e esperanza-
dor. Mandela foi o exemplo na
resistencia contra o franquis-
mo na miña xuventude. Se el
resiste no cárcere, nós tamén
resistiremos. Non é fácil o ca-
miño da liberdade, advertía, e
na súa teima por liberar a ne-
gritude segregada polos bóers,
recoñeciamos a nosas ansias
de acabar coa opresión fascis-
ta. Pero, a partir deste ano, ese
día será tamén o paradigma da
liberdade para as xeracións
vindeiras. Cando tantos líderes
do pasado caen do pedestal da
razón e nos desilusionan,
Mandela permanece e nos
contaxia o seu optimismo.
Porque non quixo destruír o
inimigo senón convencelo.
Condición ineludible para o
cambio. Escribín nun poema:
A liberdade non é negra nin
branca/ na liberdade, senda
infinda,/ vai un único fachón
aceso, unha soa cor. / A túa
conciencia / Nelson Mandela/
é/ resplandor ardente nas en-
trañas/ faro da nosa vida.�

’’

O cambio do 18 de xullo
é simbólico e
esperanzador”

’’

Segundo Ana Miranda,
representante do BNG
en Bruxelas

tas para que se permita a flexibi-
lidade na normativa comunita-
ria, do mesmo xeito que aconte-
ce noutros sectores. A responsá-
bel do BNG en Bruxelas recorda
que xa existen precedentes de
modificación de vetos, como é o
caso de estaleiros en Polonia.

“Zapatero debería aproveitar
a Presidencia de España na UE
para suprimir un veto comple-
tamente inxusto”, apunta Mi-
randa, quen subliña que o socia-
lista Joaquín Almunia vai ser un
dos candidatos a Comisario da
Competencia. A nacionalista,
que cuestiona a vontade do
PSOE á hora de resolver a con-
xuntura de Navantia-Fene,
amosa a súa vontade de “sacar-
lle as cores aos socialistas sobre
Astano, para que non adquiran
compromisos no Congreso que
despois non cumpren”.�

‘O sector naval só ocupa oito liñas
na Presidencia española da UE’

Ana Miranda.   PACO VILABARROS

Na verdade, moita importan-
cia ao que di na súa columna
Xosé Manuel Sarille (ANT, nº
1.387) non lle dou, e non é por
desprezo do seu contido, se-
nón porque, propriamente,
moitas ideas que rebater non
hai. Si, e en abundancia, pre-
conceitos e resentimento,
mais estas entidades psíqui-
co-emocionais non sei moi
ben se se poden curar con ra-
zóns. Digo isto porque resulta
ben difícil, tendo lido, como se
supón, un libro como Sobre o
racismo lingüístico, acumular
tal cantidade de ignorancias e
de deostos, que nin se corres-
ponden coa finalidade do
mesmo nin co seu contido. 

Visto que se trata dun libro
moi vendido e valorado, polo
seu carácter informativo, e tén-
domos en conta que non apa-
receu recensionado neste se-
manario, escrebo estas liñas
para que os leitores d´ A Nosa
Terrapodan ter, ao menos, no-
ticia das pretensións que ani-
maron editor e autores do tal li-
bro. Francisco Pillado, director
editorial de Laiovento, na pri-
mavera de 2009, encomendou-
me a coordinación dun volume
plural que dese resposta á neo-
ofensiva contra o galego perpe-
trada desde o Partido Popular,
español e sucursal galega, FA-

ES, Galicia Bilingüe e toda a arti-
llaría mediática corresponden-
te. Ofensiva reforzada coa ob-
tención de 38 escanos por parte
do PP e, por tanto, coa constitu-
ción de goberno da Xunta de
Galiza dirixido por este partido,
que  anunciara repetidamente
o propósito de desmantelar a
suposta política favorábel ao
galego do goberno anterior,
matando o que mesmo nin
existía de forma xeral (decretos
da función pública e mais do
ensino). De modo e maneira
que este volume, de cuxo título
me responsabilizo, deriva di-
rectamente destas circunstan-
cias, cousa que, por outra parte,
está explicado no  prólogo que
o amigo Sarille non debeu de
ler, ao que se ve. “Segunda-
mente”, como diría humoristi-
camente Manuel María, os seus
autores (por orde alfabética)
son: Celia María Armas García,
Manuel Ferreiro, Xosé Ramón
Freixeiro, unha servidora, Fran-
cisco Rodríguez (epílogo), Xosé
Manuel Sánchez Rei, Goretti
Sanmartín e Luís Villares. Para
Sarille, “políticos nacionalistas”
(?). Mesmo aceitando esta defi-
nición, perguntariámonos: e
que? Quen ten a responsabili-
dade histórica de ter feito e de
seguir a facer algo pola lingua
galega debe calar a boca? Apor-

lles aos autores deste volume
responsabilidades que non
exerceron, para alén dunha
mentira grosa, só pode obede-
cer a un odio non confesado ao
nacionalismo que era ben que
lavases, Sarille, doutra maneira,
por exemplo, declarando esta-
res equivocado durante moitos
anos da túa vida e apontándote
á correspondente alternativa
ideolóxica que mellor che pare-
cer, non botando bosta enriba
dos demais. Durante moitos
anos ostentaches a presidencia
da Mesa pola Normalización
Lingüística e coido que moitas e
moitos colaboramos lealmente
coa organización e contigo.
¿Que che parecería que che bo-
tásemos a culpa de coincidir
esa túa presidencia cun des-
censo visíbel de falantes do ga-
lego? Sería absurdo, non?, ade-
mais de notoriamente inxusto.

O volume a que ti te referes

non fai unha avaliación da polí-
tica lingüística do goberno an-
terior. Se a fixese, a miña valora-
ción sería, máis unha vez, aber-
tamente crítica, como espuxen
en varios artigos do meu De fala
a lingua: un proceso inacabado,
publicado tamén en 2009. Per-
míteste penalizar un libro co-
mo o que comento, porque, se-
gundo ti, habería que escreber
outro, demostrando, seica, a
nosa innata incapacidade (dos
nacionalistas) para facermos al-
go positivo sobre a lingua gale-
ga. Anímote a escrebelo ti mes-
mo e a confiar en que, no arco
político galego actual, conven-
zas PP e PSOE de que fagan algo
que pague a pena pola causa,
vista a inepcia e maldade dos
nacionalistas para o faceren,
sobre todo porque así poderé-
monos consolar mutuamente
dos fracasos e congratularnos
dos pequenos éxitos.

Coido que as túas palabras,
como as de moitos ex, vólvense
como un boomerangcontra ti,
mais, en fin, dubido moito de
que teñas a ben leres estas mi-
ñas sen prexuízos. Así que, co-
mo diría un meu amigo, non se
preocupar… Se es feliz con esta
idea da cuestión lingüística ga-
lega, adiante: non hai nada co-
mo o benestar con un mes-
mo… Don´t worry, be happy.�

DE IMPOSTURAS E MENTIRAS VARIAS
TRIBUNA �María Pilar García Negro.

’’Que che parecería que
che botásemos a culpa
de coincidir a túa
presidencia da Mesa
cun descenso visíbel
de falantes do galego?”
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E UN AGASALLO.
Pola subscrición anual a A Nosa Terra recibe gratis os dous magníficos volumes da obra

Os xoguetes esquecidos, de Xosé López González e Xosé Manuel García, un percorrido

polos xoguetes populares galegos: andacamiños, asubíos, cabalos de patacas, colares de

bugallos, carrizos de cana... E, ademais de recibir o semanario na casa, terás descontos

especiais de até un 20% en todas as publicacións de Edicións A Nosa Terra.

Pensas que Feixóo
está a facer un bo papel?

Cal cres que debe ser o papel
de Galiza no Estado?

Que papel xogas ti
para que o galego sexa máis útil?

Este é o noso papel. A Nosa Terra.

Subscríbete.
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cións hispano-italianas deu lu-
gar, non obstante, tamén a al-
gún conflito. Juliana lembra
que o “imperio” Berlusconi na-
ceu grazas á mediación do lí-
der socialista Bettino Craxi.
Craxi, máis tarde acusado de
corrupción e exiliado volunta-
riamente en Tripolí onde mo-
rreu, foi o protector do actual
presidente italiano, cando este
aspiraba a contrarrestar a forza
da televisión pública, RAI, en

mans da Democracia Cristiá.
Craxi foi tamén quen intro-

duciu a Berlusconi no merca-
do español das televisións pri-
vadas, grazas á súa amizada co
seu homólogo socialista, Felipe
González.

Houbo con todo unha dis-
crepancia forte do mundo da

grande empresa italiana con
González e veu dada pola en-
trada de Wolkswagen en Seat,
en substitución da Fiat. As
amizades alemás do daquela
presidente español pesaron
máis neste caso. 

O GOBERNO ESPAÑOL “MOI MODERNO”.

Até agora, abonda con dar un
repaso pola internet, era co-
mún vincular a Berlusconi cos
favores do Partido Popular. Pe-
ro as cousas parecen ter cam-
biado. Unha fonte conserva-
dora indica, non sen ironía,
que “a compra da maioría dos
activos televisivos de Prisa por
parte de Mediaset mostra no-
vamente que as empresas ita-
lianas encontran o camiño ex-
pedito cando fan adquisicións

en España”. Recoñecíao o fillo
de Il Cavalieree vicepresidente
de Mediaset, Pier Silvio Berlus-
coni, quen nunha recente en-
trevista ao Corriere della Sera
afirmaba que o Goberno espa-
ñol se comportaba de forma
“moi moderna”, dado que non
lles poñía impedimentos ás
operacións que corporacións
italianas como a propia Me-
diaset, Rizzoli-Corriere della
Sera (RCS), Enel ou De Agostini
realizaron en España nos últi-
mos anos. 

Algúns matizan, iso si, que a
falta de intervención do Execu-
tivo español contrasta coa pos-
tura de Roma, que fai do “pro-
teccionismo e da defensa da
italianidadedas súas empresas
históricas unha bandeira”.�

M.V.
O habitualmente ben informa-
do analista político Enric Julia-
na sintetizábao en días pasa-
dos cunha contundente frase:
“En Madrid séguense publi-
cando disparates sobre un ine-
xistente retorno de Italia ao fas-
cismo. A novidade é outra. O
2009 pechou cun inesperado
crescendo da influencia do ca-
pitalismo italiano en España”.

A noticia quizais máis im-
portante das últimas semanas
do ano foi que a cadea Telecin-
co, controlada por Berlusconi,
compraba a canle Cuatro, pro-
piedade até agora de Prisa, así
como o 22% da plataforma Di-
xital Plus. 

A maiores desta última ad-
quisición, hai que lembrar que
o grupo Rizzoli, propietario do
conservador Corriere della Se-
ra, é dono da maioría das ac-
cións da editora de El Mundoe
a eléctrica Enel, propiedade do
Estado italiano, controla desde
hai pouco Endesa, a principal
empresa española de enerxía,
aquela da que esperanza Agui-
rre declarou “antes alemá que
catalá”, aínda que acabou sen-
do italiana. 

Desde os anos oitenta, non
son estes os únicos exemplos
da penetración, preferente-
mente milanesa. Mediaset, o
conglomerado audiovisual de
Berlusconi, entrou en España
nada máis abrirse o reparto da
televisión dixital. O grupo edi-
torial De Agostini, aliado de Pla-
neta, fíxose forte en Antena 3.

“Os directivos Maurizio Car-
lotti e Paolo Vasile, ambos fillos
de Mediaset, son as dúas perso-
as que máis influíron na recon-
figuración da cultura popular
española”, comenta Juliana.

AMIZADE E DISCREPANCIA CON FELIPE

GONZÁLEZ. A historia das rela-

A ‘italianización’ de España
O reforzamento do imperio mediático
de Berlusconi, no Estado español, é un
exemplo máis da, pouco comentada,
pero fundamental, penetración da empresa
–e da política– italiana no Estado español

Só nove aeroportos españois son rendíbeis. No seu conxunto, os aeropor-

tos españois pecharon 2009 sumando perdas operativas imputábeis de 432,97

millóns de euros, segundo informa el xornal El País. Só nove dos 48 aeroportos

AENA pecharon 2009 con resultados positivos. Alacante colócase á cabeza,

cuns beneficios de 30,58 millóns de euros, seguido por Palma de Mallorca

(26,58 millóns) e Girona (12,66 millóns). Por detrás sitúanse Eivissa, Gran Canaria,

Málaga, San Javier (Murcia), Tenerife Sur e Bilbao. �

A GLOBALIZACIÓN

Un amigo que traballa na te-
levisión acostuma dicir que
cando hai moita información
sobre o tempo é que alguén
quere tapar algo. De ser iso
certo, e despois de ver e oír os
informativos destes días, de-
dicados de forma case mono-
gráfica ás nevadas, habería
que deducir que o que se que-
re esconder é moito.

Outro xornalista, destacado,
durante toda a semana, nos
puntos quentes da noticia (aín-
da que, neste caso, habería que
dicir: nos puntos fríos) poñía de
manifesto a obsesión que os
seus xefes mostraban coa me-
teoroloxía, aínda que, nalgúns
casos houbese que esaxerar,
para darlles máis forza aos titu-
lares. Este amigo, experimenta-
do profesional, comenta que el
comezaba pedíndolles descul-
pas ás persoas ás que ía entre-
vistar. Estas entendían á perfec-
ción e cada quen procuraba di-
cir algo rechamante, aínda que
moitas veces non se parecese
moito á realidade.

Esta mesma semana, un
escritor e xornalista, Carlos

Salem, dicíao na contraporta-
da de El País: “A literatura e o
xornalismo son esaxeración”.
E poñía un exemplo: “Se des-
cribes un campo de refuxia-
dos non vas contar que hai 10
guichos que teñen iPod, se-
nón as malas condicións nas
que viven”.

A cuestión é que en Portu-
gal as cousas sucederon dou-
tra maneira. Ao parecer, o sal
e os quitaneves son un recur-
so pouco empregado. Alí, o
que máis se fai é cortar as es-
tradas cando hai problemas.
De paso evitan esas imaxes de
coches abeirados nas gabias,

pedindo auxilios a protección
civil, tan comúns por aquí. 

E hai outra diferenza. En
Portugal, o tempo non ocupa
tantos minutos nos informa-
tivos. Será que están máis
atrasados nisto de tapar a rea-
lidade con nevadas, tormen-
tas e vendavais. �

TRIBUNA �M. Veiga.

QUE HAI DEBAIXO DA NEVE?

’’Executivos italianos,
as ordes de Berlusconi,
foron os máis importantes
configuradores da cultura
popular española desde os
anos oitenta”

Colocando as cadeas nunha estrada perto de Campomanes (Asturias) o 8 de xaneiro. ELOY ALONSO / REUTERS
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ESPAÑA.15.

M.O.
O presidente da Comisión de
Saúde do Consello de Europa, o
alemán Wolfgang Wodarg, si-
nalou que as grandes farma-
céuticas, a Organización Mun-
dial da Saúde (OMS) e os gober-
nantes causaron a psicose so-
cial ao redor da gripe A. Para
Wodarg, que tamén é médico, o
pánico que percorreu o mundo
non foi espontáneo senón pla-
nificado e non había nada na
gripe que xustificase tal alarma.

Wodarg, ex membro do Par-
tido Socialista Alemán (SPD) foi
entrevistado polo xornal francés
L’Humanité, onde acusou ás fir-
mas farmacéuticas, á OMS e aos
Estados de causar “psicose” en-
tre a cidadanía pola gripe A. O
alemán –que cuestiona os datos
“débiles” ofrecidos polas autori-
dades sanitarias– apunta que a
OMS chegou mesmo a modifi-
car en maio a súa definición de
pandemia para poder incluír co-

mo tal o novo virus. E é que até o
pasado mes de maio de 2009,
para que se declarase unha pan-
demia era preciso que un virus
se estendese con rapidez, pero
tamén que o número de casos
mortais estivese a ser moi supe-
rior ás medias estacionais. Ago-
ra a definición xa non alude á
mortalidade, chega con que un
virus estea a aparecer en distin-
tos países. Así pois, a pandemia
quedou definida pola propaga-
ción, non pola gravidade.

‘PANDEMIA’. Un par de meses des-
pois deste cambio de definición,
en xuño do 2009, anunciouse
oficialmente a pandemia da gri-
pe A e os laboratorios lanzáron-
se a fabricar a nova vacina, men-
tres que os gobernos compra-
ron millóns de unidades. Wo-
darg ve “sospeitosa” a recomen-
dación da OMS de vacinarse
“dúas veces” contra a gripe, o
que pode ter como finalidade

beneficiar os grandes laborato-
rios farmacéuticos “que xa tiñan
preparadas no caso de eclosión

dunha pandemia”, engade Wo-
darg, quen tamén critica que os
efectos das vacinas “non foron
suficientemente testados”.
“Quixeron empregar estes pro-
dutos novos en lugar de usar va-
cinas creadas segundo métodos
de fabricación tradicional, máis
fiábeis e menos custosas”, di.

RELACIÓNS ENTRE A OMS E AS FARMA-
CÉUTICAS. Ademais, Wodarg rela-
ciona a alarma creada na socie-
dade coa negociación que se
deu entre as farmacéuticas e os
Estados logo da gripe aviaria do
2005-06. “As empresas compro-
metéronse a ter listas as prepa-
racións, mentres que os gober-
nantes lles aseguraban que lles
comprarían o produto”.Wodarg
anuncia que a institución que
dirixe botará luz sobre a psicose
creada pola gripe A. “Queremos
saber que probas científicas se
empregaron e até que punto in-
fluíu a industria”. Para este ex-
perto, a OMS debería ser “máis
transparente” para que non se
volvan repetir “escándalos” co-
mo o da gripe A.�

ANOSATERRA
14-20 DE XANEIRO DE 2010

Segundo Wolfgang Wodarg, presidente
da comisión de saúde do Consello de Europa

‘As farmacéuticas crearon
a psicose da gripe A’

Xosé Antón Gaciño

Da mesma maneira que o
ex presidente José María

Aznar falou do ecoloxismo co-
mo da nova inquisición, un
xuíz de familia de Sevilla,
Francisco Serrano, fala agora
do feminismo como dunha
“nova ideoloxía de xénero de
corte totalitario”. E así como
unhas declaracións de hai
dous anos do entón primeiro
ministro australiano, o con-
servador John Howard, en
contra dos inmigrantes islámi-
cos (aos que conminaba a
adaptarse aos costumes locais
ou marcharse do país), foron
saudadas como valentes e o
seu autor cualificado como
posuidor do que “hai que ter”
nos circuítos mediáticos da ul-
tradereita, tamén as declara-
cións do xuíz Serrano están a
ser aplaudidas desde pareci-
das instancias, enxalzando
que se atrevese a denunciar a
outra cara da Lei de Violencia
de Xénero, como se fose unha
heroicidade dicir o que se pen-
sa nun país democrático.

O heroico xuíz sevillano de-
nuncia que milleiros de homes
son detidos por denuncias fal-
sas, como consecuencia da
aplicación da lei, que conside-
ra inspirada na “ditadura do
feminismo radical”. Como
non hai estatísticas oficiais de
denuncias falsas e aínda que
hai estimacións que non apre-
cian diferenzas con respecto a
outros delitos, o noso heroe
xudicial decide que as senten-
zas absolutorias (un 33% no
2009) son consecuencia de de-
nuncias falsas. A discrimina-
ción positiva que estabelece a
lei a prol da muller maltratada
é interpretada como discrimi-
natoria para o home, que, no
relato de Serrano, resulta hu-
millado pola infidelidade da
muller e iso o leva ao asasinato
e ao suicidio.

Todo un melodramático
discurso de resistencia ma-
chista.�

RESISTENCIA
MACHISTA

’’O catalán amplía a presenza no cinema. O goberno catalán pasou ao

trámite parlamentario o seu proxecto de Lei de Cinema, que suporá ree-

quilibrar a presenza de catalán e castelán no mercado audiovisual. Todos

os dvds que se distribúan en Catalunya deberán ter menús, dobraxe e

subtítulos en catalán. Ademais, deberá dobrarse ao catalán o 50% das es-

treas estranxeiras.�

’’As declaracións do xuíz
Serrano están
a ser enxalzadas
nos  medios
da  ultradereita”

Un traballador indonesio xunto ao Tamiflue a súa versión indonesia, Oseltamivir. DADANG TRI / REUTERS

Wolfgang Wodarg. 

’’A OMS chegou a modificar 
a definición de pandemia:
agora xa non alude
á mortalidade, abonda
con que a enfermidade se
presente en varios países”

ALARMA SOCIAL
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Membro do Consello Reitor do IGADI
(www.igadi.org)

Nunha das novelas do escritor
turco e Premio Nobel Orhan
Pamuk (O libro negro), o prota-
gonista, Galip, entra nun alma-
cén de manequíns que ningún
comerciante de Istambul que-
re na súa tenda porque son
manequíns de “auténticos tur-
cos, aqueles auténticos conci-
dadáns nosos” e os turcos xa
non querían ser turcos senón
outra cousa. 

Por esa razón desbotaran o
uso do fez, rasuráranse e até
cambiaran o seu idioma e o al-
fabeto, agora latino. Fixeran
nos anos 20 do século XX unha
revolución “reformista” lidera-
da por Mustafá Kemal (Ata-
turk, “Pai dos turcos”), que
tanto noxo lle causara a Vicen-
te Risco cando acusaba a Ata-
turk de ser “asasino da sua pa-
tria” e dicía que o nacionalis-
mo kemalista era propio de
descastados “de inferiores en-
gaiolados polo refugallo da no-
sa civilización, que nós come-
zamos a desprezar”.

O 16 de xaneiro, Istambul, a
capital histórica de Turquía
–xunto con Pesc, en Hungría, e
Essen, en Alemaña–, convérte-
se en Capital Europea da Cul-
tura. Nunha recente visita po-
díase comprobar a importan-
cia que ese acontecemento
ten, non só para Istambul se-
nón para Turquía toda. A capi-
talidade cultural pode ser unha
oportunidade para o país de-
mostrar, por unha banda, a sua
vitalidade e creatividade en to-
dos os eidos e, por outra, o que
podería darlle a Europa como
membro da UE, se as tantas ve-
ces atrasadas negociacións con
Bruxelas chegasen a dar froito.
Ou o que Europa podería per-
der no caso de que fracasasen.

Pamuk, sempre partidario
do entendemento entre Euro-

pa e o seu país, laiábase no
2005, no seu discurso de acep-
tación do Friedenpreis (o Pre-
mio da Paz otorgado polos
editores alemáns) de que os
turcos sentían algo así como
unha “vergoña silenciosa” ao
veren que, cada vez que peta-
ban na porta de Europa para
ver se se cumprian as prome-
sas europeas e os deixaban en-
trar, Europa endurecía as con-
dicións e vían como medraba
un sentimento antiturco en
varios países.

TERCEIRA REIVENCIÓN. Turquía es-
tá no proceso de se reinventar
por terceira vez, segundo co-
mentaba Miguel Ángel Baste-
nier no xornal El País. unha
reinvención promovida polo
partido islamista moderado
Xustiza e Desenvolvemento do
primeiro ministro Recep Tay-
yip Erdogan. Unha terceira
reinvención, despois da revolta
dos “novos turcos” en 1908 e
da revolución de Ataturk, que
pretende conducir o país por
un vieiro entre o Estado laico
de Ataturk (defendido hoxe de
xeito extremista por parte do
exército) e os islamistas radi-
cais.  Parte fundamental da
reinvención foi desde 2005 a
negociación para o ingreso de
Turquía na UE, proxecto que
dividiu os Estados europeos,
pois que dous dos máis impor-
tantes, Francia e Alemaña, son
contrarios ao ingreso de Tur-
quía. E, no caso de Alemaña,
tamén hai unha certa división
entre a negativa rotunda da
chanceler Angela Merkel e a
declaración do ministro de Re-
lacións Exteriores, o liberal
Guido Westerwelle, que o 7 de
xaneiro afirmou en Ankara que
segue vixente o acordo entre a
UE e Turquía de levar adiante
as negociacións.

Con todo, Turquía non ten
todas as suas esperanzas pos-

tas na UE. Como potencia re-
xional e cabeza dunha comu-
nidade lingüística, o país pode
seguir outros camiños. Tur-
quía é un país con moitas posi-
bilidades de desenvolvemento
económico e de ser un factor
xeopolítico importante. De-
senganado o seu goberno da
política de amizade con Israel,
está desenvolvendo unha
aproximación ao Irak, Siria e
Irán (recentemente, falouse da
posibilidade de que Turquía
almacenase parte do uranio de
Irán e así contribuir a solucio-

nar o problema que enfronta a
Teherán cos países occiden-
tais). E alén diso, Turquía pre-
séntase como un excelente ca-
miño para que o petróleo e o
gas de Asia Central cheguen a
Europa.

Istambul, como capital cul-
tural de Europa, unha cidade
na que conviven en boa har-
monía as tres relixións mono-
teístas, é símbolo e demostra-
ción de que non é inevitábel o
“choque de civilizacións”, se-
nón que cabe a posibilidade
dunha “alianza” entre elas.�

As dificultades para integrarse
na Europa unida obrigan a Ankara
a buscar alianzas en Asia,
consciente da súa excepcional posición
xeográfica

X.L. Franco Grande

Como é sabido, o Iemen é
un dos países máis pobres

do mundo. O tribalismo, ade-
mais, é unha forza real coa que
o goberno se ve forzado a pac-
tar e que inflúe de maneira de-
cisiva en cuestións como, por
exemplo, a sucesión do actual
presidente Alí Abdula Saleh
–que leva 30 anos no poder– no
seu fillo Ahmed.

Semella que na parte máis
montañosa do país, ten Al Qae-
da algunhas bases como con-
secuencia de ser desaloxada
doutros países ou por estar de-
bilitada. Pero moitos analistas
pensan que, ao día de hoxe, a
importancia da organización
no Iemen dista moito de ser de
consideración.

Todos concordan –goberno,
oposición e analistas do país–
que a axuda dos EE UU para
erradicar a Al Qaeda no Iemen,
que é moi clara, é unha trapela:
canto máis visíbel sexa esa axu-
da, máis forte será a xenreira
contra toda intervención occi-
dental. O goberno procura que
esa axuda non se coñeza, ou que
se saiba dela o menos posible.

Porque o que máis desexa é
non ter tropezos coas forzas tri-
bais, xa que algunhas delas te-
ñen conexións con Al Qaeda, e,
ademais, porque se se dese un-
ha intervención máis directa da
que xa hai, seguro que esas for-
zas tribais se porían sen máis a
favor da organización de Osa-
ma Ben Laden.

O goberno iemení, ademais,
vese moi limitado pola guerra
civil que está levando no norte
do país contra os rebeldes xiítas
houthi. Todo o cal, en resume,
demostra que o Iemen pode
volverse o próximo Afganistán
pola súa manifesta debilidade,
non porque, hoxe, Al Qaeda te-
ña importancia real. A torpeza
política dos EE UU vai crear alí,
case seguro, novos conflitos.�

LATEXOS

O IEMEN
E O TERROR

’’

A fortaleza de Al Qaeda
no Iemen dista de ser
considerable”

’’

O primeiro ministro de Turquía, Tayyip Erdogan, sentado diante dun retrato de

Mustafa Kemal 'Ataturk'. UMIT BEKTAS / REUTERS

’’Istambul é neste 2010
Capital Europea da
Cultura”

’’Ankara ofreceuse
para almacenar uranio
procedente de Irán”

Turquía aspira á hexemonía
rexional máis alá da UE
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cadra dentro da categoría de
risco moi elevado. Países
maioritariamente situados no
sur de Asia ou nas rexións cen-
trais de África.

VIVIR CON 1,5 EUROS AO DÍA. No
2010 o planeta convivirá con
60 millóns de parados máis do
que había no 2008. A esta cifra
habería que engadirlles os 200
millóns de traballadores que a

xuízo da Organización Inter-
nacional do Traballo, corren o
risco de ver minguado o seu
poder adquisitivo para traspa-
sar o limiar da pobreza, engro-
sando os sectores que  sobrevi-
ven con menos de 1,5 euros
diarios.

Aínda que unha redución
salarial non sempre implica
estourido social ou inestabili-
dade política, tamén é verdade

que se converxen con desi-
gualdades sociais e salariais,
tensións étnicas, precarios ser-
vizos sociais, estruturación
gremial, desconfianza na xes-
tión gobernamental, sistemas
políticos, etc, a súa vulnerabili-
dade aumenta exponencial-
mente.

No 2010 a crise afástase dos
que a provocaron, pero en-
quistase nas súas vítimas.�

llores perspectivas, non mello-
rarán a súa precaria capacida-
de adquisitiva.

RISCO DE REVOLTAS SOCIAIS. Coa es-
calada do desemprego e da
pobreza tamén aumentan os
perigos de inestabilidades po-
líticas ou levantamentos. Así o
advertiu o director da Inteli-
xencia Nacional dos EE UU, o
almirante Dennis Blair, no seu
relatorio diante do Senado.
Advertencia na que concor-
dan tanto dirixentes do FMI
coma das Nacións Unidas,
que formulan os riscos de es-
touridos sociais existentes du-
rante o 2010. A unidade de in-
vestigación da revista L’Eco-
nomist considera que en 78
países dos 166 analizados exis-
te risco de revoltas sociais du-
rante o 2010, dos que 22 os en-

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

Ningún país europeo está si-
tuado entre os 12 para os que
se prevé maior crecemento no
2010. Tampouco ningún da
ducia de privilexiados que me-
drará por riba do 6% pertence
aos encadrados como desen-
volvidos. 

Todos os prognósticos eco-
nómicos coinciden en que o
peor da tempestade xa pasou
pero ninguén se atreve a negar
que novas frontes borrascosas
nos sobresalten neste princi-
pio de década.

A anunciada calma nas bol-
sas, a estabilidade financeira
ou o retorno á medra do PIB,
non significarán a fin da des-
trución de emprego. Cando
remate a crise 25 millóns de
persoas que moraban nos paí-
ses ricos terán perdido o em-
prego. A zona euro poderá en-
carreirarse no lixeiro crece-
mento do PIB pero as previ-
sións para as taxas de desem-
prego aínda non son quen de
ver a fin da focha. Se no 2009 as
taxas foron do 10,1%, para o
2010 empoleiraranse na barra
do 11%. Non menos de 57 mi-
llóns de europeos estarán sen
emprego cando remate o ano.
España pode superar o 20%,
Irlanda o 15%, Polonia o 12%.
Outros, como Francia, o Reino
Unido, Suecia, Alemaña ou
Hungría non baixarán do 10%

A liña que separa os traba-
lladores fixos dos temporais e
precarios ou dos envolvidos na
economía informal será máis
intensa e impermeábel. Nesta
subcategoría estarán atrapa-
dos colectivos maioritaria-
mente formados por mozos,
mulleres e membros das mi-
norías étnicas.

Escenario sombrío no que
tamén conflúen centos de mi-
llóns de persoas que, morando
en países nos que os augurios
de crecemento presentan me-

Neste ano a cifra de parados
será en 60 millóns de persoas superior
á do 2008. Os analistas dan por feito
o aumento das revoltas sociais,
en especial no sur de Asia e
no centro de África

2010, o ano do paro

Indixentes dormen nun albergue municipal de Berlín, o 8 de xaneiro. FABRIZIO BENSCH / REUTERS

’’Non menos de 57 millóns 
de europeos estarán no
paro este ano. España
lidera o ranking, co 20%”

’’En 22 países o risco
de levantamentos sociais
é moi elevado”

’’Neste ano, os causantes
da crise volven
á prosperidade mentres
as súas vítimas seguen
a sufrila”
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POLÍTICA / CROACIA

O SOCIALDEMÓCRATA 
JOSIPOVIC, PRESIDENTE

O socialde-
mócrata Ivo
Josipovic ga-
ñou as elec-
cións presi-
denciais de
Croacia, tras
impoñerse
na segunda
volta con máis do 60% dos
votos. O seu ex compañeiro
de partido, Milan Bandic, al-
calde de Zagreb, obtivo pou-
co menos do 40% dos sufra-
xios. O novo presidente cro-
ata xa adiantou que terá co-
mo principal obxectivo polí-
tico favorecer a entrada de
Croacia na UE de cara ao
2012. Josipovic cohabitará
coa dereitista Jadranka Ko-
sor, primeira ministra desde
hai uns meses. Croacia ten
unhas previsións de medra
económica mellores que o
contorno e no programa de
Josipovic está o achegamen-
to comercial e diplomático a
Bosnia-Herzegovina .�

VIOLENCIA / MÉXICO

300 MORTOS NO 2010
NA GUERRA DA DROGA

As autoridades mexicanas re-
coñecen unha cifra de 300
mortos no que levamos de
ano 2010 a causa da guerra do
narcotráfico. As mortes vio-
lentas producíronse ben en
enfrontamentos entre narco-
traficantes e policía e exército
ben en liortas internas dos di-
ferentes clans que manexan o
tráfico de droga en todas as
rexións do país. Ciudad Juá-
rez volve ser a cidade máis
violenta xa
non só do
país senón
de toda
América La-
tina, ao con-
tabilizarse
104 asasina-
tos en me-
nos de tres
semanas. O
presidente mexicano, Felipe
Calderón, considera que a
onda de violencia é conse-
cuencia da reacción das ban-
das criminais á presión poli-
cial dos últimos anos e que
pouco e pouco o exército vai
conseguindo os seus obxecti-
vos. En troques, a oposición
defende que incluso no pro-
pio goberno se dá por derro-
tada a estratexia contra a dro-
ga e pediu cambios para evi-
tar os baños de sangue.�

Ivo Josipovic,
presidente de Cro-

acia.

N
 S

O
LI

C
/R

EU
TE

R
S 

Felipe Calderón,
presidente de Mé-

xico.

Despois de comprobar que a
xente que viaxa en avión no
mundo, que non é pouca, está
xa cansa (por non dicir algo
peor) dos controis aeropor-
tuarios e cando os atentados
de Nova York e o Pentágono
entraran xa nos libros escola-
res, resulta que, o pasado 25
de decembro, os pasaxeiros
dun avión, en Detroit, salvá-
ronse, grazas á súa acción in-
dividual, de morrer nun aten-
tado. O terrorista, un africano,
estudante de enxeñaría en
Europa, superara tranquila-
mente todos eses meticulosos
e soporíferos controis de se-
guridade, deambulou polos
servizos do avión durante vin-
te minutos, preparando o ex-
plosivo, e finalmente puxo en
combustión o material infla-
mábel, unha boa cantidade
de perigosa pentrita, que leva-
ba adherida a unha perna.
Cando o fume chegaba ao tei-
to do aparato, un pasaxeiro, e
máis tarde outros, impediron,
segundo as versións coñeci-
das, o fatal estoupido. Mesmo
guindaron sobre o terrorista
botellíns de auga mineral. 

Ou sexa que, segundo pa-
rece, toda a vixilancia é pouca.
A Secretaría de Seguridade
dos EE UU di que os controis
funcionan, pero, á vista dos
feitos, o goberno decidiu po-
ñerlles novas restricións aos
pasaxeiros. Até agora todo pa-
rece lóxico, tráxico pero lóxi-
co. O mal, coma nas películas
de catástrofes, difúndese co-
mo un andazo. O problema é
que aquí case nunca hai he-
roe, nin hora de remate do fil-
me. E a pregunta xorde, tan
soterrada como imparábel, en
todos os corazóns que viaxan:
podemos seguir así? E se isto
vai aínda a peor?

Para responder serviranos
de orientación outro dato: a
lista de 550 mil sospeitosos en
relación co terrorismo será
reformada. Que quere dicir
iso? Pois, suponse que do que

se está a falar é dunha amplia-
ción e quizais tamén de reti-
rar os reinseridos no sistema
–aínda que nunca existe ga-
rantía de tal e pobre do que
retire alguén da lista se des-
pois ese reformado volve ao
mal camiño.

E fixáronse na lista? Máis de
medio millón de persoas, se-
gundo o goberno dos EE UU.
A iso mal se lle pode chamar
terrorismo. O terrorismo defí-
nese pola súa individualidade
ou cando menos por certa es-
pontaneidade e carencia de
sistema. O terrorista, como fi-
xo notar Camus en O home re-
voltado, é antes un rebelde
que un revolucionario. Mais a

existencia de tan elevado nú-
mero de proscritos enténdese,
en cambio, moito mellor, se
pensamos que os EE UU, des-
de a caída da URSS, xa non
proscriben individuos ou gru-
pos, senón países: os xa coñe-
cidos (Cuba, Corea, Irán...), e,
quizais pronto, Nixeria (de on-
de procedía o terrorista de De-
troit), Venezuela e Iemen.

Pode o sistema político in-
ternacional seguir apoiando a
condena de países enteiros? A
que número vai chegar a cifra
de sospeitosos? Un millón,
tres, cinco, dez ou cen? Jack
London congratulábase, nos
primeiros anos do século XX,
de que no mundo xa había
seis millóns de socialistas e, a
partir desa cifra, que ía me-
drando, agoiraba un cambio
revolucionario universal.

Como os conceptos agora
non están tan claros, todo
apunta a que imos seguir polo
mesmo camiño. É dicir, su-
frindo uns aeroportos cada
vez máis lentos, cuns strip-te-
ases cada vez máis rotundos,
talvez coa incorporación de

escáner intestinal. E toda vez
que iso pode resultar aínda in-
suficiente, á vista do ocorrido
en Detroit, quizais haxa que
engadir acreditación de com-
petencia en defensa persoal
para poder viaxar, é dicir, ca-
pacidade demostrada para
responder da nosa propia se-
guridade e da vixilancia dos
que nos acompañan, sobre to-
do se son morenos, negros,
árabes, ciganos, sudacas e
asiáticos ou persoas con as-
pecto de tales. 

Non se estrañen! Sobre
protocolos deste tipo xa se es-
tá a traballar. Os especialistas
en terrorismo, convocados
este mes polo Goberno dos
EE UU, tamén falan de ins-
taurar controis sorpresa e de
impedir o acceso á equipaxe
de man, así como de imposi-
bilitar que ningún pasaxeiro
sosteña obxectos no colo
mentres permanece sentado.
Nada se dixo, aínda, sobre to-
do o que pode ocultar un
cueiro de bebé tamaño super
plus ou se, talvez, prohiban
viaxar os bebés.�

CONTRA O TERRORISMO
INTERNACIONAL, AUGA MINERAL

TRIBUNA �Manuel Veiga.

’’Os aeroportos camiñan
cara ao máis completo
strip-tease”

Un rótulo advirte do “Alto risco de ataque terrorista” na zona de seguridade das saídas do aeroporto Reaganen Washington, a fi-

nais de decembro do pasado ano.                                                                                                                                                                                                              KEVIN LAMARQUE / REUTERS
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Xurxo González
O desemprego e o mercado de
valores seguiron en España
tendencias semellantes. O pri-
meiro roza os catro millóns de
parados logo dos últimos datos
de decembro, o que supón un
25% máis que doce meses
atrás. Mentres, as 35 maiores
empresas da Bolsa de Madrid,
agrupadas no indicador IBEX
35, aumentaron o prezo das
súas accións un 29,84%. Ponse
así de manifesto unha contra-
dición da crise capitalista que,
aínda que suficientemente
anunciada, resulta sorpren-
dente: mentres as dificultades
se xeran no ámbito financeiro,
os problemas viviranse moito
máis tempo na chamada, eufe-
misticamente, economía real.

O balance da evolución da
bolsa en 2009 deixa algunhas
leccións sobre o estado actual
da cultura financeira, domi-

nada por golpes de efecto e pá-
nicos incontrolados. Barack
Obama promoveu durante
todo o ano a introdución de
novas leis para aumentar a vi-
xilancia e capacidade de actua-
ción do Goberno sobre as
grandes corporacións que
controlan o sistema financeiro. 

No Estado España, a situa-
ción de inestabilidade plás-
mase no feito de que en maio a
Bolsa de Madrid marcou un
mínimo histórico, 6.702 pun-
tos, que non se vía desde outu-
bro de 2003. Oito meses des-
pois rexistrábase o máximo do
ano, 12.102 puntos, o que su-
puña un incremento de máis
do 75% desde o mínimo e case
o 30% desde o comezo do ano.

A explicación da caída está
clara: en decembro de 2008 caía
Lehman Brothers, xigante finan-
ceiro estadounidense, e varias
entidades precisaban fusionarse

entre si para asegurar a supervi-
vencia. Estes feitos desataron
unha reacción en cadea no  sis-
tema financeiro mundial. Pola
contra, non existe tanto con-
senso sobre as razóns da subida
seguinte. Algúns analistas apun-
tan a que quizais a crise se solu-
cione coa mesma velocidade
coa que se xerou. No fondo, si-
nalan, non se trataba máis que
dun problema de confianza.

‘RESPIRACIÓN ASISTIDA’. Outra opi-
nión, máis estendida, incide en
que o milagre da Bolsa espa-
ñola, e doutros mercados de
valores internacionais, de-
beuse aos apoios dos Estados.
O Goberno español, coma ou-
tros da UE e o dos Estados Uni-
dos, aumentaron o déficit pú-
blico. Unha parte moi impor-
tante dos fondos conseguidos
por esta vía dedicouse a apoiar
as entidades en dificultades e a
financiar investimento e con-
sumo privado. Os investidores
en Bolsa asumiron estes estí-
mulos de xeito moi positivo.

O futuro dos mercados de
valores é aínda moi incerto. As

xou un 28%, até os 897.158 mi-
llóns de euros.

DIFÍCIL PREDICCIÓN.A conserva-
ción das hemerotecas na rede
facilita a comprobación do
grao de cumprimento dos au-
gurios sobre a evolución da
Bolsa que se repiten nos cam-
bios de ano. En decembro de
2008 algúns xornalistas econó-
micos criticaban que os analis-
tas anunciasen subidas do 10%
para 2009 logo do desastre das
hipotecas subprime. As previ-
sións superáronse con moito.
Agora, repítense previsións se-
mellantes para 2010.

Por que o 10%? Coas grava-
doras apagadas, os analistas re-
coñecen que se trata dunha
forma de non mollarse dema-
siado, porque corresponde coa
media histórica dos grandes ín-
dices. Se a bolsa sobe máis, o
analista sempre pode dicir que
pecou de prudente, e que sem-
pre é mellor pasarse de cauto
que de optimista. Se baixa, é me-
llor equivocarse anunciando un
ascenso pequeno que dicindo
que a bolsa vai subir un 40%.�

Administracións públicas en
Europa e América xa anuncia-
ron que retirarán en 2010 a
maior parte do paquete de me-
didas. Poucos analistas se atre-
ven a facer conxecturas do que
isto suporá para o sistema fi-
nanceiro.

Pese ao bo resultado final, o
descenso de volume nego-
ciado na Bolsa española fai ex-
plícito o carácter turbulento de
2009. O diñeiro investido bai-

As axudas estatais foron fundamentais
para a recuperación das accións
que alcanzaran mínimos históricos en maio

Sobe o paro e tamén... a bolsa

Traballadores de Alfageme ocupan o concello de Vigo.  A acción reivin-

dicativa produciuse o 12 de xaneiro, e tiña como obxectivo solicitar unha

reunión co alcalde. Os sindicatos denuncian o incumprimento do acordo

que fixo posíbel a recalificación dos terreos da planta de Vigo, na rúa Tomás

Alonso. O pacto incluía a obriga da empresa de levantar unha nova fábrica

no concello, posibilidade que agora nega.�

Bolsa de Madrid.   SUSANA VERA / REUTERS

’’O máximo do ano,
12.102 puntos, supuxo un
incremento de máis do 75%
desde o punto mínimo”

’’Nos últimos exercicios
as previsións sobre a bolsa
erraron e poucos se atreven
a prognosticar
o que ocorrerá en 2010”

EN MOITAS OCASIÓNS
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Xurxo González
Acércase o domingo anterior ao
Entroido, e polo tanto a Feira do
Cocido de Lalín, que celebra en
2010 a edición número 42. A pe-
sar da magnitude da festa, a ca-
pital da comarca do Deza non
está para moitas alegrías. O
paro na bisbarra aumentou un
50% desde 2006. O 2009 pechou
con 2.399 persoas sen emprego
nos seis concellos que a compo-
ñen (Lalín, Silleda, Rodeiro,
Agolada, Vila de Cruces e Do-
zón), dos cales 1.225 se concen-
tran na capital.

Lalín é moito máis que co-
cido. De feito resulta difícil para
o visitante inexperto atopar un
sitio onde sirvan este prato tí-
pico nun día de semana. O cre-
cemento da vila, emblema de
dinamismo empresarial no difí-
cil contexto do interior galego,
dependeu nos últimos anos da
industria téxtil, con ampla tradi-
ción da comarca, e da constru-
ción, como piares fundamen-
tais. Tamén a produción láctea
tivo un peso importante, nunha
zona que reúne boas caracterís-
ticas para esta actividade gan-
deira. A situación resúmea Al-
berto Cuíña, adxunto á direc-
ción de Inasus, empresa dedi-
cada á produción e instalación
de fachadas especiais: “esta
crise, a diferencia doutras ante-
riores, afecta aos tres sectores
produtivos da comarca, co cal a
situación é moi complicada”.

FATALISMO PERO TAMÉN LOITA.Nas úl-
timas semanas varias empresas
téxtiles de Lalín recolleron a
atención de medios de ámbito
galego. As accións máis especta-
culares correron a cargo do ca-
dro de persoal de Montoto.
Logo dun ERE que deixaba na
rúa a 111 persoas, a empresa
tivo problemas para que caixas e
bancos aprobasen o proxecto
de viabilidade que aseguraba o
emprego para outras 129 na
planta de Lalín. A negociación

desbloqueouse logo de que
unha parte importante do cadro
de persoal se pechase en varias
sucursais do centro de Santiago.

O vindeiro 18 de febreiro o
Xulgado do Social de Ponteve-
dra celebrará a vista sobre a ex-
tinción de contrato solicitada
pola maioría das 63 emprega-
das de Toypes. Nalgúns casos a
compañía debe cinco meses de
nómina. Este tipo de accións
reivindicativas constitúen unha
novidade na extensa pax lali-
nense. Hai que ter en conta que
nos primeiros anos da década
que agora remata o índice de
paro na capital do Deza aproxi-
mábase ao que os expertos con-
sideran pleno emprego.

Rafael Iglesias, carteiro rural
e delegado da CIG en Lalín,
apunta que “durante décadas o
auxe das industrias, especial-
mente do téxtil, estivo baseado
en condicións laborais moi du-
ras. Con todo, os traballadores
sempre as aguantaron, xa que o
normal era ter a idea de que o
traballo era un favor, porque a
alternativa era o campo, que
ofrecía poucas saídas. Esta con-
cepción está comezando a ra-
char durante esta crise”.

Con todo, o fatalismo está
moi presente nos cadros de per-
soal de Lalín. Un exemplo é o de
Marisa, dependenta do outlet
de Montoto no moderno cen-
tro comercial Pontiñas. Pregun-
tada por como ve o futuro, res-
ponde cun sorriso resignado
que “xa se verá, eu prefiro vivir
ao día. Se isto se acaba, xa sairá
algo...”. E isto a pesar de levar
nove anos en Montoto.

PROBLEMAS DE CIDADE. A estrutura
comercial deste concello de
pouco máis de 20.000 habitan-
tes está condicionada por dous
centros comerciais máis propios
dunha cidade media que dunha
vila. A grande superficie de
Eroski ten que competir co cen-
tro comercial Pontiñas,

ANOSATERRA
14-20 DE XANEIRO DE 2010

Os bateeiros galegos celebran que a UE non rebaixe os niveis de bioto-
xina para o mexilón.Francisco Alcalde, presidente do Consello Regulador

da Denominación de Orixe, asegurou que os actuais niveis garanten a salubri-

dade. Os produtores manteñen agora a incerteza porque Francia variou o

método químico de análise, e esixen que se confirme cal vai prevalecer. �

EFECTOS DA CRISE

A crise ataca os sectores clave da capital
do Deza: téxtil, construción e leite

Marisa, dependenta do outlet de

Montoto no centro comercial Pontiñas.

Andrés Bahíllo, administrador do

centro comercial Pontiñas.

Rafael Iglesias, carteiro rural e dele-

gado da CIG en Lalín.

Indústrias González

Centro comercial Pontiñas.

O desemprego cuestiona Lalín,
o milagre da Galicia interior

>>>
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nente de alcalde de Lalín e de-
putado do PP no Parlamento
galego, afirma que “a nosa con-
dición de cruce de camiños fa-
vorécenos. As cidades de Gali-
cia están como moito a hora e
media de Lalín, e moi poucas
localidades poden presumir
diso”. De feito, a pesar da crise,
o goberno municipal tramita o
terceiro parque industrial do
concello, que se unirá ao de Bo-
tos e ao máis recente Lalín
2000. “Temos que estar prepa-
rados para cando a economía
volva medrar”, afirma Rodrí-
guez. As catro saídas de Lalín á
xa rematada Autopista Central
Galega esperan un auxe reno-
vado de tráfico.

Florentino Cacheda, presi-
dente do grupo de moda Flo-
rentino, incide en que esta crise
marcará un punto de inflexión
no téxtil lalinés. “O sector vén
arrastrando unha crise particu-
lar desde hai anos, pero logo das
dificultades destes últimos me-
ses, dificilmente poderemos re-
cuperar a fase anterior”. O vete-
rano empresario afirma así e
todo que “penso que, a pesar da
competencia estranxeira, pó-
dese traballar en Lalín se se
aposta pola tecnoloxía e a crea-
ción de marcas e valor enga-
dido. Nós mantemos aquí unha
parte moi importante do cadro
de persoal, aínda que non sen
dificultades”.�

promovido por unha
alianza entre a inmobiliaria Su-
perco (participada polos propie-
tarios de Gadisa, Claudio e ou-
tros empresarios coruñeses) e a
patronal local. Durante algúns
anos, houbo dous cines, un en
cada gran superficie. Hoxe só
queda o de Pontiñas, o que su-
pón unha oferta en salas seme-
llante á que ofrece Ourense.

A crise nótase tamén no cen-
tro comercial. Andrés Bahíllo,
administrador da instalación,
afirma que actualmente están
ocupados o 75% dos locais, ao
tempo que se mostra orgulloso
de que “a cifra media de ventas
en 2009 aumentou un 15% res-
pecto ao ano anterior”. O centro
dá traballo a preto de 200 per-
soas, pero nalgunhas zonas son
evidentes os ocos baleiros. Al-
gúns empregados confirman
que moitos dos comercios pe-
chados tiveron que cesar a acti-
vidade nos últimos meses.

?Aínda que non o pareza, e
moitos non a vexan así, Lalín é
unha cidade, e como tal debe
enfrontar os seus problemas”,
afirma un empresario local. Así
o reflicten as estatísticas de de-
sempregados: 505 pertencen ao
sector servizos, 278 á industria e
245 á construción.

A VANTAXE DE ESTAR NO MEDIO. Un
dos lemas de Lalín é Quilóme-
tro cero. Román Rodríguez, te-

ECONOMÍA.21.
ANOSATERRA
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’’Durante décadas o auxe
das industrias,
especialmente do téxtil,
estivo baseado
en condicións laborais
moi duras”

[Rafael Iglesias]
CIG.

’’Pódese traballar en Lalín
se se aposta pola
tecnoloxía e a creación
de marcas e valor
engadido”

[Florentino Cacheda]
Empresario téxtil..

’’O goberno municipal
tramita o terceiro parque
industrial do concello”

Manuel Cao

Unha das principais iniciativas na historia do Goberno
da Xunta de Galicia foi o deseño dunha estratexia

orientada a explotar dende o punto de vista turístico o mi-
lenario Camiño de Santiago. Tal impulso foi dado polo pri-
meiro Goberno Fraga nun momento no que a España do
1992 estaba inmersa en campañas de proxección exterior
tan importantes como os Xogos Olímpicos de Barcelona e
a Exposición Universal de Sevilla.

No seu momento, a clase política decidiu centrarse nos
300 millóns de pesetas que cobrara o cantante Julio Iglesias
polas súas actuacións e actividade promocional pero de
facto de aí xurdíu a principal estratexia de proxección turís-
tica de Galicia até constituír o Camiño de Santiago a marca
máis coñecida alén do Padornelo. A integración na UE e os
seus fondos, a inclusión pola UNESCO do Camiño como
Ben Patrimonio da Humanidade en 1993 e varios anos xu-
bilares nun curto espazo temporal (1993, 1999, 2004 e
2010) están a facer do Xacobeo un factor de dinamismo
económico do que todos tratan de tirar proveito.

O obxectivo principal dos sucesivos gobernos foi o uso
do Xacobeo para o afortalamento clientelar vencellando os
grupos da cultura e as institucións provinciais e locais me-
diante actuacións esparexidas polo país postergando as
iniciativas no exterior que poderían achegar novos fluxos
de turistas da sociedade global. O 2010 é un bon exemplo
de reactivación do localismo receoso da importancia de
Santiago apostando sen dúbidas pola pexa das iniciativas
exitosas do veciño. E iso en relación a unha cidade incapaz
de explotar no seu beneficio factores como a capitalidade
administrativa, a milenaria universidade ou a catedral
como centro de relixiosidade (é iniciativa recorrente do
Concello programar vivendas sociais para unha cidade
con rendas medias e altas).

O goberno de Feij009 acepta esa desconfianza a res-
pecto do Xacobeo considerando gasto o que antes era in-
vestimento. Así, a campaña do 2010 é moi modesta, ale-
gando a situación de crise, diseminando por outros Con-
cellos as actividades a realizar e contratando a promoción
con axentes madrileños que xa fracasaron co Madrid 2016.
O máis destacábel é a ausencia de Santiago no proxecto
promocional non sendo descartábel que algunha lumina-
ria localista se lance a propoñer que xa é hora de sacar en
procesión o Apóstolo para que dea o aire e que todos os ve-
ciños de Galicia e, por que non de España! poidan acadar a
Compostela e gañar o xubileo sen saír da casa.

O proxecto Xacobeo 2010 mostra como unha medida
exitosa pode quedar esterilizada sen ser substituída por
outra, o que revela unha falta de ideas preocupante pois o
proxecto turístico do Xacobeo agochaba elevadas poten-
cialidades de explotación polo seu carácter multifuncio-
nal: espiritualidade, ecoloxía, cultura, patrimonio, gas-
tronomía, diversidade lingüística, deporte, etc. Non ten
lóxica profundar na introdución no mercado turístico
dunha marca como o Camiño de Santiago para logo
abandonala.�

Non ten lóxica profundar
na introdución no mercado
turístico dunha marca como
o Camiño de Santiago para
logo abandonala”

’’

’’
XACOBEO 2010 

Sexa para ben ou para mal, o

apelido Cuíña está moi pre-

sente na vida cotiá de Lalín.

Xosé Cuíña Crespo, cuxo se-

gundo cabodano se celebrou

o pasado 27 de decembro,

marcou máis de dez anos de

política galega e lalinesa. O

malogrado conselleiro do PP-

deG (1989-2002) dominou a

política de Lalín e, xunto cos

seus irmán Ramón e Eladio,

parte da súa economía. O

grupo de empresas Aurela,

propiedade da familia Cuíña, é

un dos máis potentes da co-

marca. Algunhas empresas,

como Inasus, dedican case

toda a súa produción aos mer-

cados internacionais. 

Rafael Iglesias, que foi con-

celleiro do BNG até 2007, de-

fende a versión de que Cuíña

foi un dos artífices da época

dourada de Lalín: “O poder do

PPdeG neste territorios arte-

llouse a partir dunha alianza

entre o partido e unha parte

importante do empresariado”.

Así, as redes de emprego servi-

rían para fomentar as folgadas

vitorias conservadoras (o PP

chegou a ter 17 dos 21 conce-

lleiros -hoxe ten 13) e as maio-

rías absolutas na Xunta atrae-

rían aluvións de millóns ao

Deza.

Os empresarios non com-

parten o mito Cuíña. Algúns

chegan a apuntar en privado

que Cuíña non creou Lalín, se-

nón que Lalín fixo a Cuíña. O

mérito sería dos que nos anos

sesenta e setenta foron quen

de canalizar o aforro emi-

grante cara sectores produti-

vos con futuro. Florentino Ca-

cheda apunta que “o Lalín ac-

tual está construído por unha

xeración de emprendedores

que non lles debe moito aos

políticos. Algúns xa estabamos

antes que Cuíña”.�

’’O Lalín actual
está construído
por unha xeración
de emprendedores
que non lle debe moito
aos políticos”

[Florentino Cacheda]
Empresario téxtil.

Obsesión Cuíña

>>>
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Un total de 71 afeccionados, a
maior parte menores, perderon
a vida a consecuencia dunha
avalancha de espectadores. O
máis esperpéntico do caso foi a
reacción das autoridades ar-
xentinas que sancionaron cun-
ha multa de 50 dólares os res-
ponsábeis do suceso.

A ‘GUERRA DO FÚTBOL’.Aínda que es-
ta denominación xerou confu-
sión entre os afeccionados ao
“deporte rei” e moitos analistas
separan a confrontación bélica
en si da deportiva, o certo é que
todos coinciden en sinalar que
o fútbol foi o detonante dun
conflito entre Honduras e o Sal-
vador que ocasionou máis de
4.000 mortos e máis de 300.000
desprazados, a meirande parte
deles salvadoreños que vivían
en zonas transfronteirizas. 

Detrás da chamada ‘Guerra
do fútbol’ agochábanse reivin-
dicacións territoriais duns e ou-
tros. Os feitos remóntanse ao
verán de 1969 na fase clasifica-
toria para o mundial de México
de 1970. Tanto as autoridades
de ambos países coma os seus
respectivos medios de comuni-
cación crearan un clima idóneo
para que se producisen os
acontecementos. Así, en territo-
rio hondureño permitíuselles

aos afeccionados montar alga-
radas diante do hotel onde se
hospedaba o equipo salvadore-
ño, mentres que no partido de
volta diante do centro hostalei-
ro onde estaba o combinado de
Honduras producíanse dúas
mortes. Tamén, o partido de
desempate, xogado en México,
se celebrou nun ambiente cal-
deado. Finalmente, os salvado-
reños conseguirían a clasifica-
ción para o primeiro mundial
que se xogou en terras charras.   

A TRAXEDIA DO ESTADIO NACIONAL DE

PERÚ. O 24 de maio de 1964 tiña
lugar outra das traxedias máis
grandes da historia do fútbol.
No partido de clasificación pa-
ra os Xogos Olímpicos de To-
quio, o árbitro anulou un gol ao
equipo peruano cando perdía
por 0-1. A raíz desta decisión ar-
bitral, o público asistente ao
encontro alporizouse. Pero de
novo a actuación policial foi
desproporcionada. Para frear
os ánimos dos afeccionados,
utilizaron gas lacrimóxeno, o
que fixo que moitos fuxisen
presas do pánico, pero as por-
tas do recinto deportivo esta-

Recibida en Lomé dos restos do

axudante técnico da selección de

Togo, Amalete Abalo.

NOEL KOUKOU TADEGNO N/ REUTERS

directo para varios países euro-
peos. Aínda que as escenas
conmocionaron ao mundo en-
teiro, a UEFA non suspendeu a
final que acabaría gañando a
Juventus. Como consecuencia
do drama, os equipos ingleses
foron suspendidos por cinco
anos das competicións euro-
peas, nunha época na que eran
os grandes dominadores das
mesmas.

OUTROS SUCESOS. Un preludio do
ocorrido en Heysel foi a traxedia
de Valey Parade, na localidade
inglesa de Bradford para cele-
brar o ascenso de categoría des-
te equipo, o 11 de maio de 1985.
A consecuencia dun incendio
faleceron 96 persoas dentro do
estadio que dispuña dunhas
instalacións vetustas que data-
ban de 1908. 

A última das traxedias, pre-
via ao tiroteo da selección de
Togo, tivo lugar o pasado ano
en Costa de Marfil, na que mo-
rreron 22 persoas e outras 130
resultaron feridas tras despren-
derse unha das paredes do esta-
dio no que se xogaba un partido
internacional.�

Antonio Cendán
O recente asasinato de tres
membros da selección de Togo
cando partía cara a Copa de
África fai rexurdir a vella pantas-
ma da violencia extrafutbolísti-
ca, o deporte utilizado como ar-
gumento para outras fins que
nada teñen que ver con el, así
coma a seguridade nas instala-
cións e competicións deporti-
vas de alto nivel. 

Os tres membros do equipo
togolés, que se retirou do tor-
neo continental africano, foron
abatidos  por un grupo deno-
minado Fronte para a Libera-
ción do Encrave de Cabinda
que abriu fogo contra o autobús
que trasladaba o combinado de
Togo para disputar o torneo. 

A  máis do suceso, o que sor-
prendeu foi a reacción das au-
toridades, tanto políticas coma
deportivas, que case chegan a
culpar os togoleses “por non di-
rixirse en avión” a Angola, país
no que se está a celebrar o Cam-
pionato africano.

Non embargante, feitos co-
ma este non son novos. Os
acontecementos nos que se
produciron traxedias relaciona-
das co mundo futbolístico son
tan antigas coma o propio de-
porte. Moitos deles foron extra-
ordinariamente sanguinarios e
podían terse evitado coma os
ocorridos no Estadio Antonio
Vespucio, de Bos Aires, na fa-
mosa Porta 12 do campo. En
xullo de 1944 sete persoas per-
dían a vida nese lugar a conse-
cuencia dunha carga policial.
Pero os sucesos que farían tris-
temente coñecida mundial-
mente a Porta 12 repetiríanse
en 1968, cando se encontraba
pechada durante un partido.

A violencia sufrida a pasada semana
pola selección de Togo lembra
que o fútbol é o deporte que máis vidas
humanas cobrou ao longo da historia

ban pechadas con ferrollos, cir-
cunstancia esta que provocou
a morte de 300 seguidores.

TRAXEDIA TELEVISADA NO ESTADIO HEY-

SEL DE BRUXELAS. O máis comenta-
do de todos cantos sucesos
ocorreron como consecuencia
do fútbol, foi a final da Copa de
Europa de 1985, disputada o 29
de maio dese ano no Estadio
Heysel da capital belga. Varios
centos de seareiros da Juventus
de Turín quedaron esmagados
contra os valados protectores
do campo. Aínda que segundo
a versión da UEFA, os seguido-
res da Juve e do Liverpool foran
distribuídos en distintas zonas
do estadio, o certo é que afec-
cionados británicos e italianos
xuntáronse nunha mesma gra-
da, o que provocou un enfron-
tamento que ocasionaría a
morte de 39 persoas, maiorita-
riamente italianas. Así mesmo,
resultarían feridas outras 600.
No interior do estadio e nas sú-
as áreas anexas improvisáronse
hospitais de campaña para
atender os feridos. 

A traxedia tivo a peculiarida-
de de que foi retransmitida en

Traxedias dentro e fóra dos estadios

’’A traxedia de Heysel
tivo a peculiaridade
de que foi retransmitida
en directo para varios
países europeos”

VIOLENCIA E DEPORTE

Imaxe do Estadio de Heysel (Bruxelas), o 29 de maio do 1985, antes do partido Juventus de Turín-Liverpool. REUTERS
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Antonio Cendán
A xogadora galega de balonmán
Begoña Fernández (Vigo, 1980)
é unha das mellores do mundo.
A IHF incluíuna no ‘sete ideal’
do mundial celebrado en China
a finais de 2009. A deportista vi-
guesa é unha peza fundamental
na selección española e tamén
no seu equipo, o Itxako Navarra,
que xoga os seus partidos na lo-
calidade de Estella. A balonma-
nista viguesa, que acadou un
cuarto posto no mundial con
España e un subcampionato de
Europa, quéixase da situación
actual do deporte que practica
en Galicia, no que di que “hai
moito machismo”.
QQuuee  ssuuppuuxxoo  ppaarraa  vvoosstteeddee  aa  iinn--
cclluussiióónn  nnoo  mmeelllloorr  ‘‘sseettee’’  ddoo
MMuunnddoo??
Unha alegría moi grande e un
orgullo, foi ademais a recom-
pensa a un traballo que fixemos
ao longo de moito tempo. Ta-
mén foi decisiva a contribución
do resto do equipo, sen o que
non sería posíbel acadar este
mérito.
QQuueeddoouullllee  aallggoo  ddee  ssaabboorr  aaggrriiddoo--
ccee  oo  ffeeiittoo  ddee  nnoonn  aaccaaddaarr  mmeeddaallllaa
nnoo  MMuunnddiiaall??
A verdade é que mirando cara
atrás friamente dáste conta de
que acadar o cuarto posto esti-
vo moi ben e fixemos un gran
torneo pero cando te atopabas
alí, loitando entre as mellores
do mundo, os pensamentos
eran outros. Unha vez que esta-
bas na pelexa polas medallas
pensabas que non se che debía
escapar esa oportunidade. A
sensación que tivemos en Chi-
na, non foi boa, aínda que a cla-
sificación foi excelente.
CCoommoo  eessttáá  aaccttuuaallmmeennttee  oo  bbaa--
lloonnmmáánn  ffeemmiinniinnoo??
Complicado, pola crise econó-
mica, aínda así os clubs están
respondendo a pesar das limi-
tacións con que se atopan. De
feito, algúns equipos que antes
tiñan un gran nivel agora estano
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a perder porque se ven na obri-
ga de desprenderse dalgunhas
das súas mellores xogadoras.
EE  oo  ggaalleeggoo??
Aquí podería facerse moito
máis por este deporte, pero
existe moito machismo, a mei-
rande parte dos cartos vanse
para equipos de homes, que si
gozan de apoio económico. A
inexistencia dun equipo de re-
ferencia feminino, como foi no
seu día o Porriño, complícalle
moito as cousas as novas xera-
cións de xogadoras que se en-
contran sen un equipo ao que
poder dar o salto e triunfar.
CCaall  sseerrííaa  aa  ssoolluucciióónn??
Todo pasa por un cambio de
mentalidade e tamén das for-
mas. Os dirixentes deportivos
galegos teñen que concienciarse
de que é necesario apoiar o de-
porte e os deportistas, que sen
axudas económicas, como as
que hai noutros puntos do Esta-
do, non estamos en condicións
de competir. De feito, moitas ra-
pazas novas que poderían triun-
far en Galicia vense na obriga de
emigrar. Se quedan na terra, o
máis probábel e que abandonen
ou xoguen en categorías inferio-
res ás que lles correspondería
pola súa calidade.
SSoonn  nneecceessaarriiaass  aass  aaxxuuddaass  iinnssttii--
ttuucciioonnaaiiss  aaooss  cclluubbss??
Dende logo. O deporte femini-
no precisa moito máis do apoio
institucional que o masculino,
posto que os patrocinadores
por inercia elixen directamente
os clubs de homes antes que os

das mulleres e moi especial-
mente en Galicia.
EExxiisstteenn  oouuttrrooss  ffaaccttoorreess  qquuee  iinn--
ffllúúaann  nnoo  ddeeppoorrttee  ddee  eeqquuiippooss  ffee--
mmiinniinnooss??  
A experiencia persoal demós-
trame que en localidades que
non sexan moi grandes como é
o caso de Estella, onde estou ac-
tualmente, é máis fácil que
triunfe un equipo dun deporte
que non é socialmente maiori-
tario porque aquí tes o apoio de
todas as institucións e todos os
afeccionados. Pola contra, en
cidades coma Vigo ou Valencia
está moito máis complicado,
pois deben repartir moito máis
axudas. 
FFaalleemmooss  ddooss  sseeuuss  oobbxxeeccttiivvooss
ppeerrssooaaiiss......
Neste momento estou moi cen-
trada na presente temporada.
Teño a ilusión de revalidar o tí-
tulo de liga con Itxako e logo in-
tentar conquistar a Copa da Ra-
íña, aínda que neste torneo, ao
ser moi poucos partidos, inflúe
moito máis a sorte. Tamén nos
gustaría meternos na Recopa
de Europa, xa que agora non
nos quedan posibilidades na
Champions.
EE  ccooaa  sseelleecccciióónn??
Pois intentar seguir mantendo
ese nivel que acadamos nos úl-
timos dous anos, que penso
que foi óptimo e intentar aca-
dar cando menos os postos xa
logrados nas últimas competi-
cións internacionais.
PPeennssaa  nnooss  XXooggooss  OOllíímmppiiccooss??
Os de Londres aínda quedan un
pouco lonxe, pero é a miña ilu-
sión e a de calquera deportista.
Se seguimos nesta liña ascen-
dente conseguiremos a clasifi-
cación e incluso se podería fa-
cer un bo papel, pero non nos
temos que despistar. Ademais,
os Xogos Olímpicos é a compe-
tición que sempre se lle atran-
cou á selección española. Dos
de Pequín quedamos fora nos
despachos.�

’’A inexistencia dun equipo
de referencia feminino,
como foi no seu día
o Porriño, complícalles
moito as cousas ás novas
xeracións de xogadoras”

’’Nas localidades pequenas
os deportes minoritarios
teñen maior apoio
institucional. Nas grandes,
as axudas hai que
repartilas entre máis clubs
e deportes”

[Begoña Fernández]

Begoña Fernándezen pleno esforzo no mundial celebrado en China.

Begoña Fernández, mellor pivote do mundo

‘No balonmán hai moito machismo’
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Era poeta da lingua vivida na
que profundaba como lingua
herdada, pero tamén como
innovación e investigación.
Aproveita a sabedoría do pa-
sado pero crea lingua nova
baseándose na que coñece
dos seus catro avós, como el
dicía, que xuntaban os idio-
mas do Courel, do Cebreiro,
do Bierzo e de Samos. Outra
clave súa é ser poeta do ins-
tante, como creador e comu-
nicador. Cada recital seu era
unha creación e unha recrea-
ción. Recitaba con acerto os
seus poemas e os dos demais.
Coñecía moi ben o tesouro da
nosa poesía medieval e dou-
tros poetas cos que comunga-
ba, como María Mariño ou Pi-
mentel, sendo el e eles ao dici-
los. Como rapsoda –aínda que
a el lle gustaba chamarse dici-
dor de poemas– era moi espe-
cial porque facía unha verda-
deira actuación teatral, unha
interpretación.
XXuunnttoo  áá  oorraalliiddaaddee  eessttaabbaa  aa  ppoo--
eessííaa  ccaalliiggrrááffiiccaa,,  eerraa  ttaamméénn  uunn--
hhaa  ccrreeaacciióónn  iinnddeeppeennddeennttee,,
aaíínnddaa  qquuee  ppuuiiddeessee  sseemmeellllaarr
bbrriinnccaaddeeiirraa??
O trazo é esencial na súa poe-
sía e el tomaba moi en serio esa
dimensión gráfica e de move-
mento corporal. E en serio de-
bemos tomala. Novoneyra ta-
mén traballou no gravado e na
poesía pictórica.
AA  bbrreevviiddaaddee  ee  oo  ggrraaffiissmmoo  ffaann
ppeennssaarr  nnuunnhhaa  qquueerreenncciiaa
oorriieennttaall  ddee  NNoovvoonneeyyrraa..
Dicía que non era de moitas
lecturas pero si moi sentidas e
escollidas. Conectou profun-
damente coa poesía oriental
toda, tanto do Extremo como
do Medio Oriente. Non é que
haxa unha influencia senón
unha escolla desa sintonía.
Ademais hai moitas cone-
xións nas vivencias poéticas
galaicas, sobre todo na poesía
popular, que podemos rela-
cionar coas da poesía chinesa,
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Xan Carballa
Pepe Álvez [FOTOGRAFÍA]

Oprimeiro libro so-
bre Uxío Novoney-
ra vén de publica-
lo, na colección

Esencias de Edicións A Nosa
Terra, Carmen Blanco (Lugo,
1954). Profesora de Lingua e Li-
teratura Galega na Faculdade
de Humanidades do Campus
de Lugo, escritora e feminista,
Carmen Blanco é autora dun-
ha extensa obra crítica e ensa-
ística e xa ten traballado en di-
versas ocasións sobre a obra do
poeta do Caurel.
CCoonn  UUxxííoo  NNoovvoonneeyyrraa,,  aass  LLeettrraass
GGaalleeggaass  22001100  eessttáánn  ddeeddiiccaaddaass  aa
uunn  hhoommee  qquuee  vviivviiuu  ccoommaa  nniinn--
gguuéénn  aa  ppooeessííaa??
Por enriba de todo foi un Poeta,
porque non só escribiu versos
senón que viviu a poesía que
para el érao todo.
CCaall  eerraa  aa  ssúúaa  iiddeeaa  ddaa  ffuunncciióónn  oouu
ddoo  sseennttiiddoo  ddaa  ppooeessííaa??
Era poeta na vida e pasaba
épocas sen publicar adicado a
outras tarefas máis urxentes. A
paixón pola beleza, o pensa-
mento profundo e a liberdade,
que eran a matriz do seu en-
tender a poesía, estaban nel
sempre presentes. Deixou un
testamento vital, intelectual e
poético que é Dos soños tei-
mosos. Aí quedou un Novo-
neyra final que está nese testa-
mento último e contén a sabe-
doría do home que viviu con
conciencia e xa marcha. É o
Novoneyra esencial pero hai
outros Novoneyra que foron
sendo ao longo do tempo, por-
que o poeta foi mudando e
aprendendo. Este ano deberí-
anos servir para romper os tó-
picos e os prexuízos que me-
draron ao seu redor.
QQuuee  ttóóppiiccooss??
A idea de que só é o poeta da
natureza e d’Os Eidos. Ese sería
o máis forte. Pero sendo un
grande poeta da Terra e do

Courel, a súa obra contén moi-
tas máis cousas.
FFooii  uunn  eessccrriittoorr  ddee  tteemmppooss  ccrreeaa--
ttiivvooss  lleennttooss??
Cando menos á hora de publi-
car, pero tamén porque así cre-
ou a súa obra. Esa calma é boa
para temperar esta época ace-
lerada na que vivimos. Novo-
neyra detén o tempo para
afondar, para pensar e sentir. E
para vivir o instante. Tiña inte-
riorizado o tempo longo da se-
rra, o da Galicia arredada, o da
lenta historia cotiá.
EEmmppeezzaa  aa  ppuubblliiccaarr  eessttaannddoo  eenn
MMaaddrriidd,,  tteenn  aallggúúnn  mmeennttoorr  lliittee--
rraarriioo??
Na lapela d’ Os Eidosdi que na-
ceu para a poesía en Madrid e
que Madrid lle deu a Poesía e o
Amor. E tamén conta que foi
Dionisio Gamallo Fierros quen
o animou a escribir. Gamallo é
un importante mentor da poe-
sía, non só de Uxío, tamén de
Luz Pozo Garza.
CCoonn  MMaannuueell  MMaarrííaa  ccooiinncciiddiiuu
ddeessddee  aa  mmoocciiddaaddee,,  éé  nnaattuurraall
ppeennssaarr  ssiimmuullttaanneeaammeennttee  nnaass
ssúúaass  ddúúaass  ffiigguurraass??
Ten moito sentido pola unión
biográfica e a amizade profun-
da de entrambos dous. Tamén
teñen coincidencias ideolóxi-
cas e políticas, ou creativas, co-
mo o tratamento da Terra. Pe-
ro hai grandes diferenzas, por-
que, no esencial, son poetas to-
talmente distintos e personali-
dades mesmo opostas.
NNoo  sseeuu  lliibbrroo  ffaallaa  ddaa  ffoorrttee  ppeeggaa--
ddaa  ppoollííttiiccaa..
A temática telúrica tena sem-
pre e é derivada da impresio-
nante contorna da Serra do
Courel na que naceu e viviu.
Pero sendo un poeta da Terra e
da Lingua-Fala que alí escoi-
tou, Novoneyra tamén é poeta
da Terra como Patria e Xente.
A concienciación política e a
visión política que lle medrou
en Madrid e Compostela, pero
que xa herdara dunha historia
familiar liberal e de esquerdas,

transfírese a unha poesía de
corte comprometido e social a
partir dos anos 60, xa de ma-
neira decidida en Os Eidos 2.
As “Elexías de Madrid”, a “Le-
tanía de Galicia” e o “Vietnam
Canto” son tan Novoneyra co-
mo Os eidos.
CCaannddoo  ssee  rreeffiirree  áá  lliinngguuaa  ppooééttiiccaa
ddee  NNoovvoonneeyyrraa  hhaaii  dduunnhhaa  bbaann--
ddaa  aa  rreeffeerreenncciiaa  aaoo  uussoo  aa  mmaann--
tteennttaa  ddoo  ggaalleeggoo  ffaallaaddoo  nnoo  CCoouu--
rreell  ee  ttaamméénn  áá  iinnvveenncciióónn  ee  áá  tteenn--
ssiióónn  lliinnggüüííssttiiccaa,,  xxuunnttoo  aa  uunnhhaa
rreeiinnvveenncciióónn  ffóónniiccaa  nnoo  mmoo--
mmeennttoo  ddee  ddiicciirr  ooss  ppooeemmaass..  ÉÉ  oo
ggrraannddee  rraappssooddaa  ggaalleeggoo  ccoonn--
tteemmppoorráánneeoo??

xaponesa e doutros orientes e
marxes de Occidente. Iso non
só o di a crítica, tamén o pro-
pio Novoneyra o entendía así.
CCaannddoo  ssee  pprroodduucceenn  eessttaass  cceellee--
bbrraacciióónnss  ttaann  iinntteennssaass  ssaaee  áá  lluuzz
ttooddoo  oo  ffoonnddoo  ddee  aarrmmaarriioo  ddoo
hhoommeennaaxxeeaaddoo..  HHaaii  mmooiittaa  oobbrraa
ppoorr  ccooññeecceerr  ddee  NNoovvoonneeyyrraa??
Hai moitísimo texto disperso,
entre coñecidos e en xornais
ou publicacións variadas, e ta-
mén textos gardados na casa
por Elba. Tamén moitas va-
riantes dos poemas, porque el
é un poeta en marcha e sem-
pre está refacendo a súa pro-
pia obra. Tanto que ás veces a
versión canónica que tanto
nos gustara e que estaba xa fi-
xada nos libros, el, ao cabo do
tempo, refaina en libros no-
vos. No esencial, a versión fi-
nal é sempre a mellor porque
inclúe todo o que aprendeu
na vida e o Novoneyra último
é o máis profundo. Moitos po-
etas teñen feito esa depura-
ción constante, Juan Ramón
Jiménez no seu día e contem-
poraneamente estao facendo
Antonio Gamoneda.
AA  oobbrraa  nnoonn  éé  mmooii  eexxtteennssaa,,  ppeerroo
ssee  ffuuxxiimmooss  ddee  rreedduucciilloo  aa  OOss  EEii--
ddooss,,  ccaalleess  ssoonn  ooss  lliibbrrooss  iinnddiiss--
ppeennssáábbeeiiss  ddee  NNoovvoonneeyyrraa??
Toda a súa obra. Pero pode-
mos clasificala en ciclos. Un
da Terra-Natureza-Lingua,
centrado n´Os Eidos basica-
mente; o ciclo político da Te-
rra-Patria-Ser Humano, que
pode simbolizar Do Caurel a
Compostela; e finalmente o
ciclo elexíaco que recompilou
baixo o título Tempo de
elexía, que é esa poesía que
nace da ausencia, da morte
ou da dor. Despois teríamos
os Poemas caligráficos e o
Novoneyra último. Non de-
bemos ser nugalláns e que-
darnos só co máis coñecido,
porque Novoneyra é un poeta
da apertura continua ao co-
ñecemento.�

Carmen Blanco, escritora

‘Novoneyra soubo deter o tempo
nesta época tan acelerada’

2010, ANO NOVONEYRA

’’Conectou profundamente
coa poesía oriental”

’’Hai que romper co tópico
que reduce a Novoneyra
ao poeta d’Os Eidos”

’’Gamallo Fierros foi quen
o animou a escribir igual que
fixo con Luz Pozo Garza”

’’Foi un poeta en marcha,
sempre refacendo a súa
propia obra”
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David Barro,
director artístico
de Espazo Atlántico
‘A feira busca un
lugar propio
vinculado a Portugal’

M.B.
Entre o 14 e o 17 de xaneiro celé-
brase no Ifevi a IV edición da feira
de arte contemporánea de Vigo,
baixo novo nome, Espazo Atlán-
tico.A feira, antes Puro Arte,pre-
séntase renovada e con máis
presenza internacional. O 15%
da recadación das entradas des-
tinarase á Fundación IgualArte. 
NNoovvoo  nnoommee,,  nnoovvaa  ffeeiirraa??
O nome xa indica a relación es-
tratéxica que quere trazar a fei-
ra co eixo atlántico. Acadouse
unha presenza moi significati-
va de galerías portuguesas, que
se quere ir ampliando a outros
países nas vindeiras edicións. 
CCaalleess  ssoonn  aass  mmuuddaannzzaass??
A nivel galego existían ausencias
importantes. As principais gale-
rías da Asociación Galegaon es-
taban presentes. Este ano che-
gouse a un acordo coa asocia-
ción para dar recoñecemento e
visibilidade ao sector. A presen-
za portuguesa espertou ade-
mais o interese de galerías des-
tacadas do Estado. 
EEssppaazzoo  AAttlláánnttiiccoo qquueerree  ssiittuuaarr--
ssee  eennttrree  AArrccoo  ee  AArrttee  LLiissbbooaa??
Pretendemos buscar un lugar
propio, sen intención de com-
petir coas feiras consolidadas.
Certo que ese lugar está nesa re-
lación lusófona directa. Espazo
Atlántico é un punto de infle-
xión para a arte galega e para o
noroeste peninsular, que nece-
sita dunha feira de referencia. 
CCrrééaassee  aa  ccoolleecccciióónn  EEssppaazzoo
AAttlláánnttiiccoo..    QQuuee  lliiññaass  mmaarrccaa??
Segue a filosofía coa que naceu
Arco, pero o coleccionismo
evolucionou, non se merca de
xeito tan local e nacional como
nos oitenta, pero segue sendo
preciso que unha feira teña co-
lección e deixe o legado na ci-
dade que a acolle. A colección
depositarase nas instalacións
do MARCO. As liñas seguirán
os principios estratéxicos do
museo, sen limitacións xeográ-
ficas nin cronolóxicas.�
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Hai unha parte fundamental
da obra poética de Manuel
María que aínda hoxe é a máis
descoñecida e a menos estu-
dada. Estámonos a referir á
poesía do seu último ciclo cre-
ativo, básicamente aos libros
que conforman o segundo vo-
lume da súa Obra poética
completa. Seguramente o for-
te impacto literario,  social e
político que tivo até mediados
dos setenta o seu verbo máis
comprometido, máis social,
ou se se prefire, máis naciona-
lista, acabou eclipsando por
completo a súa palabra máis
íntima, máis lírica e máis telú-
rica, pese a que ese seu canto
máis delicado atravesa toda a
súa obra e mesmo está pre-
sente na súa poesía de expre-
sión e de raíz socialrealista. 

Até tal punto se asociou a fi-
gura de Manuel María ao com-
promiso político nacionalista e
á poesía de axitación que inclu-
so cando na década dos oitenta
e dos noventa o poeta nos en-
tregou espléndidos libros de
amor ou de temática esencial-
mente telúrica, estas súas obras
foron ignoradas pola crítica e
por aqueles lectores que xa
abandonaran a Manuel María
no momento en que o seu ver-
bo adquiriu un maior compro-
miso político co seu país e coa
súa xente. Estamos convenci-
dos de que moitos lectores de
poesía galega, e mesmo impor-
tantes autores da nosa literatu-
ra, non pasaron de Mar Maior,
e desde logo, xa non chegaron
nunca a libros como As lúcidas
lúas do outono, Poemas para
dicirlle a dúas lagoasou A Pri-
mavera de Venus.E por outra
parte,  aqueles lectores máis
fieis a Manuel María por sinto-
nía ideolóxica que por verda-
deiro interese pola creación po-
ética, tampouco acabaron por
celebrar con auténtico gozo a
aparición dunha poesía máis
intimista e de regreso ás raíces,
poñendo de manifesto a súa in-
capacidade emocional para
marabillarse coa pureza da pa-
labra ou unha certa incom-
prensión intelectual con este ti-
po de arte poética que ten máis
haber co propio interior do ser
humano que co combate polí-

tico e coa axitación social. 
En definitiva, e aínda que

non podemos ignorar que Ma-
nuel María foi un dos nosos au-
tores máis lidos e admirados en
vida, nun determinado mo-
mento si é certo que asistimos a
un abandono da lectura da súa
obra, nun caso porque hai
quen non asume a súa bandei-
ra e renuncia, por tanto, a ser
lector de Manuel María por esa
mera razón, e noutro caso, por-
que hai outras persoas que se-
guramente nunca poderán ser
entusiastas lectores da poesía
que fala dunha cunca, da rosa
ou dun cabaliño do demo, aín-
da que admiren a figura de Ma-
nuel María e valoren unha par-
te moi considerábel da súa
obra. Tanto unha situación co-
mo a outra o que poñen de ma-
nifesto son os prexuízos políti-
cos ou culturais que tantas ve-
ces impiden adentrarse con
plena liberdade no conxunto
da obra dun autor, marabillar-
se con ela e entender o seu sig-
nificado profundo, que é o que
acontece con Manuel María e o
que sucedeu noutros tempos
con Álvaro Cunqueiro. 

O que acabamos de dicir ex-
plica perfectamente que aínda
hoxe non teñamos valorada en
toda a súa dimensión a obra
poética de Manuel María ou
que nos pase completamente
desapercibida a súa importan-
te contribución ao cambio de
discurso da lingua poética na
década dos setenta, xa que moi
poucas persoas saben que nese
momento de crise e de renova-
ción na poesía galega, Manuel
María adiantouse –na preocu-
pación pola beleza do texto no
seu plano máis formal e na pre-
ocupación pola recuperación
de temas até entón deostados–
aos poetas que viñeron despois
ao longo da década dos oitenta
e que, non embargante, son
considerados por algúns críti-
cos como os verdadeiros artífi-
ces da ruptura co socialrealis-
mo. Realmente cando estas
novas voces iniciaron ese ca-
miño, Manuel María xa estaba
alí con obras como O libro das
baladas, escrito no 1973, cos
seus Poemas ao Outono, escri-
tos no 1976, cos seus versos de

Cecais hai unha luz (1979), e
cos seus Poemas da labarada
estremecida, escritos no 1980,
obras todas elas dun valor ab-
soluto, extraordinario. Mesmo
nos atrevemos a dicir que xa se
observa o inicio desa renova-
ción en dous libros escritos no
1972: Aldraxe contra a xistrae
Laio e clamor pola Bretaña.
Nestes dous poemarios non só
hai un poderoso canto épico e
nacionalista, hai tamén neses
dous libros fragmentos ou ver-
sos que están á altura lírica de
calquera poema do poeta máis
exquisito que poidamos atopar
nos oitenta. E é un acto de ele-
mental xustiza puntualizar es-
tas cousas, aínda que sexa máis
de trinta anos despois. 

VISIÓN HUMANISTA. Dígamolo
dunha vez e para sempre: Ma-
nuel María foi un home pro-
fundamente enraízado na súa
Terra Chá, cunha idea moi cla-
ra e moi firme de País desde
moi mozo, cunha fidelidade
inquebrantábel a Galiza e con
preocupación e compromiso
constante coa sorte histórica
do seu pobo, pero tamén foi
un home cunha visión huma-
nista do mundo e ao que nada
do ser humano lle foi alleo. E
deste home naceu a súa poe-
sía, a poesía como epopea, a
poesía da paisaxe ou de regre-
so ás raíces nativas, a poesía
amorosa, a poesía expresada
como unha pedra contra as
conciencias ou a poesía que

nos abre á emoción e á beleza.
E quen non poida ler a súa
obra en toda a súa extensión
non pode comprender a Ma-
nuel María en toda a súa di-
mensión humana e creativa.

A ninguén debería estrañar,
pois, que nun dos momentos
de maior compromiso político
de Manuel María –no ano 79 é
candidato ao Senado e á Alcal-
día de Monforte–, o poeta aca-
be escribindo un dos libros
máis líricos e de maior fortuna
literaria desa época, unha obra
dunha exquisitez admirábel,
unha verdadeira xoia da nosa
poesía, que inexplicabelmente
permaneceu inédita máis de
trinta anos e que agora axiña
chegará ás mans de todos e to-
das nós nun coidado volume
que inaugura o fondo editorial
da Fundación Manuel María
de Estudos Galegos.

Cecais hai unha luzé, en pri-
meiro lugar, un signo claro de
ruptura co discurso socialrea-
lista, unha proposta de profun-
da renovación na propia obra
do autor, que é plenamente
consciente de que a poesía de
combate debe dar paso a ou-

tras formas de expresión. Este
poemario, por outra parte, é
unha demostración clara de
que o poeta  busca e logra a be-
leza formal dos textos a través
dun estilo sobrio, limpo, nu, no
que nunca hai espazo para o
mero formalismo, a simple re-
tórica ou culturalismo que tan-
tas veces noutros autores afoga
o poema e o deixa sen pulso.
Hai preocupación pola forma,
pola elaboración do discurso,
pero subordinando a estética á
comunicación da palabra. Para
Manuel María a poesía é sem-
pre comunicación, en calquera
dos seus libros. O poema sem-
pre ten unha mensaxe e esta ha
de chegar ao lector. Non hai un
só verso na súa amplísima obra
que non sexa para comunicar
algo: nos seus poemas hai sem-
pre luz, claridade comunicati-
va, transparencia. E esa vonta-
de decidida de fuxir da poesía
puramente formal ou herméti-
ca, situada á marxe da vida,
non lle impide ao poeta acadar
versos dunha elaboración ex-
quisita e de riqueza absoluta.

É obvio que hai renovación
no discurso poético de Manuel
María nos anos setenta, o que
non hai é renuncia á realidade
na que vive e ao seu país. Por
iso atopamos un poeta com-
prometido coa defensa da te-
rra, un poeta que se interroga
admirado sobre a chama que
acende a vida, un poeta que de-
nuncia as agresións á natureza,
asumindo desde a poesía unha
militancia ecoloxista, que é al-
go absolutamente novidoso
nese tempo na lírica galega e
que logo veremos tamén, anos
despois, en Bernardino Graña.

Só a poesía elaborada desde
a vivencia, desde a sabedoría
de raíz humanista, desde a pa-
labra atravesada pola emoción,
desde os ollos marabillados an-
te a vida, desde o gozo do amor
como unha entrega total, só es-
ta poesía da verdade que nos
entrega Manuel María, pode
materializarse nun poemario
tan rico e delicado como Cecais
hai unha luz. E aínda, á altura
do verán do 79, estaban por
chegar as obras máis espléndi-
das deste seu derradeiro ciclo
creativo. Mais este libro conso-
lida xa unha nova corrente po-
ética na obra de Manuel María,
que se inicia algúns anos antes
e se prolonga con libros sober-
bios até o final da súa vida.�

PARA REDESCUBRIR A MANUEL MARÍA
TRIBUNA �Manuel López Foxo.

Crítico literario.

A fundación que leva o nome do poeta
publica Cicais hai unha luz,obra escrita hai
máis de trinta anos e aínda inédita

’’Seguramente o forte
impacto social e político
que tivo até mediados dos
setenta, acabou eclipsando
a súa poesía máis íntima” 

Manuel María.   PACO VILABARROS
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Neste número ofrecémosche un
calendario para este ano que en-
tra, cunha chea de datas destaca-
das que poden ser do teu interese.

Como nos gusta facer as cousas
ao grande, ocupamos dúas páxi-
nas, para que poidas logo pendu-
ralo na parede ou na escola.

14 - 20 DE XANEIRO DE 2010

Calendario para o 2010
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An Alfaya 

22010 chegou cunha
manchea de folerpas

repartidas de xeito equitati-
vo pola paisaxe galega coa
promesa dun progresista
33% de neve, dun 33% de
nieve e dun 33% de snow.
Que moderna e que cosmo-
polita a nosa comunidade!
Que alegría nas caras dos
nenos e nenas, que a partir
de agora poderán dicir tacos
trilingües! Que contentos os
pais e as nais que adoitan
queixarse ás portas dos cole-
xios regalándonos flores co-
ma estas: ¡Ya era hora, ca-
ramba! ¡Si cae de cajón, que
el futuro está en el inglés!
¿Para qué va a servirle a
nuestros hijos ese dialecto
atrasado, digo, el galle-
go?,¡mucho me parece a mí
ese tercio del pastel, que nos
sale a todos del bolsillo! E os
mestres, pedagoxicamente
infradotados para dar o sal-
to de trampolín sen rede,
por moito empeño que lle
poñan eles, de súpeto todos
competentes en inglés por
obra e graza dos nosos polí-
ticos, espelidos coma allos,
que coa súa variña máxica
en man, prestidixitadores e
ilusionistas dunha cidada-
nía ilusa, constrúen a casa
da educación comezando
polo tellado, e ademais con
materiais defectuosos. Pero
iso é o de menos!, porque
lles vai quedar unha fermo-
sa obra de arte conceptual
de deseño, desas que os non
entendidos contemplamos
coa boca aberta da ignoran-
cia, feita a conciencia para
ser observada con ollada
perplexa, provocándonos
unha sensación de imbe-
cilidade, mais convencidos
de que pasará á posteridade
para ser loada polas xera-
cións futuras nos museos de
arte contemporánea. Happy
new year!  Escríbese así? É
que eu son de francés.�

33%

Constrúen a
casa da 
educación
comezando
polo tellado

’’

O maquinista Antón.

Autor:  An Alfaya

Editorial: Xerais. Col. Merlín

A editorial Xerais na súa colección
Merlín vén de recuperar esta fermosa
peza teatral gañadora do Premio de
Teatro Xeración Nós 1991 e que su-
puxo para a súa autora, hoxe en día
unha das voces representativas den-
tro do panorama da literatura infantil
e xuvenil nas nosas letras, a primeira
incursión no eido literario. Trátase
dunha obra teatral conformada por só
un acto cuxa acción ten lugar nunha

estación de trens á que diferentes via-
xeiros acoden con cadanseu destino.
Pero Antón, que ata o de agora sem-
pre fora un maquinista responsable,
parece que non está polo labor de
conducir a locomotora. Un elenco de
personaxes do máis variado, non du-
bida en facer o que mellor sabe ata
convencer a Antón, deste xeito o
home dos globos compartirá as súas
cancións, o pescador de soños pescará
diferentes soños…, convertendo a es-
tación nun espazo onde o xogo e a di-
versión están asegurados. O emprego
de diálogos directos, non exentos de

humor e
concibidos
cun ton po-
ético fan
deste libro
un material
a x e i t a d o
como mo-

tivador da creatividade a través da lec-
tura, interpretación e a imaxinación. O
ilustrador e debuxante de banda de-
señada, Santy Gutiérrez é o encar-
gado de darlles vida aos personaxes
na procura dos seus soños.�

Alba Piñeiro

O tren dos soños

Terás que atopar neste barullo de

letras os nomes de 20 cidades, 

capitais de países europeos.

Solución:
Budapest

Bucarest

Moscova

Londres

Bruxas

Madrid

Lisboa

Praga

Roma

Dublin

Xenebra

Viena

Paris

Atenas

Belgrado

Copenhague

Oslo

Varsovia

Luxemburgo

Monaco
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rias… Ese dominio absoluto
non se pode obter noutros xé-
neros.
QQuuee  ppeennssaa  ccaannddoo  eessccooiittaa  qquuee  aa
nnoovveellaa  eessttáá  mmoorrttaa,,  qquuee  aaggoorraa  aa
nnaarrrraacciióónn  eessttáá  nnoo  cciinneemmaa  ee  nnaa
tteelleevviissiióónn..
A novela está moi viva. Só hai
que achegarse a unha libraría
para ver que tipo de libro se
vende. É o xénero literario máis
próximo aos lectores. O que
penso tamén é que no futuro
as novas tecnoloxías permiti-
rán certos cambios. Eu ima-
xino que leremos en dispositi-
vos que nos han permitir se-
guir un texto, escoitar os diálo-
gos na voz duns actores e avan-
zar en determinados intres da
novela a través de pequenas
curtas cinematográficas.�

vexo escribindo sobre lugares
imaxinarios ou facendo novela
de fantasía. 
CCoommoo  cchheeggaa  aa  eessccrriittoorr  uunn  ffuunn--
cciioonnaarriioo  ddaa  AAxxeenncciiaa  TTrriibbuuttaarriiaa??
Sempre tiven apego aos libros.
De pequeno non tiña moitos
na casa e cada un que conse-
guía era para min un tesouro.
Son moi apaixonado nas lectu-
ras. Namórome dun autor e sí-
goo até que me desencanto.
Pódese dicir que son máis refe-
rentes para min determinadas
obras que o traballo conxunto
dos escritores que as compu-
xeron. A afección polos libros
levoume a querer escribir.
SSeemmpprree  nnaarrrraacciióónn??
É que a novela permíteo todo.
Dálle completa liberdade ao
autor: pensamentos, histo-

CULTURA.31.ANOSATERRA
14-20 DE XANEIRO DE 2010

CChheeggaa  aa  sseerr  mmeettiiccuulloossoo  nnaa  ddeess--
ccrriicciióónn  ddooss  eessppaazzooss..
Iso interesábame como técnica
narrativa pero tamén é unha das
miñas máximas como escritor.
Quero que as miñas novelas
transmitan o espírito do tempo
no que foron escritas. As histo-
rias deben alimentarse do lugar
onde naceron. Deben reflectir a
personalidade do autor pero ta-
mén seren espello dunha socie-
dade determinada. Non me

César Lorenzo Gil
Un tipo serio (Galaxia) gañou o
premio de novela ‘García Ba-
rros’ 2009. O seu autor, Xosé
Monteagudo (Moraña, 1965),
que tamén gañou o ‘Blanco
Amor’ 2002 con As voces da no-
ticia, utiliza a historia real dun
desfalco bancario a primeiros
da década do 1990 para facer un
retrato da sociedade galega
desde a Guerra Civil até a che-
gada de Manuel Fraga ao poder. 
VVoosstteeddee  aaffiirrmmaa  nnoo  lliibbrroo  qquuee  rree--
ccoolllleeuu  aa  hhiissttoorriiaa  ddee  PPeeppee,,  oo  ddoo
PPaassttoorr ccoommoo  rreeffeerreenncciiaa  ppaarraa
eessttaa  nnoovveellaa..  QQuueerrííaa  ccoonnttaarr  aa
vviiddaa  ddeessee  ppeerrssoonnaaxxee??
Quería aproveitar a historia do
seu desfalco, nada máis. Na no-
vela conto punto por punto
como era o sistema que aquel
empregado utilizara para sub-
traer centos de millóns de pese-
tas. Unha banca paralela que
ofrecía tipos de xuro máis altos
para “clientes especiais”, unha
estafa piramidal que só puido
funcionar grazas á cobiza dos
aforradores.
AA  nnoovveellaa  eessttáá  ssiittuuaaddaa  aa  pprriimmeeii--
rrooss  ddaa  ddééccaaddaa  ddoo  11999900  mmaaiiss
mmooiittoo  ddoo  qquuee  ccoonnttaa  ppaarreeccee  ttii--
rraaddoo  ddooss  xxoorrnnaaiiss  ddeesstteess  aannooss
ddaa  ccrriissee..  IInncclluussoo  oo  mmooddeelloo  ddee
eessttaaffaa,,  aa  oouuttrroo  nniivveell,,  éé  sseemmee--
llllaannttee  aaoo  ddee  BBeerrnnaarrdd  MMaaddooffff..
Houbo unha gran dose de ca-
sualidade nese asunto porque
eu empecei a escribir este libro
no 2006, moito antes de que se
falase de calotes financeiros
nin de crise. Pero si é certo que
a medida que ía perfilando o
texto final íalle transmitindo o
clima da actualidade para facer
máis fresca a novela.
OO  ppeerrssoonnaaxxee  cceennttrraall  ddaa  nnoovveellaa
mmoorrrree  nnoo  pprriimmeeiirroo  ccaappííttuulloo..
Hai dous personaxes principais,
o narrador e o pai deste. Ambos
levan o peso da trama e un des-
cobre o outro. Ademais, o máis
vello exemplifica un xeito de vi-
vir na Galiza do século XX, espe-
cialmente a partir da guerra.
NNeessttee  lliibbrroo  ffáállaassee  ddee  rreepprreessiióónn
ffrraannqquuiissttaa  ppeerroo  ssoobbrree  ttooddoo  ddaa
ccoorrrruuppcciióónn  ddaaqquueell  rrééxxiimmee..
Penso que nestes últimos anos
saíu a luz parte da barbarie que
trouxo o franquismo. A litera-
tura debe tratar máis a corrup-
ción inherente á ditadura. Nos
tempos de Franco, a impuni-

dade do poder era total e o aceite
da engrenaxe era o diñeiro que
alcaldes e outras autoridades
obtiñan por facer a vista gorda,
recualificar terreos para a cons-
trución ou apoiar determinadas
industrias. E todo ese modelo
non foi fiscalizado. Só en casos
extremadamente graves, como
Matesa ou Sofico, houbo xuízos.
E case sempre a guía destes pro-
cesos non foi facer xustiza senón
as loitas internas das diferentes
familias franquistas.
OO  lleeccttoorr  hhaabbiittuuaall  eenn  ggaalleeggoo  tteenn
uunn  ddeetteerrmmiinnaaddoo  ppeerrffiill??
Non é ese o problema senón
que o noso sistema literario non
consegue aumentar o número
de lectores. Por exemplo, que di-
ferencia a literatura catalá da ga-
lega? En canto ao nivel literario
dos autores é semellante pero a
masa de lectores é inmensa-
mente inferior no noso caso.
Penso que a aposta editorial
pola tradución foi un gran paso
para gañar público pero segue a
faltar unha aposta por ache-
garse a sectores maioritarios. 
CCaall  éé  oo  sseeuu  mmééttooddoo??
Sempre comezo polos persona-
xes. Constrúo o perfil para defi-
nir a personalidade, os seus inte-
reses, as súas limitacións. E a
partir deles e da idea argumen-
tal inicial vou elaborando os tex-
tos. Corrixo moito e demoro
moito tempo na escrita. Esta no-
vela escribina en tres anos e dei-
xei na gabeta practicamente un
volume de texto equivalente ao
publicado.  Interésame moito
tamén o traballo nos diálogos.
Preciso sentir como se os perso-
naxes mos estivesen ditando ao
ouvido pero tamén que teñan
ese puntiño informal e natural
da fala real.
NNooss  eesscceennaarriiooss  hhaaii  cceerrttaa  ppee--
ggaaddaa  aauuttoobbiiooggrrááffiiccaa..
Un escritor debe inventar un ar-
gumento pero debe alimen-
tarse das súas experiencias, dar-
lles a volta ou diluílas para en-
tremesturalas no texto. Se escri-
bimos daquilo que coñecemos,
o resultado será mellor porque
estará feito con maior segu-
ranza. Nesta novela documen-
teime moito para salvagardar a
verosimilitude, tanto do caso da
fraude como na recreación dos
diferentes momentos históri-
cos que se van vivindo.

Xosé Monteagudo, escritor

‘A literatura debe tratar máis a corrupción
do franquismo’

PACO VILABARROS

’’Eu imaxino que no futuro
a lectura será unha mestura
de literatura, cinema
e artes escénicas”
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Deste xeito a novela eríxese
en testemuña de até que punto a
realidade se nos ofrece como un-
ha novela; e tamén da capacida-
de do autor para transformar  iso,
a realidade, en materia literaria.
Sendo fundamentalmente un
caderno de campo no que se fan
anotacións conforme
se vive (porta aberta á
parentela co diario), ten
tamén moito de libro de
viaxes, esta obra que se
pode ler tamén en for-
mato e-book. Alén diso
hai acenos, ecos, de lite-
ratura “máxica”, mes-
mo tamén de misterio,
e son bastante frecuen-
tes as reflexións metali-
terarias (Claudio Rodrí-
guez e o poeta suicida Justo Alejo
son os máis presentes). Mais só
son iso, ecos, e a novela vai con-
sistir fundamentalmente en ir
cosendo eses ecos que Suso per-
sonaxe, o apañador de ecos, vai
coleccionando. Porén, eses ecos
non chegan a tinxir, nunca, a no-

crítica

CULTURA.32.

Son consciente
de que a unha
parte da socie-
dade a Memo-
ria Histórica lle
esperta alerxias
de todo tipo e
condición. Nes-
tas condicións, Suso de Toro,
autor afeito a nadar contraco-
rrente, dá á luz unha novela, Sete
palabras, na que relata o proceso
de recomposición da súa propia
memoria histórica. 

Con estas premisas, e dado
que case non conserva memoria
do seu avó paterno, o autor em-
prende a procura de datos que
lle axuden sequera a elaborar un
mínimo retrato de Faustino de
Toro, de quen pouco máis sabe
que a data de nacemento e de
onde era.

Convertido en personaxe, ini-
cia un periplo que o levará, desde
Santiago de Compostela, por va-
rias localidades zamoranas (To-
ro, Formariz, Fermoselle, a pro-
pia Zamora) nas que conversa
con outras personaxes que lle sa-
en ao camiño, posíbeis infor-
mantes, xentes con moito mun-
do vivido, ademais dos profesio-
nais que o atenden nas diversas
institucións que visita (funda-
mentalmente arquivos), men-
tres vai anotando, nun caderno,
as sensacións ou impresións que
lle espertan eses contactos. Po-
rén, seguir os pasos do seu avó,
levarao tamén a Cuba, lugar ao
cal, despois de casado e con fi-
llos, emigrara Faustino. E, aínda
máis, nunha viaxe a Madrid ato-
pará outro posíbel informante. 

polo feito de estar en Cuba, que
introduce unha fresca nota dis-
tintiva), malia todo iso non será
senón un espellismo. 

Polo camiño fican unhas
personaxes de aparición oca-
sional que non teñen tempo de
termar da historia. Entre elas,
tamén a ficcionalizada do pro-
pio autor, a máis salientábel por
ser a máis completa, que lle ce-
de o protagonismo a esas infor-
mantes que mencionamos. 

E aínda unha máis, a paisaxe,
que por algo a sinalamos que ti-
ña moito de libro de viaxes; po-
rén as paisaxes nesta novela
funcionan máis como marco
que como obxecto da narración
porque esta, obviamente, é a
procura das pegadas do avó
Faustino, a carón do cal, ou en
lugar do cal, vai atopar a figura
do tío Miguel (outro do que sabe
moi pouco), do que vai acadar
máis datos que do avó e que, en
boa medida, funciona como
complementar elemento verte-
brador dunha trama que se re-
sente de todo anterior.

Suso de Toro asumiu un ris-
co moi importante ao escribir
esta novela. Mais, cómpre sa-
ber que o feito literario non
consiste en contar, senón en
como se conta.�

Xosé M. Eyré

Os once é, sobre
todo, un cadro.
A obra mestra
do pintor Fran-
çois-Elie Coren-
tin: o retrato
–hoxe no Louv-
re– dos once
membros do Comité de Saúde
Pública, os responsábeis da ins-
tauración do Terror entre >>>

vela; non a desmarcan do seu
carácter de caderno de campo,
dunha investigación ou libro de
viaxes e memorias. 

Suso de Toro confesa, en va-
rias ocasións, acharse rodeado
de literatura, porén iso e as refe-
rencias varias non abondan pa-

ra crear un clima de
“misterio” que envolva
o lector. A ausencia das
claves que crearían ese
clima remata por ser
frustrante. Igual que o
uso da segunda persoa.
O narrador refírese, es-
péllase a si mesmo, ta-
mén é personaxe, en
moitas ocasións, deli-
mita o interesado no
desenvolvemento da

acción e á vez actúa como freo
para que o lector se identifique
co protagonista. E malia que,
ben mediada xa a novela, esta
semella relanzarse, cobrar inte-
rese (coincidindo coas achegas
duns informantes cos que se pa-
sa máis tempo, despois tamén

’’Ten moito
de libro de
viaxes, esta
novela que se
pode ler
tamén en
formato
e-book”

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

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

Os once
AAuuttoorr::    Pierre Michon.

TTrraadduucciióónn::  Mª Dolores Torres París.

EEddiittaa::Galaxia (118 pp.).

Contra a novela e
contra a Historia

Suso de Toro. PEPE FERRíIN / A.G.N.

NARRATIVA.

Na procura
da memoria
histórica
individual

Sete palabras
AAuuttoorr::  Suso de Toro.

EEddiittaa::Xerais.

Tabela das letras. FFIICCCCIIÓÓNN¬¬  
� IInnvviissiibbllee..  Paul Auster. Galaxia.

� OO  ssíímmbboolloo  ppeerrddiiddoo..  Dan Brown. El Aleph.

� SSeettee  ppaallaabbrraass.. Suso de Toro. Xerais.

� SSooll  ddee  IInnvveerrnnoo..  Rosa Aneiros. Xerais.

� DDiimmee  aallggoo  ssuucciioo.. Diego Ameixeiras. Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN ¬¬    
� AA  ccoocciiññaa  ddee  LLaarrppeeiirrooss.. Benigno Campos. Galaxia.

� EEppiissooddiiooss  ggaalleeggooss..  Manuel Rivas. Xerais.

� CCuurruuxxááss..  Carlos Parrado. A Nosa Terra.

� NNoo  ppaaííss  ddaass  vvaaccaass..  Xurxo Lobato. Xerais.

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

Xavier Queipo

Non sei se existe unha defini-
ción canónica de colonia-

lismo insidioso. Se cadra non lles
gusta a verba, “colonialismo”,
que reservan, para situacións de
conquista a lume e ferro segui-
das dunha imposición pola forza
de usos e costumes. Se cadra
prefiren “asimilación”, “domi-
nación” ou mesmo “adhesión”
ou “ invasión”. 

Entendo por colonialismo in-
sidioso aquel no que o coloniza-
do (o asimilado, o invadido, o
adherido, o dominado) se vai
convencendo progresivamente
da bondade natural do coloniza-
dor, que impón a súa cultura (a
súa lingua, as súas leis, a súa reli-
xión, etc) polo ben do malpoca-
do do colonizado, para que este
saia do seu atraso secular e se in-
corpore ao mundo contempo-
ráneo, asumindo os valores éti-
cos e morais do colonizador. É
insidioso, pois vai avanzando
devagar (no noso caso leva ga-
ñando terreo dende que perde-
mos a independencia como co-
munidade separada, van alá
máis de cinco séculos), non pre-
senta grandes fitos históricos, se-
nón que vai gañando as vonta-
des dos colonizados devagar (ás
veces ese ritmo increméntase ou
descende, como en todos os
procesos crónicos).

Evitar o dano feito é difícil,
pois hai algúns “outeiros” perdi-
dos para sempre no avance das
tropas inimigas pola complici-
dade dos traidores, máis impon-
se a “resistencia activa”, come-
zando pola lingua, pola negativa
a que calquera funcionario (da
Sanidade, da Educación ou do
Concello) intente que mudemos
o noso rexistro lingüístico. Ser
conscientes da riqueza do noso
xeito de ver o mundo (a nosa lin-
gua, espello do noso xeito de
pensar) e actuar en consecuen-
cia, sen submisións.�

O COLONIALISMO
INSIDIOSO

’’

’’Imponse a ‘resistencia
activa”, comezando
pola lingua”

AARTEDAGUERRA
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1793 e 1794. E Pierre Mi-
chon, que xa lles adicara textos
apaixonantes a outros pintores
–Van Gogh, Watteau, Piero della
Francesca– enfróntase neste re-
lato, a través da biografía de Co-
rentin, a un tema maior: o en-
contro entre arte e política. 

Unha vida contada en dúas
partes. A primeira explícanos a
orixe, que se alimenta dunha
dupla fonte. Por unha banda,
está o Corentin procedente
dun mundo inhumano –o dos
lemosinos, os proletarios–, no
que os homes se ven rebaixa-
dos á ínfima categoría de tra-
balladores “cuxo estatuto e sa-
lario eran pouco máis ou me-
nos os dos negros de América”.
Por outra banda, está o apren-
diz de Tiepolo, que colabora na
confección do fresco que deco-
ra as escaleiras da palaciana
Residencia de Würzburg e tes-
temuña o “tempo da felicida-
de” nunha corte entre xermá-
nica e veneciana na que o gozo
de vivir se amosa en todo o seu
esplendor. 

CULTURA.33.ANOSATERRA
14-20 DE XANEIRO DE 2010

CONTADELIBROS.
Ensinar poesía

A poesía necesaria. Lectura e
creación poética dentro da au-
la,de Antonio García Teixeiro, é

un volume di-
dáctico
destinado aos
docentes. Nel
recóllense os
mellores siste-
mas para

introducir os alumnos na lectu-
ra e deleite dos versos. E tamén
para mostrarlles aos cativos os
pasos para que creen os seus
propios versos. Edita Galaxia.

Premios poéticos

Espiral Maior publica catro po-
emarios que mereceron cadan-
seu premio. Blues da crecente,

de Mario
Regueira,
gañou o ‘Johán

Carballeira’
2008.
Palabras para

un baleiro,
de Baldo Ra-
mos, recibiu
o ‘Fiz Verga-
ra Vilariño’
2009.
Gramática
da afirma-
ción,de
Paulino Pe-
ña Álvarez,
o ‘Concello

de Carral 2008. E O gado do
senhor,de Rosa Alice Branco
obtivo o ‘Espiral Maior 2009.  

Versos de xornalista

Lois Oreiro, xornalista da TVG,
debuta como
poeta co libro
Uns ós outros,
publicado por
tresCtres na
colección ‘Va-
rilongo’.

Poemas inzados do ritmo
celeste, dos instintos da terra e
das comechóns da rutina e ou-
tras doenzas da sociedade ac-
tual. Tamén hai espazo para o
sarcasmo e a ironía. �

Corentin pertence –coma o
seu pai, coma os once– a aque-
les que logran alzarse dende a
pobreza máis extrema até o mi-
núsculo paraíso da pequena
burguesía provinciana, aqueles
que logran albiscar o esperan-
zador e ilusionante horizonte
que o Século das Luces lle pro-
pón a humanidade. Aqueles
que, consecuentemente, reco-
ñecen o novo papel do artista
na sociedade: non un “obxecto
fermoso cheo de brillo engasta-
do na coroa dos príncipes” se-
nón un espírito, “un forte con-
glomerado de sensibilidade e
de razón a guindar na pasta hu-
mana universal para facela le-
vedar”. Michon relátanos como
os protagonistas do Terror tive-
ron todos –excepto un, “pois
cómpre que a excepción confir-
me a regra”– uns comezos nos
que a arte –a literatura– era a de-
positaria das súas esperanzas
na angueira de mellorar a socie-
dade, de elevar o humano. Cón-
tanos como todos eles comeza-
ron a escribir e como a súa

Francisco Domínguez Martínez á fronte da Fundación Penzol.Substi-

túe así a Francisco Fernández del Riego [na foto]na dirección desta enti-

dade creada en abril de 1963 por Fermin Penzol-Labandeira, en estreita cola-

boración co grupo promotor da Editorial Galaxia, entre o que figuraba o pro-

pio del Riego. O fondo inicial foise incrementando con novas doazóns até

contar na actualidade con máis de 40.000 libros e documentos que abran-

guen dende a Idade Media até o século XIX. O novo director anunciou a dixi-

talización dos seus fondos e a creación dunha paxina web da fundación�A
.G

.N
.

Pierre Michon.  

>>>

>>>
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Morre na Habana o guerrilleiro Francisco Rey Balbís. O pasado 10 de

xaneiro faleceu en Cuba o histórico comunista e guerrilleiro nacido en marzo

de 1917 en Cervo. Tras o golpe de estado, Rey Balbís dirixiu a guerrilla anti-

franquista en Galiza e foi condenado a morte pola ditadura, pena que foi

conmutada por trinta anos de prisión, aínda que finalmente sería indultado

en 1945. Pasou clandestinamente a Francia onde colaborou co Partido Co-

munista no exilio e, en 1962 trasladouse a Cuba, onde pasaría o resto da súa

vida. Gran coñecedor da súa figura, o escritor Neira Vilas referiuse en multitu-

de de ocasións ao guerrilleiros.�

Miguel Anxo
Fernán Vello é
un deses poe-
tas que, dende
que se deu a
coñecer hai
agora máis dun
cuarto de sécu-
lo, gozou do aplauso e o reco-
ñecemento do lectorado máis
informado. O seus tres primei-
ros libros (Seivas de amor e
tránsito, 1984, Do desexo en
corpo e sombra, 1984 e

que adiviña a oportunidade de
expresar a confusión nuclear
do ser humano, de reflectir que
“o celo compasivo polos mal-
pocados” e o asasinato están
no interior do mesmo home: a
Arte mostra o que requiren os

que a pagan, mais ta-
mén pode exceder as
intencións dos pode-
rosos, exhibindo feitos
que están máis alá da
súa vontade.  
O proxecto estético de
Pierre Michon aparé-
cesenos dunha extra-
ordinaria magnitude
por socavar os alicer-
ces da novela política:
a súa voz multiplícase
en metáforas, imaxes,
elipses, digresións…
mais non se recrea no
fragmentario e aleato-
rio. Pola contra, man-
tén unha vocación de
grand styleque permi-
te que o lector mante-
ña unha solícita aten-
ción sobre o tema
principal do relato: a

densidade do exposto enriqué-
cese a cada parágrafo nunha
miscelánea de ensaio cultural,
crónica e comentario na que se
narra e se participa do narrado,
propiciando unha visión da
existencia como totalidade. E
esa aptitude para escribir
transfigurando o xénero é ta-
mén unha insurrección contra
o discurso dominante, contra a
Historia como instrumento de
opresión. 

Como para lembrárnolo, Os
oncerecorre a Michelet, o emi-
nente autor da Historia da Re-
volución Francesa, na que lle
dedica doce páxinas a ese ca-
dro, que contemplara trinta
anos antes e que o impresiona-
ra tanto como para describir o
“cumio da Historia” a partir do
seu recordo. “Nesas doce páxi-
nas extrapoladas” –di Michon–
“nesa novela, acreditou toda a
tradición historiográfica”. A
Historia –subliña– escribiuse
baseada nunha ficción, nunha
pintura tomada por documen-
to do real. E do mesmo xeito
condúcese Michon: porque –o
lector atento xa se decatou–

actitude posterior, na pin-
tura de Corentin, delata o abraio
porque “a gloria lles chegase por
esa vía; sorprendidos de que o
oficio do home sexa o de comi-
sario e non o de autor”. 

Pero a loita de clases é ta-
mén un asunto libidi-
nal, un asunto no que
o desexo xoga un pa-
pel tan sobranceiro
coma a política. A es-
crita non é senón a
metáfora do desexo
–cando a nai de Co-
rentin coñece ao ho-
me de letras que será
o seu marido, o narra-
dor indícanos que “a
rapariga tiña diante
dos ollos o emblema
do desexo e da súa sa-
tisfacción”– e Michon
ensínanos que os ac-
tos daqueles once es-
critores frustrados
–“aínda que poida
ocorrer que os lemosi-
nos elixan as letras, as
letras, no entanto,
non elixen aos lemosi-
nos”– poden lerse como a pro-
xección matricida dun viola-
dor proletario. Nunha das
máis poderosas escenas do re-
lato, o autor advírtenos de que
o século de Rousseau é, ase-
made, o de Sade. 

Michon perfila así os funda-
mentos dunha sociedade na
que a regra é a humillación dos
dominados e na que os éxitos
sociais da burguesía non se de-
ben ao mérito nin ao traballo,
senón a unha xestión calcula-
dora da ruindade. Iso permíte-
lle, na segunda parte, mergu-
llarse na política, demorarse na
descrición da escena en que se
lle encarga a pintura a Coren-
tin. Sen medo ás valoracións
–“esas xentes teñen escusas,
señor, e dereito á nosa admira-
ción”–, o narrador pormenori-
za o contexto, enumera as fac-
cións, detalla as eventualidades
políticas materializadas na in-
teracción dos distintos actores
da Revolución… e descóbre-
nos que o cadro é o froito dun-
ha revirada intriga partidista,
dunha argucia encuberta. E ta-
mén que o pintor acepta por-

nunca existiu ningún pintor
chamado François-Elie Coren-
tin, nin o Louvre custodia nin-
gún retrato dos once. Mais o
discurso de Michon, a diferen-
za do de Michelet, non aspira a
ocupar o lugar da Historia. 

A grandeza de toda esta fa-
bulación radica precisamente
na demostración de que existe
un xeito distinto de abordar o
político dende a literatura, li-
gando o histórico, o simbólico
e o humano. Se estamos ante
unha obra maior é porque
confirma a posibilidade dunha
voz na que o pensador se nutre
da épica, na que a meditación
tráxica debate coa afirmación
lírica. Unha elocución, en su-
ma, que introduce ao lector na
ambigüidade e que revela os
medos primixenios a través
dos cales se manifesta a consti-
tución histórica do mundo in-
terior do ser humano. Ningún
verdadeiro amante da literatu-
ra debería deixar de ler este fas-
cinante libro.�

Manuel Xestoso

crítica

O CORDEL.
A Trabe de Ouro
Xullo-setembro do 2009.

Dirixe: Xosé Luís Méndez Ferrín.

Edita: Sotelo Blanco. 

Prezo: 11 euros

O filósofo francés Alain Badiou
reflexiona sobre o comunismo
como ideoloxía supostamente

fracasada. Xa-
bier Cordal
Fustes expón a
súa teoría da
ideoloxía rein-
tegracionista,
na que analiza

as contradicións do discurso
proclive a adecuar a ortografía
do galego ao portugués.
Manuel Forcadela debulla os
significados da obra de Otero
Pedrayo. Xoán Anllo lembra o
poeta Juan Gelman. Emilio Xo-
sé Insua felicítase pola recupe-
ración de Ramón Cabanillas..

Latexo
Nº 69. Inverno do 2009.

Dirixe: Luís López Borines.

Edita: URECA.

Neste número dáse conta
das principais actividades
do club de empregados de

Caixanova,
en especial
das relaciona-
das co
deporte e
a recreación.
Tamén
se inclúen

algunhas entrevistas.

O Ollo Público
Nº 29. Decembro-marzo do 2010. 

Dirixe: Fernando Vilaboa.

Edita: O cabaliño do demo.

Prezo: 3,50 euros

Darío Xohán Cabana traduce o
segrel provenzal Arnaut
Danièl, que viviu entre os sécu-

los XII e XIII. A
sección de fo-
tografía, que
tamén ilustra a
portada,
pertence a
Diego Lago. A

protagonista da sección ‘Cou-
sas da vida’ é a educadora do
colexio Saladino Cortizo de Vi-
go María dos Anxos Sueiro. �

LIBROSDEFONDO.

A Patria branca
de Fernán Vello

Entre água e fogo. Cantos
da terra posuída
AAuuttoorr::    Miguel Anxo Fernán Vello.

EEddiittaa::Sotelo Blanco, 1987 (145 pp.).

Miguel Anxo Fernán Vello. IRENE MOLINA / A.G.N.

>>>

’’A grandeza
desta
fabulación
radica na
demostración
de que existe
un xeito
distinto
de abordar
o político
dende
a literatura,
ligando
o histórico,
o simbólico e
o humano”

>>>
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CULTURA.35.

nos, a estimación será aínda
menor. Mais Rúa Airedesmen-
te todos os prognósticos e fran-
quea as fronteiras do chamado
‘teatro infantil’ para ofrecer un-
ha función apta para especta-
dores de calquera idade. 

O comezo xa promete algo
diferente: un estraño dispositi-
vo que lembra un submarino
metamorfoséase nunha paisa-
xe surrealista –imposíbel non
lembrar os cadros de Tanguy–
poboada por insólitos seres que
se transforman en amebas, ara-
ñas, serpes… nun colorido bai-
le. Os manipuladores están aí,
sen ocultar as súas artimañas, e
contribúen á maxia do espectá-
culo coa súa exótica aparencia
de figuras fuxidas dun cadro de
Magritte. Encarnan dous carac-
teres máis, que interveñen na
acción tanto coma eses bone-
cos irreais que, non obstante,
manteñen toda a verosimilitu-
de que se lle pode pedir a cal-
quera personaxe de carne e óso. 

Rúa Aire prescinde da pala-
bra e fía gran parte dos seus
acertos a unha poética da ima-
xe que ten algo de circense, al-
go de cine mudo e algo
de conto de fadas góti-
co; mais a súa silente
dramaturxia é diáfana
e brillante, tanto can-
do vira cara ao lírico
coma cando o fai cara
ao tráxico. 

E hai moito de trá-
xico na delgada histo-
ria que nos relata: o
grito continuado que
acompaña o periplo
do protagonista desta
fábula non lle aforra
crueldades ao espectador, de
xeito que a materia animada
cobra un vigor expresivo que
nos obriga a mergullarnos de
cabeza nos misterios da vida.
Malia a atmosfera onírica que
os arrodea –quizais porque o
universo non é moito máis ca
un soño–, o traxecto dos perso-

naxes remeda con indiscutíbel
puntería toda a beleza dramá-
tica do gran teatro: a perplexi-
dade ante os vaivéns da exis-

tencia, a estrañeza do
mundo, a melancólica
sucesión do cómico e
o patético. 
A busca da orixinalida-
de logra aquí harmo-
nizar as formas tradi-
cionais cos achádegos
novidosos, a inventiva
técnica coa linguaxe
clásica. Descubrimen-
tos procedentes de
moi diversas fontes
compaxínanse para
crear un espectáculo

fresco e atractivo que sorpren-
de e engaiola. Tanto maiores
coma cativos acaban abraia-
dos ante as andanzas desas fi-
guriñas divertidas e desconcer-
tadas que conseguen renovar a
nosa case perdida fe na encan-
tadora maxia do teatro.�

Manuel Xestoso

Memorial de brancura, 1985)
gañaron importantes premios
e foron reeditados ao pouco de
aparecer. Talvez por
iso a súa produción in-
mediatamente poste-
rior ficou alagada pola
sombra luminosa de
tan fulgurante inicio.

Así aconteceu, coi-
do eu, cun poemario
decisivo na súa traxec-
toria como foi Entre
água e fogo. Cantos da
terra posuída, publica-
do en 1987 por Sotelo
Blanco Edicións.

Prologado maxis-
tralmente por Ricardo
Carvalho Calero (sic),
este libro de versos eríxese co-
mo un dos textos determinan-
tes da moi longa e meritoria ca-
rreira do poeta, pois nel fún-
dense coma nun crisol as dúas
poéticas reitoras de toda a súa
obra; a saber: a escrita do Eros e
a de Xea, a do poeta do amato-
rio e a do cantor do telúrico, o
imperio sensual do corpo e o
desexo e a raizame orixinaria
na Terra patria.

Das cinco seccións nas que
o libro figura dividido as tres
primeiras afondan nunha cos-
movisión case panteísta da
paisaxe de noso, descuberta
como un territorio primixenio,
matricial, onde todo ten o seu
lugar acaído porque todo é
substantivo: os montes, as rías,
o mar e, por suposto, a chaira,
pero non calquera chaira, se-
nón a chaira galega por anto-
nomasia: a Terra Chá natalicia
do autor. Mesmo os elementos
naturais como a chuvia, a tor-
menta ou a roda das estacións
coadxuvan a esa contempla-
ción votiva e uncional dunha
paisaxe feita da fibra mesma da
voz de quen a canta.

Pola contra, os dous últimos
bloques deixan voar libres as
faíscas cegadoras da paixón
pola amada que, como non
podía ser doutro xeito, acaba
por confundirse na paisaxe
evocada nunha sorte de mime-
tización indisoluble.

O mellor do telurismo cós-
mico de Novoneyra, o máis
fondo da etnopaisaxe tribal de

Manuel María alimentan as
composicións dun Fernán Ve-
llo que evidencia a súa mestría

na arquitectura formal
do poema, esticándoo
ora en rítmicos versos
longos e versículos ora
en harmónicos poe-
mas en prosa, nunha
escrita sinusoide,
efluente, envolveita na
música infinda dunha
espiral que non cesa.
Cómpre volver a este
Entre água e fogo. Can-
tos da terra posuída.
Non queda outra se
quere comprenderse
integramente o proxec-
to poético que o escritor

proseguiría en textos como As
certezas do clima(1996) ou no
aínda non tan arredado Territo-
rio de desaparición(2004).

A Palabra que asedia unha
Terra onde o Amor poida fruti-
ficar, o poeta na procura do seu
paraíso adánico. Entre a auga-
vida-amor e o fogo-enerxía-te-
rra estes versos de Fernán Vello
naceron para nos recordar que
todo é posible nunha patria
branca de esperanza.�

Armando Requeixo

Unha sorpresa. Así hai que
cualificar o último espectáculo
de O retrete de Dorian Gray,
Rúa Aire. O teatro de manipu-
lación de obxectos adoita que-
dar, na consideración do pú-
blico xeral, nas marxes da arte
dramática. Se eses obxectos
son os mesmos globos con que
infinidade de rutineiros artistas
de rúa aspiran a entreter os ne-

ANOSATERRA
14-20 DE XANEIRO DE 2010

’’Nel fúndense
as dúas
poéticas
reitoras
da súa obra,
o imperio
sensual
do corpo e
a raizame
na Terra”

Estrease en Compostela As actas
escuras. O Salón Teatro acolle a es-

trea do novo espectáculo do Cen-

tro Dramático Galego, As actas es-

curas, de Roberto Vidal Bolaño, bai-

xo a dirección de Xulio Lago, o 15

de xaneiro. O CDG leva así á escena

por vez primeira o texto gañador

do Premio Xacobeo de Textos Tea-

trais de 1992, editado por Edicións

A Nosa Terra, da man dun elenco de

14 actores. Tras a súa representa-

ción en Santiago, a obra visitará ou-

tros concellos galegos.�

TEATRO.

Aire,
maxia, poesía

Rúa Aire 
CCoommppaaññííaa::  O retrete de Dorian Gray.

DDiirreecccciióónn::  Jordi Farrés.

EElleennccoo:: Marcos PTT Carballido e Ezra

Moreno.

Un intre da obra Rúa Aire.

’’O traxecto
dos
personaxes
remeda con
indiscutíbel
puntería
toda a beleza
dramática do
gran teatro”
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crítica
vivo e em boa saúde mesmo
numha época na que o vídeo
se impom como alternativa
mais asequível.

Apesar do coidado
posto na digitali-
zaçom das películas
alguns erros estragam
o desfrute: nalgum ca-
so o quadro salta na
pantalha e noutros os
créditos ficam fora de
campo (se o destino
do DVD vai ser o sa-
lom doméstico, por
que nom reducir a
image para evitar que
o televisor “coma” as
marges?). E de duas
breves peças, as de
Aguirre e Sistiaga, só
podemos ver, incom-
prensivelmente, um

escaso fragmento. Tamém pe-
ca a escolha dum excessivo es-
coramento cara a cineastas ca-
talás. É umha pena que a Llu-
viade Granell nom conseguira
entrar na selecçom (ficando
assi Galiza fora do mapa), ain-
da que si forme parte do pro-
grama itinerante e interconti-
nental, mais amplo, do que a
ediçom de Cameo serve como
catálogo.�

Alberte Pagán

As escasas mostras do cinema
uruguaio, que chegan rara vez a
escasas pantallas deste país,
deixan sempre bo sabor de bo-
ca (lembremos aquela O baño
do Papa). Agora chega (e

se diferéncia tanto das propos-
tas formais e minimalistas de
autores como o citado Snow,
Hollis Frampton ou do Mo-
ment (1972) de Bill Brand. O
que resulta novidosa é a utili-
zaçom do som (recitado dum
rosário, transmissom dum par-
tido de fútbol, novas sobre a
execuçom de activistas anti-
franquistas...) que nos transmi-
te umha lúgubre image da Es-
panha tardo-franquista e que
resgata a obra do ámbito estri-
tamente formal para adentrá-
la num cinema de conotaçons
políticas e sociais.

Em Brutal Ardour acontece
um desfasamento similar, ain-
da que neste caso o transvase
fai-se desde o minimalismo ao
romanticismo. Se no Reino
Unido surgia, nos anos 80, o
movimento do “Novo Roman-
ticismo” como reacçom à frial-

presença doutras películas até
agora invisíveis bem justificam
a ediçom do DVD. É o caso de
Arriluce (Rebolledo, 1975) ou o
de Brutal Ardour (Huerga,
1978), duas interesantes apor-
taçons à tradiçom estrutural,
materialista, formal ou con-
ceptual (obras nas que a estru-
tura e a organizaçom formal
primam sobre o “contido”).

Arriluce compom-se dum-
ha série de 13 planos repetida 5
vezes. Os doce primeiros, orde-
nados de maior a menor densi-
dade de matéria no enquadre,
estám acompanhados dumha
banda sonora específica e a sua
duraçom aumenta progressi-
vamente. O derradeiro, plano
do mar que nos lembra a image
final de Wavelength (Michael
Snow, 1967), é mudo e a sua
longitude reduce-se de cada
vez. Neste senso Arriluce nom

O cinema experimental espa-
ñol está de parabéns. Mudam
os tempos, mudam as apre-
ciaçons críticas e mudam os
médios de divulgaçom, e o re-
sultado de tanta mudança é o
excelente DVD duplo que vém
de publicar Cameo:Del éxtasis
al arrebato. Un recorrido por el
cine experimental español.
Com el sai à luz, por vez primei-
ra, umha boa secçom do cine-
ma alternativo español que du-
rante décadas se mantivo ocul-
to ao público e mesmo às e aos
especialistas.

A cuidada ediçom de Ca-
meo inclue um profusamente
ilustrado livro com textos em
español e inglês (que reflictem
a ambiçom internacional do
projecto) e dous discos que re-
colhem versons revisadas e res-
tauradas de 31 obras, desde a
Film experiencia I do Equipo
57 (1957) até o Copy Screamde
Oriol Sánchez (2007), desde os
éxtases do pioneiro e figura
senlheira Val del Omar (Fuego
en Castilla, 1960) até os arreba-
tos de Zulueta (A MAL GAM A,
1976), desde as pequenas
peças conceptuais de Carles
Santos (1967) até a pintura di-
recta sobre celuloide de Sistia-
ga (Impresiones en la alta at-
mósfera, 1989). Um total de 225
minutos do melhor cinema
possível.

Se algumhas das fitas tivé-
rom certa vida pública, incluí-
das projecçons recentes nas fil-
motecas peninsulares, a soa

dade intelectual do cinema
materialista, Huerga consegue
transmitir na sua película um
forte sentimento romántico e
melancólico sem re-
nunciar à radicalidade
formal. O cineasta
manipula umha dúzia
de planos, de estética
prerrafaelista e simbó-
lica, adentrando-se no
quadro, deixando que
este salte no projector,
ralentizando o movi-
mento e cobrindo as
images cumha pátina
dourada que realça o
significante sobre o
significado. Esta ex-
ploraçom formal da
textura e do grao da
image tem um conhe-
cido antecedente em
Tom Tom the Piper’s Son (Ken
Jacobs, 1971), mas a calidez e a
poesia que Huerga acada es-
tám ausentes na obra de Ja-
cobs. A beleza de Brutal Ardour
vém dada tamém polos resí-
duos narrativos que o cineasta
conserva: umha mulher e um
home passeiam, beixam-se,
separam-se, el jaz deitado no
chao (morto?)... Nada mais
acontece. Os planos repetem-
se, alongam-se, desintegram-
se. Mas a estética pictórica, os
vestidos das personages e mes-
mo o anho que ao final entra
em cena remitem a umha e mil
histórias románticas que for-
mam parte do nosso subcons-
ciente colectivo.

Del éxtasis al arrebato obri-
ga-nos a revisar a história do ci-
nema espanhol, algo que sem-
pre resulta positivo. A publi-
caçom é fruto dumha nova ge-
raçom crítica inconforme coa
história oficial e permitirá que
novos públicos se acheguem a
estes tesouros ocultos para
continuar a indagar na rica e
variada vanguarda espanhola.
A selecçom oferecida, afortu-
nadamente parcial, permite
ademais comprovar a conti-
nuidade das práticas experi-
mentais no cinema: este cine-
ma, feito em celuloide, nom é
cousa do passado, nom está
restringido aos anos sessenta e
setenta, senom que continua

Un filme
no centenario
de Onetti

Mal día para pescar
DDiirreecccciióónn  ee  GGuuiióónn::  Álvaro Brechner

(coguionista Gary Piquer, baseada nun

conto de J.C. Onetti).

FFoottooggrraaffííaa::  Álvaro Gutiérrez.

EElleennccoo:: Gary Piquer, Jouko Ahola, An-

tonella Costa, César Troncoso, Bruno

Aldecosea.

Atlantic Bridge, jazz de raíces galegas e norteamericanas.O Forum Me-

tropolitano da Coruña acolle o 19 de xaneiro a presentación de Atlantic Brig-

de, un novo proxecto musical que une a cultura ibérica e a norteamericana a

través do jazz. Nel reúnense os norteamericanos Steve Brown e Walter White

e os galegos Roberto Somoza, Alberto Conde, Miguel Cabana e Kin García,

que veñen de materializar o encontro nun álbum gravado en Ithaca College

e masterizado en Nashville. A posta en marcha do proxecto coincide co 25

aniversario do primeiro Seminario de Jazz de Galiza, que se celebrou en Poio

e que contou con músicos como Bill Dobbuns, Todd Colman, Billy Hart, Dave

Snitter e Steve Brown.�

’’Del éxtasis
al arrebato
obriga-nos
a revisar
a história
do cinema
espanhol,
algo que
sempre
resulta
positivo”

>>>

CINEMA.

Éxtases e
arrebatos do
cinema español

Del éxtasis al arrebato.
Un recorrido por el cine
experimental español
AAuuttoorr::  Varios.

PPrroodduuttoorraa:: Cameo. DVD duplo+Libro.

Fotogramas de dúas das obras que inclúe Del éxtasis al arrebato...
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que se insiren xa no
conto de Onetti. 
Nada sabemos dos
dos forasteiros, como
nunca se sabe nada
dos forasteiros dos
westerns, pero vamos
adiviñando cousas ne-
sas pequenas pegadas
que os actores nos van
mostrando: os foras-
teiros falan, entre eles,
en inglés subtitulado;
o home de negro, un
suposto falso Príncipe

Orsini, fala castelán ceceante;
mentres que o resto fala caste-
lán de Uruguai. 

O traballo técnico e artístico
acaba por poñerlle o envoltorio
preciso á historia; a dirección
artística (xa premiada en festi-
vais) a música e a fotografía ve-
ñen demostrar unha vez máis
que o cine de verdade hai que
facelo con ganas e con ideas, e
traballo moito traballo. Os car-
tos, nese caso veñen a ser se-
cundarios, e ás veces non son
máis que lastre para atrancar
grandes ideas. 

Esta película mostra, ade-
mais, como as cousas ben fei-
tas acaban por facerse sitio no
mundo. Merecería ser cando
menos candidata ao Oscar,
aínda que o máis probábel é
que pase como outras tantas,
como un lóstrego polas salas
de cine e se perda na memoria
na espera de que alguén a res-
cate dunha lista de cine pirata
en internet.

PROPOSTA: Resulta que este
era o ano do centenario de
Onetti e pasou sen pena nin
gloria; ¿que pasou con Onetti?
Propoño o rescate dos seus
contos, empezando por este de
“Jacob y el otro”, que dá orixe a
esta película. Seguramente nos
sorprenderemos de que sexa
máis “moderno” que moitos
que andan por aí vendendo ve-
llas motos literarias.�

J.A. Xesteira

pasará sen deixar máis ras-
tro que nas almas sensíbeis que
aínda gozan do cine en butaca)
esta rara candidata aos Oscar
do ano representando a Monte-
video. E digo rara, máis polas
circunstancias que a fan posí-
bel, que pola propia obra en si. 

Unha coprodución hispa-
no-uruguaia verdadeiramente
“indie”, feita cunha pequena
produtora do director con
guión do director e o actor
principal, baseado nun conto
de Onetti. Unha ópera prima,
interpretada por xente da que
nos soa a cara e non sabemos
de que; son eses magníficos ac-
tores afastados das rutas prin-
cipais do cine, os que enchen
pequenas obras mestras que
seguen outras corredoiras dis-
tintas da autoestrada principal.
Así, o protagonista, Gary Pi-
quer, actor mestizo de escoce-
sa e catalán, tanto anda por te-
atros de Nova York coma por
películas galegas (lembrámolo
do ano pasado nunha asturia-
na dándolle a réplica a Celso
Bugallo), a protagonista é cara
coñecida do cine arxentino, o
finés Jouko Ahola é unha peza
variada nos cines de aventuras
(incluído Ridley Scott) e así. 

A independencia e o espíri-
to audaz obriga os responsá-
beis deste filme a meterse na-
da menos que cun conto de
Onetti (sempre sosteño que o
mellor sistema de adaptar lite-
ratura é meterse nun conto ou
relato breve, que deixa máis
aire para que o realizador in-
terprete a súa linguaxe fílmica
con máis liberdade). O conto
en si xa é unha historia de per-
dedores que viaxan de vila en
vila e acadan o seu momento
de grandeza efémera que os
redime. 

Brechner dálle vida aos per-
sonaxes nun escenario de road
movie con certas pingas de
western; cando menos na es-
trutura e na visión e ritmo;
dous forasteiros chegan a unha
vila, o home de negro e o ho-
me-máis-forte-do-mundo, un
estándar. Aí, os personaxes son
clásicos, o director do xornal
local, a moza, a cantina, os xo-
gadores de póker, o hotel, todo

ten un aire de vella pe-
lícula de vaqueiros, in-
cluído o duelo final, do
que xa sabemos que
hai un perdedor, aín-
da que non sabemos
quen é. 

Ese desenvolve-
mento clásico vénlle
moi ben á película,
porque permite levar-
nos por vieiros que xa
pertencen ao noso
subconsciente cine-
matográfico, para así
poder narrar as historias con
máis atención ao detalle, aos
matices, ás pequenas cousas

Marica Campo

Como se sabe, a dinastía
merovinxia procede da

tribo dos sicambros. A célebre
frase “inclina a cabeza, orgu-
lloso sicambro, e queima o
que adoraches e bica o que
queimaches” dirixiulla o bis-
po de Reims, San Remixio, a
Clodoveo na cerimonia en
que este foi bautizado tras re-
nunciar ao paganismo. Ando
estes días a preguntarme que
voz, externa ou interior, im-
pele a algúns a arremeter con-
tra organizacións das que for-
maron parte e persoas coas
que loitaron ombro con om-
bro. Non tendo estas mudado
nos seus obxectivos, e supo-
ñendo que os seus detracto-
res tampouco, a cousa dá pa-
ra matinar abondo.

Anóxanme os que, baixo
aparencia de neutralidade, se
dedican a repartir culpas. Alén
do ben e do mal, eles eríxense
en xuíces implacábeis das ac-
tuacións dos outros. Seica po-
súen a solución de todos os
problemas, mais gárdana para
mellor ocasión. Recórdanme
unha sobriña que, con tres
anos, sorría picaramente
mentres os compañeiros de
xogo intentaban en van arte-
llar un crebacabezas. Ela es-
condera unha peza. Non im-
porta resolver o puzzle, o que
importa é amolar e así, de pa-
so, darlle saída ao fel acumula-
do non se sabe en que  bata-
llas. Se cadra as do orgullo feri-
do, as do ego hipertrofiado.
Este, como escribiu o meu ex
alumno Óliver Escobar, é un
coitelo nunha man amiga.

Estas reflexións veñen a
conto do artigo “Moitas im-
posturas” publicado por Xosé
Manuel Sarille recentemente
en A Nosa Terra (nº 1.387). U-
los tempos en que non lle po-
ñía chatas á obra e axudaba a
facela? Daquela abofé que o
admiraba. Agora non sei a
quen serve.�

ORGULLOSO
SICAMBRO
’’

O que importa é amolar
e así, de paso, darlle saída
ao fel acumulado”

’’

’’Ese
desenvolve-
mento clásico
vénlle ben
á película,
para narrar
con máis
atención
ao detalle”

Cela 211favorita nos Goya.A pe-

lícula de Daniel Monzón protagoni-

zada por Luís Tosar optará a 16 can-

didaturas na XXIV edicións dos Pre-

mios Goya da Academia do Cine

que se entregarán o vindeiro 14 de

febreiro. O thriller carcerario, no que

participa a produtora galega Vaca

Films, está seleccionado na catego-

ría de Mellor Película, xunto a Ágora,

El baile de la victoriae El secreto de sus

ojos, films que tamén optan ao pre-

mio á Mellor Dirección.�

Antonella Costa eGary Piquer [abaixo] en Mal día para pescar.

>>>
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RESA.

obra ten
ia
nde
histórico

que recollen textos litúrxicos, a
translación do corpo do Após-
tolo Santiago a Compostela,
descríbense os lugares por on-
de pasaba, os santuarios que se
debían visitar e mesmo as peri-
pecias e as anécdotas que viví-
an os peregrinos, dende as
trampas que tiñan que sortear
como o viño adulterado que lle
servían ou as meretrices que se
lle ofrecían no traxecto.

‘IMPORTANCIA FUNDAMENTAL’. Xosé
López Díaz, que comezou a tra-
dución en abril de 2007, subliña
a importancia “histórica e filo-
lóxica” desta obra impulsada
polo papa Calixto II, “guía pri-
meira do camiño francés”, ca-
paz de espertar pola súa rele-
vancia interese máis alá das no-
sas fronteiras e destaca ademais
o seu valor para “recordar a im-
portancia internacional que
Galiza tivo na Idade Media”. 

Á marxe de traducións par-
ciais ao francés, no Estado hou-
bo que esperar até 1951 para to-
par a primeira tradución do ma-
nuscrito compostelán publicada
en castelán. A transcrición foi re-
alizada polo norteamericano
Walter Muir Whitehill entre 1927
e 1932 e traducida posterior-
mente por Abelardo Moralejo,
Casimiro Torres e Julio Feo. Máis
recentemente, en 2003, elabo-
rouse a tradución íntegra ao
francés e en 2008 ao italiano.�

M.B.
Nove séculos despois de ser
compilado, o Códice Calixtino
xa pode lerse integramente en
galego. A tradución deste texto
monumental, concibido como
exaltación do Camiño de San-
tiago, foi cualificada polo direc-
tor xerente da sociedade de
xestión do Xacobeo Ignacio
Santos como “obra histórica
de referencia para entender o
desenvolvemento e as orixes
da cultura xacobea”. O resulta-
do é froito do traballo de Edi-
cións A Nosa Terra, co apoio
económico da Consellaría de
Cultura a través do Xacobeo. 

A tradución íntegra ao gale-
go dos cinco libros que compo-
ñen o códice, realizada por Xosé
López Díaz, editase con ma-
quetación de Pepe Carreiro e
ilustracións do artista Francisco
Leiro, que elaborou as capitula-
res do volume recollendo a tra-
dición da ilustración medieval
peneirada pola súa particular
personalidade artística así co-
mo as portadas xerais que pre-
sentan o códice xeral e cada un
dos libros que o compoñen. 

O proxecto, encargado polo
bipartito e criticado polo actual
goberno ao inicio da lexislatura,
preséntase cunha edición de lu-
xo, de 500 exemplares, reserva-
da para regalos institucionais, e
unha destinada á venda en li-
brarías, da que se porán en cir-
culación mil exemplares. 

Para Ignacio Santos trátase
“da obra histórica de referencia

para entender o desenvolve-
mento e as orixes da cultura xa-
cobea”, “un texto monumental
que fascina por igual na súa ver-
tente litúrxica, musical, histórica
e descritiva” que “agocha unha
clave interpretativa máis ampla,
un auténtico xerme identitario”.

Como explica o tradutor Xo-
sé López Díaz é dunha “guía
primeira do Camiño de Santia-
go”, composta por varios libros

A finais de mes estará nas librarías a primeira edición
completa en galego do Códice Calixtino,a primeira
gran guía do camiño francés recompilada no século
XII, da que se conserva o manuscrito máis antigo na
catedral de Compostela. O artista Francisco Leiro
ilustra esta edición de Edicións A Nosa Terra e a
Consellaría de Cultura

O Códice Calixtino en galego

nio musical
squecido
das

abitual na
último

e

zos Sonoros.

Xosé Lois García

Acontecía nunha desas noites pacientes, estreladas e
calorosas de Bissau, nas beiras do río Geba, nunha cea

tumultuosa de escritores e políticos, asistentes ao I Con-
greso de Escritores Guineenses (1993). A parte festiva foi
amenizada polos sons estraños e conmovedores dun ins-
trumento moi rudimentario, composto por varias cordas,
caixa de resonancia construída coa metade  dunha enor-
me cabaza cuberta con pel de antílope, con dous paus que
serven de agarradoira e as cordas son manipuladas cos
polgares, producindo un son moi semellante á arpa e ao la-
úde. Este instrumento cordófono ten o nome de koráe sér-
velle ao jali (trobador) para acompañar os seus cánticos
tradicionais, que se nutren daquelas historias orais que, ao
redor das fogueiras nocturnas, evocan os espíritos fulas e
mandingas. Un instrumento moi estendido por Mali, Se-
negal, Guiné-Konacri, Guiné-Bissau e Gambia.

Cada unha das partes que compoñen a korá, no mo-
mento da súa construción, son sacralizadas con rituais e
fetiches para que cada un dos espíritos animistas lle dean
sabedoría ao jalien vivificar as tradicións e convocar a áni-
ma dos antepasados a ese  sonoroso  cántico tan individua-
lizado que logo se fai común a todos os que o escoitan. 

A korá, ese instrumento tan singular para os guineen-
ses, está presente en todos os sucesos da vida, desde que
un nace até que morre. Sen a korá, o batuque e a danza pa-
ra un africano occidental non tería sentido. Só esas vibra-
cións sonoras e o cántico do jali fan entrar en arroutadas
éxtases e sustentados frenesís as persoas que queren trans-
cender e trasporse en exaltada excitación. Por iso, é normal
ver en Guiné-Bissau os jalistecendo, koráen mao, ritmos
de cantiga, con seus polgares, nesas leves cordas que sono-
rizan varios espazos da cidade ou do mato, onde os espíri-
tos animistas convocan os homes que non escatiman en
facer xuntoiro e pór movemento nas ancas e nos pés des-
calzos.

A koráé o instrumento das grandes solemnidades e das
emocións individuais e colectivas que emite mensaxes
procedentes dos antepasados. Aínda que os jalis interpre-
ten cánticos de tradición oral, tamén teñen a súa propia
creación que interpreta os sentimentos de persoas que vi-
ven a actualidade. 

Neste sentido, houbo poetas que se consagraron escri-
bindo poemas para levar aos acordes da korá. Leopold Sé-
dar Sénghor foi un deles, quizais o maior que escribiu nu-
merosos poemas nos que  indica que son para recitar ao
son da korá.O famoso poema de Sénghor, titulado “Le Ka-
ya-Magan”, ten unha plenitude existencialista na que se
pecha África toda. Partindo destes conceptos, retrospectí-
vase este instrumento musical africano, a Guiné-Bissau
posúe moi diversas frecuencias no que a korá e o jali son
inseparábeis protagonistas.�

A KORÁ E O JALI
EN GUINÉ-BISSAU

’’ ECOS LUSÓFONOS

’’Sen a korá, o batuque e a danza
para un africano occidental
non tería sentido”

’’O códice describe os lugares
por onde pasaba o camiño
de Santiago, santuarios que
se debían visitar e mesmo as
peripecias dos peregrinos”

’’Para o tradutor a obra ten
unha importancia
fundamental dende
o punto de vista histórico
e filolóxico”

Ilustración da obra e [á dereita] acto de presentación da obra co director-xerente da SA de Xestión do Xacobeo, Ignacio Santos,o tra-

dutor Xosé López Díaz, o director xeralde Edicións  A Nosa Terra, Xosé F. Pugae o artista Francisco Leiro. CONCHI PAZ

O traballo gráfico realizado polo artista

cambadés, que só recolle a edición de

luxo, exhibirase até o 28 de febreiro na

Casa da Parra dentro da exposición

Francisco Leiro. Celebrando o Calixtino.

Ademais dos traballos realizados en

papel, a mostra inclúe dúas esculturas

de madeira que representan as letras

B e T empregadas como capitais.�

As capitulares de Leiro
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Morre o tradutor e intelectual
Fernando Pérez-Barreiro
Pioneiro na tradución directa do chinés ao galego (publicou en 1983 a
antoloxía de contos Flores e Leña), animador da cultura galega en
Londres, cidade na que traballou ao longo de toda a súa vida como
realizador, redactor e locutor de programas de radio dos Servizos
Exteriores da BBCpara España até 1969, Fernando Pérez-Barreiro Nolla,

faleceu o pasado 4 de xaneiro en Lancaster. En 2005 recibiu o Pedrón de
Honra e no 2009 a Medalla Castelao. Era correspondente da Real
Academia Galega e membro de Consello Asesor do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional. Colaboraba asiduamente con
A Nosa Terracon artigos de análise política internacional.

Co gallo da morte o pasado día
4 de xaneiro do intelectual Fer-
nando Pérez-Barreiro Nolla
(Ferrol, 1931-Lancaster, 2010),
varios medios e axencias de co-
municación teimaron en sina-
lalo, nas necrolóxicas elabora-
das ad hoc, como a persoa que
fixo a primeira tradución do te-
atro de William Shakespeare
(1564-1616) á nosa lingua, mer-
cé ao Macbethpublicado pola
Editorial Galaxia en 1972. Tería
sido así o autor ferrolán quen
tería aberto o fecundo vieiro de
traducións ao galego da obra
shakespereana polo que tran-
sitaron en datas máis recentes
Miguel Pérez Romero (Soño
dunha noite de verán, O mer-
cador de Venecia, Romeo e Xu-
lieta...), Xohán Ledo (Xulio Cé-
sar) ou Eduardo Alonso e Cán-
dido Pazó (Rei Lear).

Da valía e do talento de Fer-
nando como tradutor falan por
si propias as súas leccións so-
bre esa materia nas universida-
des británicas de Westminster
e Thames Valley, o seu labor
técnico-profesional na “Orga-
nización Internacional do Ca-
fé”, varios artigos da súa autoría
como “A transliteración do chi-
nés” publicado na revista Vice-
versa da Universidade de Vigo,
distincións como o Premio Plá-
cido R. Castro (obtido en 2005,
ex-aequocon Iolanda Galanes,
polo “Breviario do pensamen-
to clásico chinés”, hoxe accesí-
bel na biblioteca virtual BIVIR)
e, sobre todo, as súas produ-
cións, tanto aquelas que atin-
xen ao idioma de Shakespeare
e Lewis Carroll (con Teresa Ba-
rro agasallounos, como é sabi-
do, con Alicia no país das mara-
billase Alicia do outro lado do
espello, versións que viron lu-
me en 1985 da man de Xerais)
como aqueloutras, non por

máis exóticas menos significa-
tivas, que teñen a ver co chinés,
como é o caso da escolma de
narrativa curta contemporá-
nea Flores e leña(1982).

Mais Pérez-Barreiro Nolla,
de traxectoria tan destacada,
meritoria e honesta en tantos
aspectos, non foi en realidade o
primeiro tradutor do célebre
dramaturgo inglés para o noso
idioma. Ese mérito pioneiro
correspóndelle, ata onde nós
sabemos, ao xornalista e políti-
co viveirés Antón Villar Ponte
(1881-1936).

Con efecto, cando a Irman-
dade da Fala coruñesa consti-
tuíu en 1918 o chamado “Con-
servatorio Nazonal do Arte Ga-
llego”, escola de actores e actri-
ces e plataforma para a renova-
ción do teatro galego do seu
tempo, a necesidade de dispor
de repertorio axeitado e o afán
de dignificación da lingua leva-
ron a Antón, que dirixía o elen-
co, a realizar a versión galega de
diversas pezas da dramática
universal (Aristófanes, Molière,
Yeats, Synge, Maëterlinck, Ib-
sen, Strindberg...), entre as que
figurou precisamente As ale-
gres comadres de Windsor. O
de Viveiro titulou a súa versión,
hoxe infelizmente ilocalizábel,
Xan entre elas. Ía ser esta tradu-
ción a peza coa que o Conser-
vatorio herculino se presentaría
ao público, segundo informaba
en maio de 1918 o decenario A
Nosa Terra, mais cando final-
mente o fixo, en abril de 1919, o
texto escollido foi A man de
Santiña, de Cabanillas: o Poeta
da Raza, por enésima vez neste
período histórico, emprestaba
o talento e o seu reclamo para
atraer público e prestixiar de
seu os actos das Irmandades... 

O esforzo villarpontino, así e
todo, non caeu en saco roto,

pois o citado cadro teatral levou
a escena Xan entre elas en xa-
neiro de 1920. Logo da feliz es-
trea, a propia A Nosa Terra (10-
2-1920) emitiu o seguinte co-
mentario: “O público que en-
chía o local se non fartaba de
reirse co’as bromas terribres
que sofre o inmenso Falstaff. De
tres actos e cinco cadros consta
a comedia, e a tramoya faise rá-
pidamente como non é adoita-
do nas representaciós de aficio-
nados. O derradeiro coadro,
unha broma no antroido, resul-
ta pintoresco e vistosísimo. Xan
entre elas, a petición de cantos
asistiron ó estreno, vaise repetir
o próisimo domingo”.

Estes datos e estes detalles
da nosa historia teatral coñe-

ceunos Fernando da nosa man
cando, en novembro de 2005,
tivemos a honra e a sorte de
coincidir con el nunhas xorna-
das sobre a figura de Plácido
Ramón Castro que tiveron lu-
gar en Corcubión e na Coruña,
baixo os auspicios da Conselle-
ría de Cultura e o bo facer coor-
dinador de Xulio Ríos. Mais lon-
xe de atristurarse por iso, Pérez-
Barreiro alegrouse. Precisa-
mente da correspondencia vía
e-mail que mantivemos desde
ese día, queremos dar a coñe-
cer un fragmento significativo,
en que o exquisito tradutor acu-
sa recibo do envío pola nosa
parte das “probas documen-
tais” sobre a existencia desa tra-
dución pioneira de Villar Ponte.
Escribíanos Fernando o 23 de
novembro de 2005: “Prezado
Emilio: Grazas polo fragmento
da tese. Aclarou o meu misterio
e ampliou a miña idea do labor
teatral de Antón Vilar Ponte,
que é verdadeiramente impre-
sionante e dun alcance univer-
sal que proba cánta era a curio-
sidade e o coñecimento da cul-
tura universal moito antes de
que os galaxios viñeran “desco-
brir o Mediterráneo” e, de paso,

agachar moito do que os pre-
cedera. Paseille a información a
Pujante, a quen xa lle falara des-
ta posibilidade e que anda en-
volvido nun proxecto, coido
que alemán, sobre Shakespea-
re en Europa. Hai que facerlle
xusticia a Villar Ponte, aínda
que non fora a cup of tea do
meu abó Pérez Vigo. Direi en
adiante que o meu Macbethé a
primeira traducción pubricada
do teatro de Shakespeare en ga-
lego, pero darei fe de que hai
probas de que houbo outra re-
presentada... e de que a fixo un
viveirense e a recuperou acade-
micamente outro”.

Concluamos. Que non fose
a do Macbethrealizada por Pé-
rez-Barreiro Nolla, en termos
cronolóxicos, a primeira das
traducións shakespereanas fei-
ta na nosa lingua, como quixe-
mos lembrar con estas liñas,
non nega en absoluto o mérito
certo de que fose a primeira pu-
blicada, e para nada invalida,
ademais, o seu intrínseco valor,
quer do punto de vista da histo-
ria cultural galega no tardofran-
quismo, quer en canto texto li-
terario-teatral de seu. Cando o
franquismo inda non era nin
moito menos pesadelo pretéri-
to, Fernando ousou demostrar,
máis unha vez, que a nosa lin-
gua (Rosalía xa o proclamara) é
tan a propósito como calquera
para expresar e traducir os ma-
tices da alma humana que tan
ben reflicten as grandes produ-
cións da literatura universal, co-
mo é o caso das pezas de Sha-
kespeare. Por iso e por tantas
outras achegas feitas ao acervo
comunal da súa man, chora-
mos hoxe a recente morte de
Fernando, mais tamén face-
mos promesa de perseverar, na
medida das nosas forzas, en to-
dos os seus nobres empeños.�

SOBRE A PRIMEIRA TRADUCIÓN
DE SHAKESPEARE Á NOSA LINGUA

TRIBUNA �Emilio Xosé Insua.
Doutor en Filoloxía Gallego-Portuguesa cunha tese sobre Antón Villar Ponte. 

’’Fernando ousou demostrar
que a nosa lingua é válida
para expresar e traducir
os matices da alma
humana que reflicten
as grandes producións
da literatura universal”

Fernando Pérez-Barreiro Nolla.   
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Manoel Toural Quiroga
TEQU (ILUSTRACIÓNS)

AApirataría é un xeito
da vida no mar que
forma parte do ima-
xinario colectivo po-

lo romanticismo que inspiran
os seus protagonistas os piratas.
Non sempre é doado separar
canto hai de real e de ficción na
imaxe que, das súas fazañas,foi
construíndo a literatura e o ci-
ne. Pero isto, que non é máis
que o froito dunha fantasía mo-
derna, na realidade representa
unha actividade tolerada ás ve-
ces pola orde establecida, e
mesmo fomentada en forma de
corsarismo. Nalgúns casos ser-
viría en Europa para cimentar
Estados e fortalecer coroas.

Contemplados desde unha
óptica actual, os piratas podían
ser emprendedores, arriscados
e de ideas claras, dedicados ao
negocio do mar e tutelados por
criterios empresariais.

A PIRATARÍA. Esta ocupaciónna-
ceu no Mediterráneo e sempre
estivo relacionada co comercio.
Moi cedo, no Exeo constituíuse
un núcleo de pirataría para se
beneficiar do tráfico fenicio.
Despois, Mitridates utilizou os
piratas na súa loita contra Ro-
ma, dándolles unha porcentaxe
do botín. Coa caída do Imperio
Romano, mingua a actividade
comercial e por conseguinte a
pirataría perde a razón de existir. 

No século VIII, son os pira-
tas sarracenos os que volven
sucar o Mediterráneo, pero
son os piratas normandos (vi-
quingos) os que cos seus ata-
ques ás costas atlánticas e en-
tre elas a de Galiza, os que cen-
tran a atención. A finais do sé-
culo IX paran as súas pillaxes e
convértense en mercadores.

Na época das Cruzadas, o
comercio con Oriente reco-

brou a súa importancia e o flo-
recemento das repúblicas ita-
lianas estivo vencellado á pira-
taría. Durante a Idade Media,
os piratas actuaron aberta-
mente xerando grandes capi-
tais. Os novos protagonistas fo-
ron os piratas berberiscos, re-
forzados polos musulmáns es-
pañois expulsados en 1492,
chegando a controlar tres cuar-
tas partes do Mediterráneo.

Na Idade Moderna, o campo
da pirataría trasladouse ao con-
tinente americano. Os gober-
nos británico, francés e holan-
dés, ao non aceitar o monopo-
lio das coroas española e portu-
guesa sobre o tráfico de merca-
dorías, encubriron a actividade
pirata, presentándoa con novos
matices: os bucaneiros e os fili-
busteiros. A súa actuación ad-
quire así un carácter político
que se mantén, aínda que en
escenarios xeoestratéxicos de-
semellantes, até o presente.

OS SOBRIÑOS DO CURA. Lonxe de
cualificativos como sanguiñen-
to criminal... empregados na
descrición do noso pirata, e tan
comúns na linguaxe mediática
actual, ocupámonos agora de
Benito Soto Aboal, da súa curta
vida (29 anos), semellante á de
románticos ilustres contempo-
ráneos seus, que decidiron pór
fin á súa existencia. Non em-
bargante el foi axustizado.

Naceu o 22 de marzo de
1805 na aldea pontevedresa de
Rañadoiro, preto do Miradoiro
das Cambariñas, desde onde se
contemplan espectaculares
vistas da ría de Vigo e da ensea-
da de San Simón. A súa nai, Lo-
renza Aboal, sendo servinte do
párroco do lugar, tívoo a el e a
outros dous irmáns maiores
(Xosé Ramón e Xan), o que es-
pertaría as falas dos veciños, ao
ser presentados os nenos como
sobriños do cura. Alá viviron

até abril de 1807, cando a nai foi
despedida. Marcharon entón a
Pontevedra ao barrio da Mou-
reira, onde vivía o seu home
Francisco Soto co que contrae-
ra matrimonio, en decembro
de 1798. Anteriormente, este
estivera casado coa súa irmá
Manuela Aboal, ca que xa tivera
catro fillos. En Pontevedra tive-
ron cinco fillos máis, doce en
total. Todos analfabetos.

PROCURANDO A VIDA. Xunto co
pai, mariñeiro de baixura e
contrabandista de viño e de
peixe salgado e seco entre Cá-
diz e Portugal, Benito aprende
a dura vida do mar e a arrisca-
da do contrabandista de pou-
cos voos, que daquela estábase
a converter nun dos poucos
medios para un sector crecen-
te da poboación, tanto da bei-
ramar como da raia.

Con 18 anos, Soto desertor
da matricula de marprecursora
das actuais confrarías de mari-
ñeiros, embarcou para A Haba-
na en 1823. Alá comeza a forxar-
se unha lenda e a furar a vida,
contando a uns que fora pirata,

MA A INE.40.ZG

Unha historia de piratas
Nestes días que a pirataría é noticia, non está
de máis lembrar ao último pirata Atlántico,
o pontevedrés Benito Soto, que cando foi
detido e se lle lembrou a súa nacionalidade
afirmou: ‘De España, nada sei’

Bergantín pirata. Óleo de I. Aivazovskiy (1817-1900).

Derroteiro e barcos atacados polo Defensor de Pedro. 

NEGOCIOS ILEGAIS
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ao maior número de persoas
destinadas á venda. Ao man-
do, o capitán da mariña brasi-
leira Pedro Mariz. Como nos-
tromo, Benito Soto.

Tras 42 días de singradura e
permanecer fondeados en
Ohué (Ghana), o 26 de xaneiro,
mentres se xestionaba a com-
pra de escravos, declarase mo-
tín a bordo ao berro de abaixo
os portugueses! Encabezado
por Benito Soto, xunto co fe-
rrolán Miguel Ferreira, de 20
anos e o aristócrata francés
Victor Saint Cyr, con 19. Na
costa abandonan o capitán e a
parte da tripulación. Donos do
bergantín poñen rumbo á illa
Ascensión, fito na rota dos ne-
greiros a Cuba, para capturar
algún buque cargado de escra-
vos e vendelos n´A Habana. Na
travesía, Soto é nomeado capi-
tán “e non consta que ninguén
pensase en lle disputar ...” 

Semella que é agora cando
deciden chamar ao barco Burla
Negra. Non embargante, os
xornais británicos nomeaban
como Black Joke(Burla Negra)
a outros 3 navíos perseguidos
pola Royal Navy. Por outra ban-
da, dos dados recollidos do su-
mario, desprendese que só un-
ha vez mudaron o nome do
bergantín, pois entrando na ría
de Pontevedra identificáronse
co nome de Bo Xesús e as Áni-
mas, con matrícula de Xibraltar.

Os feitos sucédense: o 13 de
febreiro asaltan o buque britá-
nico Morning Star, saqueando,

a outros que era un honrado
mariñeiro dedicado á trata ne-
greira (!) e que tiña unha grande
experiencia de combate adqui-
rida a bordo de corsarios cuba-
nos. E posíbel que houbese algo
de verdade no que dicía. O certo
é que mareou desde A Habana a
Río de Xaneiro nunha goleta
mercante española apresada
polas autoridades brasileiras,
baixo a sospeita de que se trata-
ba dun corsario cubano. Tras o
seu licenciamento, Soto embar-
cou en varios buques negreiros.
Finalmente, en Bos Aires enro-
louse no bergantín brasileiro
Defensor de Pedro, en calidade
de segundo contramestre (nos-
tramo). Na Mariña Mercante,
este cargo estaba reservado a
homes de mar experimentados
e con dotes de mando. Era o ver-
dadeiro home de confianza do
capitán.

O DERROTEIRO DO ‘DEFENSOR DE PE-
DRO’. A única fonte histórica fiá-
bel está recollida nas conclu-
sións do fiscal militar, Jorge
Lasso, ante o Consello de Gue-
rra (AGM, cartafol 5.246, expte.
1.656), resumidas no Diario
Mercantil de Cádiz(1830).

O bergantín Defensor de
Pedro destinado á trata, deu a
vela en Río de Xaneiro o 22 de
novembro de 1827, rumbo ás
costas de África occidental, tri-
pulado por 40 homes e equipa-
do con 6 cañóns e unha colisa.
Pouco armamento para deixar
espazo e poder amontoar así

violando ás mulleres e matan-
do a algúns tripulantes. Días
máis tarde, abordan, saquean e
prenden lume á fragata Topaz,
asaltando despois, o Unicorne,
o Cassnock, o New Prospect, o
Melindae o Simbury. Só o Uni-
cornepuido fuxir. 

Acadado un bo botín e se-
guindo as indicacións de Soto,
diríxense a Pontevedra onde
descargan unha parte do mes-
mo. Segundo o fiscal “chega-
dos a Pontevedra [10 de abril],
saíron daí para A Coruña onde
arribaron o 26 de abril”. Aquí
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trocan o resto do botín por le-
tras de cambio, pagadoras en
Xibraltar. O 4 de maio saen pa-
ra a colonia, pero antes deci-
den encallar o navío fronte a
Tarifa. Por erro, fano na praia
de Santa María, a unha legua
da cidade de Cádiz. Soto esca-
pase cara a Xibraltar, onde será
detido (5 de xullo), xulgado e
executado. En Cádiz, o 17 de
maio, os seus compañeiros
son detidos e sometidos a xuí-
zo pola Mariña Real española. 

XUÍZOS E SENTENZA. Entre 1829 e
1830, Cádiz era unha cidade
marcada pola represión tras o
asasinato do gobernador, Xosé
do Ferro. A inclemencia con
que se ía ditar sentenza supuña
un elo máis na cadea de deci-
sións destinadas a exercer un
forte controlo por parte do ab-
solutismo, sobre unha cidade
caracterizada polo liberalismo.

O caso resolveríase en dous
xuízos separados. Por unha
banda, 15 tripulantes e 2 fuga-
dos: Soto e mais o portugués
Santos, que nunca foi atrapa-
do. Ambos serían xulgados en
rebeldía. O proceso alongouse
até o 3 decembro de 1829, can-
do se ditou a sentenza.

Benito Soto e sete tripulan-
tes foron condenados a ser
aforcados, escachizados e os
seus corpos expostos en escar-
peas á beira do mar. Catro, a
ser aforcados. Tres, a 6 anos de
cadea e dous mais, a 10 e 8
anos de cadea respectivamen-
te. Só o escravo, Xoaquín Pala-
bra de 15 anos, sería absolto e
“devolto a quen fose o seu pro-
pietario”. Todos serían obriga-
dos a presenciar as execucións.

Aínda que este castigo con-
tra a pirataría estaba contem-
plado na lexislación da época,
nunca antes fora aplicado. A
Mariña Real paliaba así a súa
frustración militar. Do mesmo
modo, a sentenza ocultaba a
corrupción das autoridades
portuarias de Cádiz e A Coru-
ña, denunciada polo fiscal nes-
te xuízo. Benito Soto afirmaría
“En España o que non fai o di-
ñeiro, nin Deus é capaz de o fa-
cer”. Sería xulgado e aforcado
na zona neutral de Xibraltar, o
25 de xaneiro de 1830, sen que
os británicos escenificasen a
execución ao xeito español. 

Despediuse no seu galego
natal cun Adeus a todos!, e non
en portugués como mencio-
nou a prensa daqueles días.�
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Lomografía de Benito Soto.

Cabeza de pirata espetada nunha es-

carpea.

Aviso da publicación dun libro en 1830 sobre o Defensor de Pedro.

Edición do Diario Mercántil de Cádizque recolle o suceso.

’’Os piratas berberiscos,
reforzados polos
musulmáns españois
expulsados en 1492,
chegaran a controlar tres
cuartas partes
do Mediterráneo” 

’’Benito Soto, de 29 anos
e sete tripulantes foron
condenados a ser
aforcados, escachizados e
os seus corpos expostos en
escarpeas á beira do mar”

’’Despediuse no seu galego
natal cun Adeus a todos!, e
non en portugués como
mencionou a prensa
daqueles días”
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E. Estévez

AAxoiaría, aínda que
invisíbel para moi-
tos, ten o seu peso
no tecido empresa-

rial galego. Este sector, forma-
do na meirande parte dos ca-
sos por empresas familiares e
pequenos talleres e obradoiros
artesáns, emprega na actuali-
dade entre catro e cinco mil
persoas –xoieiros, profesionais
de reparación de reloxos e
xoias, deseñadores, pratei-
ros...–. “Somos un sector bas-
tante humilde e artesán”, resu-
me Óscar Rodríguez, presiden-
te do Colexio Oficial de Xoiaría
de Galicia, entidade que estes
días cumpre un ano de vida. 

Este xoieiro profesional co-
menta que a xoiaría galega “ten
un selo propio” que debería po-
tenciarse para asegurar a conti-
nuidade do sector. Cun pasado
vencellado á historia, arte e cul-
tura galegas –dende os torques
castrexos á tradición prateira e
acibecheira da Idade Media– o
sector atópase agora nunha en-
crucillada marcada pola rece-
sión económica e a aparición de
novos creadores e profesionais
con conceptos distintos deste
negocio até o de agora cunha
imaxe moi tradicional e familiar. 

Malia que as pezas de alta
xoiaría, pratería e acibeche feitas
en Galiza gozan, dende hai tem-
po, de prestixio dentro do mer-

cado estatal necesitan un pulo
para converterse en referente.  

A creación dunha escola de
formación, “de acordo aos no-
vos tempos, que incentive un-
ha formación e use unhas fe-
rramentas adecuadas”, e o sal-
to cara a industrialización, son,
segundo o presidente do Cole-
xio de Xoiaría, os novos retos
aos que ten que enfrontarse o
gremio para asegurar o futuro
e converterse nun referente es-
tatal. “O futuro pasa por ofre-
cer unha formación axeitada
que provoque inquedanzas na
mocidade e unha industria ca-
pacitada para facer fronte ás
esixencias do mercado”, resu-
me Rodríguez, que explica que
para acadar este obxectivo é
necesaria a implicación da Ad-
ministración galega ademais
do esforzo do sector.�

Mercar  xoias  galegas
Aínda que  non pasen desapercibidas,son moitas
as persoas que aínda pensan que, como os nenos,
as xoias veñen de París. Segundo datos do Colexio
Oficial de Xoiaría, Ourivaría, Prataría, Reloxaría e
Xemoloxía , este gremio emprega na actualidade
entre catro e cinco mil persoas en Galicia
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LUXO E IDENTIDADE

Brazalete de ouro e prata

con gravados, de Atípika.

Anel de prata e cobre decorado en Mokune-Gane arremedando as pezas dun dol-

men, de Atípika. 

’’O sector atópase agora
nunha encrucillada
marcada pola recesión
económica e a aparición
de novos creadores”

?UERE SABER MÁIS?
colegiojoyerosdegalicia.com
easd.es
escuelatlantico.com

Co obxectivo de unir os profesio-

nais do ramo, facer accións forma-

tivas e de promoción, así como

acadar a creación da xa mencio-

nada escola de xoiaría e a indus-

trialización dun sector que, nestes

momentos, se caracteriza polo

“minifundismo” empresarial, na-

ceu hai  un ano o Colexio Oficial de

Xoiaría, Ourivaría, Prataría, Reloxa-

ría e Xemoloxía de Galicia. 

Este ente conta con 900 cole-

xiados na actualidade, todos eles

profesionais e a título individual.

“Outra cousa son as federacións

e asociacións de xoieiros, que o

son dende o punto de vista em-

presarial e gremial”, explica Óscar

Rodríguez, que comenta que as

problemáticas ás que se enfron-

tan colexio e as asociacións em-

presarias son, en moitos casos, as

mesmas: o intrusismo e a necesi-

dade de delimitar o número de

estabelecementos. 

“Os xoieiros estamos suxeitos

á Lei de Metais Preciosos, que é

moi estrita, e persegue darlle se-

guridade e calidade ao consumi-

dor. Ás veces os compradores non

saben o que están a adquirir e

descoñecen que as xoias teñen

que ter unhas marcas de calidade

e fabricación na propia peza cos

datos de quen a fixo. Nós defen-

demos esa delimitación da activi-

dade pensando no consumidor,

para asegurarlle a autenticidade

nas pezas e o mellor asesoramen-

to”, resume o voceiro dos xoieiros

profesionais.�

Un gremio colexiado

Óscar Rodríguez,presidente do Co-

lexio Oficial de Xoiaría.

Anel de ouro de AI.

Colgante en ouro e prata con bolas de

xade, da colección Baina de AI.

Anel de prata, ouro e esmeralda de AI da

colección Ramas.

Anel de prata envellecida, con ilustracións

feitas co método Kumbó, de Atípika.
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A Escola de Arte e Superior de De-

seño Mestre Mateo de Santiago e

a Escola Técnica de Xoiaría do

Atlántico en Vigo son, na actuali-

dade, centros nos que se impar-

ten coñecementos e técnicas de

xoiaría e reloxaría en Galiza. 

O primeiro dependente da

Xunta, dispón dun ciclo formativo

de Xoiaría e un módulo de Taller

de Xoiaría, estudos con rango uni-

versitario.

A Escola Técnica de Xoiaría do

Atlántico, aínda que privada, im-

parte titulacións homologadas po-

la Consellaría de Educación e o Mi-

nisterio de Educación e Ordena-

ción Universitaria como Xoiaría,

Reparador de Reloxos, Xemoloxía,

Deseño de Xoias, Engaste, Alta

Xoiaría, Restauración, Esmaltes,

Modelaxe en Cera, Gravado Artísti-

co, Enfilado de Colares e Especialis-

ta en Diamantes, conta cun acordo

coa Escola de Xemoloxía da Uni-

versidade de Barcelona que outor-

ga ao alumnado desta especialida-

de titulación universitaria e post-

grados. O director deste centro,

Carlos Pereira, explica que o intere-

se pola xoiaría como profesión é

importante e que a xoiaría galega

camiña cara un cambio importan-

te de conceptos e técnicas: “A

Pezas de autor.Isabel Jiménez e Alberto Montenegro diri-
xen AI dende hai 22 anos, unha firma de xoias de autor afincada en
Vigo. Este matrimonio de artesáns da xoiería coñece perfecta-
mente a profesión e a evolución do gremio nas dúas últimas déca-
das. “A nosa é una longa pelexa coas xoiarías e tendas de deseño
para colocar as nosas creacións”, resume Alberto que, xunto a Isa-
bel, optou por vender directamente as súas pezas dende a propia
tenda-taller, despois de tentar durante anos que as súas pezas es-
tiveran presentes nas xoiarías galegas. 

“Vendemos pezas únicas e facemos coleccións con doce repe-
ticións da mesma peza, con pedras preciosas –prata e outro mare-
lo– ouro texturado, pedras preciosas, madeira... e sempre con de-
seños propios, negámonos a copiar”, sinala Isabel. 

Os dous artesáns definen a xoiaría como “algo feito con gusto e
moi persoal”, características que, din, aprecia a clientela.�

Xoias ‘Atípikas’ con técnicas xaponesas.David
Moledo e Javier Garrido rexentan a galería de xoias Atípika de Vigo
dende hai dous anos. Estes dous mozos representan a nova fornada
de xoieiros galegos que conciben a xoiaría como unha arte innova-
dora, experimental e moi persoal. Estes creadores apostan pola cre-
ación de pezas exclusivas e únicas, a experimentación con novos
materiais e novas técnicas de transformación e tratamento dos me-
tais preciosos. Algunhas das súas pezas, como a da imaxe, creáro-
nas coa técnica Mokune-Gane para o degradado das cores. “Face-

mos pezas exclusivas, nunca repeti-
mos”, explica David Moledo, que

comenta que tamén traballa
con deseños e suxerencias
aportadas polos clientes.�

Brazalete de prata feito

coa técnica xaponesa

de Mokune-Gane

con esmeraldas, zafiros

e circonitas, de Atípika.

Colar encadeado

con motivos

abstractos

en prata e ouro.

Atípika.

maioría do alumnado non proce-

de de familias xoieiras, senón

que son emprendedores con

inquedanzas que queren

transmitir a súa arte a tra-

vés das ezas e saben que

a xoiaría non é unha ar-

te estática”.�

Formación para emprendedores

Anel de ouro branco con diamantes e

topacio, de Atípika. 

Brazalete de prata feito coa técnica xaponesa de Mokune-Gane para a degradación da

prata e do cobre, de Atípika.

Colgante de prata, ouro e cuarzo con turmalina, da colección Naturede AI.

ANOSATERRA
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MA A INE.43.ZG

Pendentes de ouro texturado de AI.

Colgante en ouro e ópalo australiano da

colección Atlánticade AI.
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H.V.

PP opular Mechanics
(aquí, Mecánica
Popular), Popular
Science e Modern

Mechanix foron as revistas de
referencia desta tendencia
que continúa vixente.

A maioría das publica-
cións como Mecánica Popu-
lar ofrecían aos lectores a po-
sibilidade de construír algúns
dos seus futuristas inventos e
incluían os planos dos apare-
llos. Hoxe, os adiantos técni-

ás hemerotecas ofrece un
punto de vista interesante
acerca da interpretación que
sempre se fai do futuro.

Nin os híbridos entre au-
tomóbil, avión e barco che-
garon a concretarse, nin os
aparellos de todo tipo que
ofrecían novas formas de le-
cer conseguiron impoñerse.
O futuro sempre é moito
máis teimudo que o presente
e decide ensaiar as súas pro-
pias vías.

Con todo, cada vez que
principia un ano –e máis se
comeza unha década, un sé-
culo ou un milenio– os gurús
da tecnoloxía continúan a
prometer un futuro que nun-
ca se cumpre. As súas previ-
sións naif quedarán no es-
quecemento e, tal vez, serán
rescatadas algún día, como
agora nós facemos cos inven-
tos de Mecánica Popular e
outras revistas análogas.�

cos nada teñen que ver cos
vaticinios realizados por es-
tas revistas, mais un repaso

O futuro, segundo as revistas ilu
Desde os anos cincuenta do século pasado,
sobre todo nos Estados Unidos mais
posteriormente tamén en Europa,
proliferaron as publicacións ilustradas
de tecnoloxía que auguraban un futuro
con artefactos pintorescos

ANOSATERRA
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’’Nin os híbridos entre
automóbil, avión e barco
chegaron a concretarse
nin os aparellos de todo
tipo que ofrecían novas
formas de lecer
conseguiron impoñerse”
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VIAXAR.

A Montaña
luguesa, unha
ruta de inverno

Na época do ano na que chegan
as neves e o frío achegarse até a
montaña luguesa é un aliciente
moi especial tanto para gozar
da neve coma da súa paisaxe.
Así, Os Ancares constitúe unha
barreira que actúa como límite
natural entre Galicia e Castela-
León. Tanto a historia como a
vida están condicionadas por
este escarpado relevo, que su-
pera en máis da metade da súa
superficie os mil metros de alti-

Seoane e Folgoso son as
principais localidades desta se-
rra. Contan con aloxamento
abundante, parte del en casas
rurais.�

Antonio Cendán

RUTAS.

Friol, nas terras
do Narla

As terras de Friol son lugar de
paso do Camiño de Santiago, o
chamado Camiño do Norte,
no seu curso cara a Sobrado
dous Monxes. Un dos puntos
de referencia deste tramo é a
igrexa de Santa María de Gui-
marei, monumento construí-
do no século XVII. Pero sen dú-
bida, o municipio destaca pola
riqueza da súa arquitectura ci-
vil. Cabe salientar a Fortaleza
de San Paio de Narla hoxe con-
vertida nun importante museo
e a Casa-Torre de Friol na capi-
tal municipal. Esta última
construída no século XIII per-
tenceu á liñaxe dos Prados. 

Outras construcións son a
Torre de Mira, e os pazos de
Resemil e Trasmonde. De épo-
ca romana descubriuse recen-
temente un miliario, que su-
postamente marcaría a distan-
cia con Lugo. Existe unha co-
pia deste interesante resto ar-
queolóxico no Campo da Fei-
ra. Entre as numerosas citas

ANOSATERRA
14-20 DE XANEIRO DE 2010
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de 2000 metros e a paisaxe que
impresiona en calquera das es-
tacións do ano son os principais
valores desta zona da montaña
lucense. 

As Pallozas son as vivendas
tradicionais. A súa estrutura é

consecuencia directa da xeo-
grafía e clima da zona. A súa
base é ovalada, con paredes de
pedra e teito de palla. Estes tei-
tos teñen unha gran pendente
que evita que a neve e a auga
sobrecarguen o teitume, men-
tres a palla permite que o fume
se filtre, polo que non é necesa-
ria cheminea. O interior ten
unha zona para as persoas e
outra para os animais, aprovei-
tando a calor que estes des-
prenden como rudimentario
sistema de calefacción. 

O Cebreiro é o lugar máis
emblemático debido ao seu
pasado histórico relacionado
coas peregrinacións. É un dos
principais puntos do chamado
Camiño Francés. 

Máis ao sur, na serra do
Courel, altérnanse os profun-
dos vales poboados de vexeta-
ción autóctona cos elevados
cumios. A serra está atravesada
de norte a sur polo río Lor, que
serpea entre as fragas, nun per-
corrido sementado de casas
rurais e pequenas aldeas en
proceso de restauración.

A Devesa da Rogueira, posi-
belmente a fraga máis repre-
sentativa da flora galega, é o
principal atractivo da serra, pe-
ro o val do Río Pequeno, a subi-
da á lagoa de Lucenza e ao Pía
Paxaro, os percorridos polas ri-
beiras do Lor ou a visita ás anti-
gas minas de ouro de tempos
romanos son igualmente ex-
cursións recomendábeis para
os amantes da natureza.

tude. As pallozas, vivendas de
orixe prerromano; as fragas de
castiñeiros, carballos, nogueiras
e acivros; a mítica pita galega, en
perigo de extinción; a abundan-
cia de xabaril, cérvidos e aves, os
vales amplos, os picos de perto

viaxar.comer.mercar

Palloza nevada.

Torre da fortaleza de San Paio de Narla.

Ancares na Balouta. JUAN J. SOTO
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posibilidade de converterse na
próxima revelación do mundo-
viño, este que anda agora coa
lupa pola Ribeira Sacra pero
que de seguro terá a seguinte
parada nas súas terriñas. 

Largado o lastre do verdor
coas súas punzantes acideces e
os perfumes menos limpos, re-
novarán os ecos de outrora, xa
posúen a elegancia dos Dão e a
sutilidade borgoñoa, coa finu-
ra das castes tradicionais apli-
cando o sentido común nas
elaboracións, alcanzarán o que
esperamos dun viño: que re-
fresque, que se poida beber
con sede, que sexa acompaña-
do nas comidas e sobre todo
que nos satisfaga e, iso espera-
mos, emocione.�

Antonio Portela

número, como alternativa aos
brancos nas elucubracións que
faga polas seguintes liñas. Mais
non acertarían en ningún dos
casos, porque o que de verdade
me namora do Ribeiro é cando
pousa na copa o seu mirar tinta-
do intenso e brillante, cando en-
volve o padal deixando a cálida
sedosidade das súas caricias e a
sutil sensación dunha eira fresca
pintada coas fragancias dos seus
froitos, flores e especias.

Certo é que cos brancos do
Ribeiro somos quen de chegar
máis alá en numerosas oca-
sións, no meu caso soe aconte-

cer cando comezo a viaxe
cun Encostas de Xisto, de
Gomariz ou cos arnoianos
Viña de Martín e Lagar do
Meréns, cos que me aso-
laría unha dúbida sen so-

lución se tivera que elixir entre
eles e os seus parentes tintos.
No resto das adegas nas que esa
elección houber lugar optaría
polos vermellos.

Os tintos do Ribeiro están
chamados a recuperar o seu an-
tigo esplendor, aquel que os co-
locaba nas mellores mesas de
Europa. Pero xa o 7 de setembro
de 1887, antes das sucesivas
pragas que unha tras outra fo-
ran asolando as súas viñas (filo-
xera, oidiun e mildiu) e moito
antes de comezar a época das
variedades “desmellorantes”, e
aínda antes da intensa sangría
da emigración, o semanario El
Avia preguntábase por que pre-
valecían os viños franceses nos
mellores padais do continente e
os ribeiros só se consumían nas
catro provincias galegas, cando
nos séculos XVI e XVII o néctar
do Ribeiro figuraba en todos os
banquetes que nese momento
xa ocupaban outros. A contes-
tación que se daba era que os vi-
ticultores franceses se aplicaran
nos modernos procesos de ela-
boración empregando só as sú-
as castes finas. 

E cales eran estas finas castes
no Ribeiro?, pois se nos fiamos
das crónicas, as tintas das que
se obtiñan os mellores viños e
ordenadas segundo a súa cali-
dade eran o caíño sousón, o caí-
ño, a tinta femia, o ferrol e o
brancellao. Aquelas que hoxe
en día anuncian os mellores vi-
ños da zona, os mesmos que se-
guindo esa tradición non falan
de mencía.

Os tintos do Ribeiro teñen a

gastronómicas que se celebran
en Galicia, Friol ofrécenos a
Feira do Queixo acompañado
do Pan de Ousá. 

O termo municipal ten un-
ha contorna natural privilexia-
da. Xunto ao río Narla atópase
o Club Fluvial, con diversas
instalacións deportivas entre
un amplo arboredo. A oferta
complétase coas áreas recrea-
tivas de Carballo e Miraz.

Unha viaxe até as terras de
Friol é ideal tamén para os
afeccionados á pesca. Dispón
dun dos maiores coutos troi-
teiros de Galicia, no que se po-
den pescar especies como a
troita común, arco iris e outros
salmónidos.

Nun outeiro xunto ao río
Narla elévase a Fortaleza de
San Paio de Narla, coñecida
popularmente coma Torre de
Xiá. Os primeiros documentos
que a referencian son do sécu-
lo XIV. Na seguinte centuria re-
sultou destruída parcialmente
polos Irmandiños, pero foi re-
construída posteriormente coa
liñaxe dos Vasco dás Seixas. A
torre consta dun gran corpo
central de planta rectangular
flanqueada pola Torre da Ho-
menaxe. Na actualidade foi
acondicionado como Museo
Etnográfico e Histórico, que al-
berga interesantes obxectos
como mobiliario, armas, tea-
res, etc. Pode visitarse todos os
días excepto os luns que per-
manece pechado.�

Antonio Cendán

MUNDOVIÑO.

Atentos
ao Ribeiro

Se me poño aquí a falar do Ri-
beiro todos imaxinan deseguido
unha copa relucente de pálidos
reflexos, esquecidos outros tem-
pos máis escuros. Cecais algún
avanzado terá na recámara a
posíbel opción da dourada to-
nalidade dun tostado, xa en bo-
ca de todos, ou máis ben na
imaxinación polo seu escaso

PACO VILABARROS

Peza do famoso pan de Ousá (Friol).

46-47 comer, viaxar.qxd  12/1/10  21:17  Página 3



A colección do galerista catalán
Manel Mayoral pode ser vista
na exposición De Picasso a Bar-
celó, que se exibe na Coruña até
o 7 de febreiro.

GUIEIRO
1.389 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

ANOSATERRA
14 - 20 DE XANEIRO DE 2010

Roberto Vidal Bolaño foi un corre-

dor de fondo do teatro galego,

desde os seus comezos con Artello

nos albores da escena propiamente

galega, até os seus últimos tempos

ao frente do seu Teatro do Aquí.

Polo medio, unha longa labor como

actor, director e dramaturgo, con

presenza tamén no audiovisual ga-

lego ou estatal.

A súa prolífica produción de tex-

tos propios situono como un dos

principais, senón o maior autor ga-

lego dun teatro actual, pródigo na

crítica ou sátira de  temas do seu

tempo, e sen rexeitar nunca  os

asuntos máis comprometidos ou

combativos. 

A pesares desta posición de autor

incómodo, diversos premios de

prestixio galegos ou estatais xalo-

naron a súa produción literaria.

As actas escuras levara o Premio

Xacobeo de Textos Teatrais en

1992, que implicaba a súa realiza-

ción polo CDG. Bolaño non puido

velo en vida, nen mesmo a publica-

ción do texto, editado ao fin en

2005 por medio do concello de

Santiagoe A Nosa Terra.

A historia da investigación sobre a

verdade dos restos do apóstolo, e o

conflicto relixioso-político susci-

tado, tema da obra, fixeron que esta

censura non explícita se alongase

no tempo.

Mesmo a produción prevista para

esta tempada polo CDG estivo a

punto de paralizarse  ao entrar as

novas autoridades culturais da

Xunta, aínda que ao final a estrea

prevista seguíu o seu curso para po-

der ver unha obra adiada 18 anos

por diversas presións, e que baixo a

dirección de Xulio Lagoverá ao fin

a luz nesta semana.

Estrea o venres 15, ás 21:00, no Salón

Teatro de Santiago, donde permane-

cerá en cartel nas vindeiras semanas.

Coordenado por Gonzalo Vilas

Chema de Luelmo. Até o21 de
marzo, na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. Ruth Mathilda Ander-
son. Unha mirada de an-
tano. Mostra das fotos desta fotó-
grafa americana, retratando a Galiza
dos anos 1924 e 26 para a Hispanic
Society de Nova York. Até este luns
18, na sede de Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Fracasados de Ante-
mano + Los Ruines. Concerto
destes dous potentes grupos do
rock galego, o venres 15, ás 22:30,
entrada de balde, na sala Mardi Gras.
¬MÚSICA. Orquestra Sinfónica

Subtítulos en castelán.
Luns 18
Fatih Akin20:30 h. Cruzando as pon-
tes. Os sons de estambul. (2005).
90 .́ Subtítulos en castelán.
Martes 19
Fatih Akin 20:30 h. Cruzando as pon-
tes. Os sons de estambul(2005). 90 .́
Subtítulos en castelán.
Mércores 20
Juan Villegas20.30 h. Rutas y vere-
das (1995) 2 en 1 auto (1998) Sá-
bado(2001) 86 .́ Vídeo / Cine.
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. Retendo o Tempo.A pin-
tura realista de Fernando Prietovai
máis aló da mera diversión plástica e
diríxenos até outra profundidade.
Até o domingo 17, no Kiosco Alfonso.
¬EXPO. François Vanneraud,
Anduriña. A moza francesa
François Vanneraud, unha das ga-
ñadoras da Bolsa Fundación Caixa
Galicia para Primeira Obra expón un
proxecto presentado no apartado de
artes plásticas que amosa a perspec-
tiva da súa autora sobre os fluxos mi-
gratorios humanos do último século.
Até o 6 de febreiro, no Centro Socio-
cultural Fundación Caixa Galicia. 
¬EXPO. Galicia 25. Unha cul-
tura para o novo século. Am-
biciosa exposición , conformada por
25 módulos ou unidades temáticas,

que percorre 25 temas, obras ou
acontecementos deste último
cuarto de século no amplo pano-
rama da cultura galega. Até este 15
de xaneiro, no Palexco.
¬EXPO. De Picasso a Barceló. A
exposición realiza un itinerario ao
longo da arte española da segunda
metade do século XX e inicios do XXI,
a partir dunha serie de obras que
conforman a colección do galerista
catalán Manel Mayoral. Aberta até o
7 de febreiro, no Museo de Belas Artes .
¬EXPO. Unterwegs, ao paso de
Walter Benjamin .Fotografías de

AMES
¬TEATRO. Rúa Aire. Unha obra in-
fantil na que os actores son os glo-
bos habilmente manipulados polos
membros do grupo O retrete de
Dorian Grey. Estará o domingo 17,
ás 17:00, na Casa da Cultura de Berta-
miráns.

ARTEIXO
¬TEATRO. Violeta Coletas con-
tra As Salchichas ¡gulp¡. Un es-
pectáculo para os/as máis cativos,
cun contido didáctico ao tempo
que divertido. Polo grupo Títeres
Trompicallo, poderemos velo este
venres 15, ás 20:30, no Centro Civico
Cultural.

CAMBADOS
¬TEATRO. Contos Mariñeiros.
Outra obra infantil, sobre unha nena
que busca a un pai naufragado. A
cargo da compañía Ghazafellos,
poderemosver esta obra o do-
mingo 17, ás 18:00, no Auditorio Mu-
nicipal da Xuventude.

CARBALLO
¬EXPO. I Exposición de motos
Clásicas. Organizada pola Asocia-
ción Cultural Deportiva e Recreativa
amig@s das Motos Clásicas de Ber-
gantiños en colaboración co Conce-
llo. A mostra conta coa presenza
dun total de 20 motocicletas dos
anos 50, 60 e 70 e diversas fotogra-
fías. Até o 24 de xaneiro, no Pazo da
Cultura.

A CORUÑA
¬CINE. Secrets and Lies. Den-
tro do ciclo Londres no Cine, pro-
gramado por Caixa Galicia, pro-
xéctase esta comedia anglofran-
cesa dirixida por Mike Leigh,
Segredos e mentiras (1996). O
luns 18, ás 18:00 e 20:30, na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 14
Marcelo Expósito20:30 h. Primero
de Mayo (La ciudad-fábrica),
(2004) 61´. Vídeo. Subtítulos en cas-
telán. Presentación a cargo do seu
autor, Marcelo Expósito. Entrada
gratuíta.
Venres 15
Novos Thrillers18:00 h.  A Conversa,
Francis Ford Coppola, 1974 113´.
Subtítulos en castelán.
Marcelo Expósito
20.30 h. No reconciliados (Nadie
sabe lo que un cuerpo puede)
(2009) 127´. Vídeo. Presentación a
cargo do seu autor. Entrada gratuíta.
Sábado 16
CGAI Júnior18:00 h. Benvidos a Be-
lleville, Sylvain Chomet, 2003, 80´.
Entrada gratuíta.
Novos Thrillers20:30 h. A Conversa,
Francis Ford Coppola, 1974, 113´.

As Actas Escuras
ven a luz á fin

Roberto Vidal Bolaño.

O director Fatih Akim segue a ser programado nos ciclos do CGAI.

¬ EXPO
Espacio Atlántico
Feira de Arte en Vigo

Entre o 14 e o 17 de xaneiro, Vigo

celebra a cuarta edición da súa

feira de arte contemporánea,

baixo un novo nome, Espacio

Atlántico, na que participan un to-

tal de 52 expositores no Programa

Xeral, integrado por galerías pro-

cedentes de España e Portugal.

Ademais, hai que engadir os 12

projects, nos que se presentan os

traballos de artistas individuais,

procedentes de distintas naciona-

lidades.

Trátase da cuarta edición desta

feira antes coñecida como Puro

Arte, e que agora se presenta com-

pletamente renovada, cunha vo-

cación máis internacional, posicio-

nándose xa como unha cita de re-

ferencia para a arte peninsular. O

punto de encontro será o Recinto

Feiral IFEVI da cidade viguesa, cun

comité organizador integrado

polo Ministerio de Cultura, a

Xunta, o Concello de Vigo e a Obra

Social Caixanova.

A mostra sitúase como a principal

referencia feiral do noroeste pe-

ninsular, singularizándose pola

súa relación directa con Portugal,

cunha resposta moi positiva nesta

edición. Son 15 os expositores pro-

cedentes deste país, con impor-

tantes galerías como como Filo-

mena Soares, Mário Sequeira,

Fernando Santos, Graça

Brandão, Pedro Cera, Pre-

sença, Quadrado Azul, 111,

Carlos Carvalho, Módulo ou

Pedro Oliveira. 

Esta ampla representación impli-

cará tamén un importante fluxo

de público do país veciño, que ve

nesta cita un referente de calidade

para o mercado da arte.

A isto hai que sumar as 37 españo-

las (18 galegas), entre as que des-

tacan importantes galerías como

Fúcares, Heinrich Ehrhardt, Max

Estrella, Fernando Pradilla,

Maisterravalbuena, Metta, Moi-

sés Pérez de Albéniz, Álvaro Al-

cázar, Marta Cervera, Magda,

Bellotti, Siboneyou Xavier Fiol.

Recinto Feiral IFEVI, entre o xoves 14

e o domingo 17, Vigo.

Imaxe dunha edición anterior desta mostra, daquela chamada Puro Arte.
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de Galicia. Nun concerto progra-
mado por Caixanova, Carlo Rizzidi-
rixe á Orquestra Sinfónica de Galicia
nesta actuación, que conta con Ale-
xei Volodincomo pianista. O venres
15, ás 20:30, no Pazo da Ópera.  
¬MÚSICA. Dominique A.  O gran
referente francés dos sons indies
chegará co seu último traballo dis-
cográfico, La Musique, aínda que no
recital haberá tamén espazo para a
ampla discografía que foi cons-
truíndo desde principios dos no-
venta. Será dentro do ciclo Vangar-
das Sonoras, o sábado 16, ás 20:30,
no Teatro Colón.
¬MÚSICA. Matritum Ensem-
ble. O grupo madrileño de cámara
actúa dentro do ciclo O Oído Con-
temporáneo. Será o domingo 17,
de 12:00 a 14:00, entrada de balde
con aforo limitado, no Museo de
Arte Contemporánea Gas Natural-
Unión Fenosa (Macuf).
¬MÚSICA. Iván Villar e Nelson
Quinteiro.Os dous músicos gale-
gos darán un concerto folk dentro
dun ciclo adicado a este estilo, o luns
18, ás 21:00, no Forum Metropolitano.
¬MÚSICA. Crank County Dare-
devils. Orixinarios de Ashville, Ca-
rolina do Norte, a banda recolle o
legado de bandas como Mötley
Crüe ou Faster Pussycat. O luns 18,
ás 22:00, entradas a12 euros, no
Mardi Gras.
¬TEATRO/MÚSICA. Andersen, o
musical. Un espectáculo lúdico e
musical dirixido a toda a familia, pola
compañía La Carnívora, na liña de
moda actualmente de montar musi-
cais co que sexa, neste caso cos con-
tos do afamado escritor. A función
será o domingo 17, ás 12:00, no Tea-
tro Colón Caixa Galicia.
¬TEATRO. Un condón por si ligo.

Este é o expresivo título do último es-
pectáculo do cómico e monologuista
Rober Bodegas. Actúa este xoves 14,
ás 20:30, no Teatro Colón Caixa Galicia.
¬TEATRO. O xogo de Malta/After-
play.Fermosas historias creadas por
Brian Frielen colaboración con Ché-
jov, nesta obra de Teatro do Atléan-
tico dirixida por Xulio Lago. Do ven-
res 15 ao domingo 17, ás 20:30, no Te-
atro Rosalía de Castro.

A ESTRADA
¬EXPO. Fauna alada de Galicia.
Con esta exposición, Caixa Galicia
promove o coñecemento e interese
pola fauna silvestre galega a través
dun percorrido por 30 fotografías nas
que se presentan aves, insectos e
morcegos que habitan na Comuni-
dade autónoma. Na sede da Obra So-
cial de Caixa Galicia.

FERROL
¬ACTOS. Contacontos infantil .
A Biblioteca Central acolle todos os
mércores, entre as 18:00 e as 18:50
horas, unha sesión de contacontos
para nenos e nenas no marco do pro-

grama "A hora do conto". A activi-
dade está dirixida a rapaces de catro
a dez anos, gratuíta (retirando invita-
ción na mesma biblioteca).
¬CINE. Frenesí.Un dos últimos fil-
mes de Alfred Hitchcock, donde un
serial-killer londinense fai un impro-
pio uso das súas garabatas.  O luns
18, ás 18:00 e 20:30, na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬EXPO. Papeis. Mostra de pintura
de Luís Rapelaque se inaugura este
xoves, e poderemos ver até o 17 de
xaneiro do 2010, no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. VI Exposición Colectiva
de Artes Plásticas Pequeno
Formato.Exposición na que os so-
cios e socias do Ateneo poden expor
e vender a súa obra gráfica. Até o do-
mingo 17, no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. Auga, o sangue da te-
rra. Exposición de fotos sobre o
papel da auga no mundo, que per-
manecerá aberta até o 28 de fe-
breiro de 2010. Na Sede Fundación
Caixa Galicia .
¬EXPO. Manuel Azaña e a II Re-
pública. Exposición sobre o presi-
dente da II República e o seu tempo,
aberta até o 6 de febreiro. No Centro
Cultural Carvalho Calero. 
¬EXPO. Ferrol da Ilustración.
Un resumo dos traballos realizados
polo Concello para preparar a candi-
datura de Ferrol ao título de Patrimo-
nio da Humanidade. No Exponav,
Edificio de Herrerías.
¬TEATRO/DANZA. Assemblage.
Danza contemporánea pola compa-
ñía da galega  Uxía P. Vaello, unha
bailarina que estudou en Portugal e
incorpora un elenco luso ao seu
grupo. A actuación enmárcase den-
tro do ciclo Caixa Escénica.  Este xo-
ves 14, ás 20:30, entradas a 5 euros,
no Teatro Jofre.
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A Esmorga
Sarabela Teatro

Autor: Eduardo Blanco Amor
Dirección: Ánxeles Cuña 
Adaptación: Begoña Muñoz e
Carlos Couceiro
Escenografía: Suso Díaz
Iluminación: Suso Díaz
Vestiario: Ruth D. Pereira
Elenco:
Fernando Dacosta, Suso Díaz, X.
A. Porto “Josito”, Nate Borrajo,
Rosa Álvarez, Elena Seijo...

A obra cume da narrativa galega
faise  teatro no cincuenta aniver-
sario da súa publicación,  pola
veterana compañía ourensá Sa-
rabela Teatro.

A Esmorga é unha traxedia
aceda e cruel de tres homes
marxinais e marxinados que ao
longo de vinte e catro horas de-
ambulan polos arrabalos de Au-
ria , transfondo ficticio da cidade

de Ourense.  Perseguidos pola
xustiza e baixo a choiva e o frío
da noite, Cipriano Canedo,
obreiro (O Cibrán ou O Castizo),
Juan Fariña (O Bocas, O Ali-
cante), sen oficio coñecido, e
Eladio Vilarchao (O Milhomes,
O Maricallas), xastre de profe-
sión, atopan o seu desafogo no
alcol, no sexo e na violencia. A
entrega aos praceres máis pri-
marios, como fuxida á adversa
realidade na que viven, lévaos á
autodestrución.

A historia transcende a época
e o espazo. Podería acontecer
hoxe en calquera cidade occi-
dental. A Esmorga  combina con
asombrosa naturalidade a esen-
cia absoluta da vida e da morte.
Intensa, emocionante e, apaixo-
ada, é unha obra mestra que
agora o público pode coñecer
tamén pola vía teatral. 
Do xoves 14 ao domingo 17, no Te-

atro Principal de Ourense.

¬ TEATRO

O cantante francés Dominique A
estará na Coruña este sábado,
presentando o seu último traba-
llo discográfico, La Musique.

Assemblage, danza moderna enFerrol.

O cómico Rober Bodegas.

Londres no Cine
Fundación Caixa Galicia

Os habituais ciclos trimestrais que a

Fundación Caixa Galicia vén pro-

gramando nas súas sedes das cida-

des galegas comeza este ano cun

adicado á cidade de Londres e a súa

presenza habitual no cine de todas

as épocas, como escenario de di-

versos filmes de calquera xénero. 

O carácter emblemático como

gran metrópoli da capital inglesa

ten convertido en iconas popula-

res, a través da séptima arte, a ele-

mentos arquitectónicos coma o

Big-Ben, a Torre de Londres, ou ele-

mentos humanos coma os bobbies

ou os executivos con bombín, e

mesmo mobiliario urbano como as

cabinas ou os característicos auto-

buses.

Dentro deste ciclo bastante

ecléctico poderemos ver até o mes

de marzo a comedia anglofrancesa

dirixida por Mike Leigh, Segredos

e mentiras (Secrets and Lies, 1996).

A historia de drama e romance de

Closer (USA, 2004), un filme de

Mike Nicholsbaseado na obra tea-

tral de Patrick Marber , e interpre-

tada por Natalie Portman, Jude

Law eJulia Roberts.

Blowup, deMichelangelo Anto-

nioni (1966)  foi o primeiro filme

británico do cineasta italiano, base-

ado nun conto de Julio Cortázar,

onde un fotógrafo londinense

pensa que fotografou un asasinato,

ao ampliar unha fotografía. Un re-

parto con Vanessa Redgrave, Sa-

rah Milesou David Hemmings .

Outro clásico do cine é Frenesí

(Frenzy, 1972), un dos últimos fil-

mes de Alfred Hitchcock, onde un

serial-killer londinense fai un im-

propio uso das súas garabatas.

Wonderland (1999), realizada por

Michael Winterbottom, é unha

historia sobre un matrimonio londi-

nense de anodina vida.

Lock, Stock and Two Smoking

Barrels (1998) é un filme a cabalo

do thriller e a comedia, obra do di-

rector Guy Ritchie.

Michael Caine dá vida a Alfie

(1966), un gigoló provinte da wor-

king-class londinense, no filme de

Lewis Gilbert.

Por último, Woody Allenescolleu

a capital británica como escenario

de Match Point (2005), un amargo

filme que catapultou á populari-

dade a Scarlett Johansson.
Nas Sedes culturais de Caixa Galicia,

até o mes de marzo.

¬ CINE
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O martes 19,ás 20:00, naSede da Fun-
dación Caixa Galicia.
¬EXPO. Biblioteca de libros
fantásticos. Acompañados dun
texto que narra o que lles sucedeu, os
libros desta exposición están trata-
dos plasticamente de modo que con-
tan historias e estimulan a imaxina-
ción de quen os mira. Na Biblioteca
Antonio Odriozola.
¬EXPO. Alfonso Costa.O centro so-
cial de Caixanova acolle unha exposi-
ción antolóxica sobre o pintor noiés
que se enmarca na serie Grandes ar-
tistas galegos, da entidade financeira.
Até o 24 de xaneiro.
¬EXPO. Exprofeso. Mostra colec-
tiva de profesoras da Facultade de
Balas Artes. Até o 29 de xaneiro, na Fa-
cultade de Belas Artes, Sala X.
¬EXPO. Galicia até 1975. Un re-
paso aos fondos pictóricos da enti-
dade Caixa Galicia, con pezas de
Lugrís, Granell, Soutomaior e ou-
tros autores galegos, até a data re-
ferida. Aberta até o 10 de marzo, na
Sede da Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Luis Auserón. O ex-
Radio Futura e irmán de Santiago
Auserón dará un concerto o sábado
16, ás23:00, na Sala Karma.
¬MÚSICA. Orquestra Sinfó-
nica de Galicia. Nun concerto
programado por Caixanova, Carlo
Rizzi dirixe á Orquestra Sinfónica
de Galicia nesta actuación, que
conta con Emmanuele Pahud
como frauta solista. O vindeiro xo-
ves 21, ás 21:00, no Centro Social
Caixanova.  

SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.
Cada sábado pola mañá, a biblio-
teca compostelá acolle unha acti-
vidade de contos dirixida aos ne-
nos e nenas. Ás 12:00, na Biblioteca
Ánxel Casal.

galega dará un concerto o sábado
16,  ás 00:00,  na sala El Otro Caimán. 

MUROS
¬TEATRO. Nunca Menos. A come-
dia presentada polo grupo Fulano,
Mengano e Citano, S.l.é un perco-
rrido en clave de humor acedo a tra-
vés da Historia de Galiza, levándo-
nos por todos eses periodos de luz e
de sombras,ás veces de apagón to-
tal, que fixeron de nós o que hoxe
somos. O sábado 16, ás 21:00, no
Centro Cultural e Xuvenil.

ORDES
¬MÚSICA. Miguel Costas. O ex Si-
niestro ou ex-Aerolíneas volta co
seu disco Condenados a Costas. O
venres 15, ás 23:00, na sala Badulake.

OURENSE    
¬CINE. Blowup. Dentro do ciclo
Londres no Cine, programado por
Caixa Galicia, esta fita de deMiche-
langelo Antonioni (1966)  foi o pri-
meiro filme británico do cineasta
italiano, baseado nun conto de Julio
Cortázar. O martes 19, ás 20:00, no
Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Outono fotográfico.
Últimas mostras desta clásica
iniciativa fotográfica. 
Tempo atopado, de Victoria Peña
Rey estará até o 24 de xaneiro, no
Museo Municipal.

Retratos, de Eduardo Núñez, vai es-
tar exposta até o 24 de xaneiro, no
Museo Municipal.
¬EXPO. A arte da semellanza.
Unha exposición patrocinada por
Caixanova, un percorrido comisa-
riado por Mercedes Rozas que trata
de poñer en valor as propostas máis
actuais da arte figurativa. Até o 31 de
xaneiro, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Domus Omnia & Fai
frio no lume. Exposición de pin-
turas de Antón Llamazares, que es-
tarán expostas até finais de xaneiro,
no Centro Cultural da Deputación.
¬MÚSICA. Telma Y Los Luises .
Catro amigos de moi diferentes tra-
xectorias musicais (rock, folk, jazz...),
que fan revisións de temas rock
desde os oitenta até hoxe, desde Po-
lice a Sheryl Crow, dos Mike Jagger a
Hole. O venres 15, ás 21:30,  no Au-
riense Café Cultural.
¬TEATRO. A Esmorga. Unha traxe-
dia aceda e cruel de tres homes mar-
xinais e marxinados que ao longo de
vinte e catro horas deambulan polos
arrabaldos de Auria –transfondo fic-
cional da cidade de Ourense. Sara-
bela Teatro monta esta obra de
Blanco Amor. O venres 15 e sábado
16, ás ás 20:30  e domingo17, ás
19:00, entradas de 12 a 6 euros, no
Teatro Principal.
¬TEATRO. Paxaro de Lume.
Unha obra dirixida aos nenos e ne-
nas, pola compañía Viravolta Tí-
teres, que a representa o do-
mingo 17, ás 12:00, no Auditorio
Municipal.

PONTEVEDRA
¬CINE. Lock and stocks.Dentro
do ciclo Londres no Cine, progra-
mado por Caixa Galicia, Lock, Stock
and Two Smoking Barrels (1998) é
un filme a cabalo do thriller e a co-
media, obra do director Guy Ritchie.

testemuña do movemento da pin-
tura española de entreséculos en
Hispanoamérica. Até este venres 15,
no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Mostra Colectiva de
Nadal.  Exposición colectiva de
pintura, que estará aberta até o 15
de xaneiro, na Galería Clérigos.
¬MÚSICA. A Gaita vai á Igrexa.
Inaugurando o ciclo de musica Lu-
bicán 2010, un concerto de gaita
galega e órgano de tubos para reali-
zar en igrexas, abadías, capelas ou
catedrais. Da man de dous recoñeci-
dos compositores e intérpretes ga-
legos, Suso Vaamonde e Ernesto
Campos, a música popular, tradicio-
nal, e mesmo a clásica devolven a
vida a estes singulares auditorios. O
luins 18, ás 20:30, na Igrexa de Santa
María Nova.
¬MÚSICA. Kathaarsys. Banda es-
pañola demetal con experencia xa
dilatada, comenzando a sua carreira
nos anos 90. Actualmente estan pre-
sentando Anonymous Ballad gra-
vado en Buenos Aires . O venres 15,
ás 23:00, no Club Clavicémbalo.
E o sábado 16, actuación deDj Cro,
tamén coñecido como Dj Thor, ori-
xinario do rap compostelán Actos
Urbanos, e un dos representantes da
nova escola do rap santiagués.

MONFORTE
¬MÚSICA. Moon Cresta.  A banda

¬TEATRO/DANZA. A Luz... Un espec-
táculo de danza pola Compañía
Galega de Danza Contemporá-
nea - Ballet Jesús Quiroga. O do-
mingo 17, ás 19:00, entradas a 7 eu-
ros, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Domingos a escena.
A Asociación Cultural Falcatruei-
ros, de Monterrroso, ofrece a obra
de teatro Hamlet.A función, de en-
trada libre e gratuíta, será o do-
mingo 17, ás 19.00 , no Centro Cívico
de Caranza.

LALÍN
¬EXPO. Os desastres da guerra.
Na capital dezana exhibense 57 re-
produccións das 82 estampas graba-
das por Francisco de Goyaen torno
á Guerra da Independencia espa-
ñola. No Museo Ramón María Aller.

LUGO
¬CINE. Alphie. Dentro do ciclo
Londres no Cine, programado
por Caixa Galicia,Michael Caine
dá vida a Alfie (1966), un gigoló
provinte da working-class londi-
nense, no filme de  Lewis Gilbert .
O martes 19, ás 20:00, no Centro
Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Os pintores de Artal.
Pintura española do Museo
da Habana. Poderemos ollar de
preto un total de vinte e sete paletas
e vinte óleos de artistas que deron

ANOSATERRA
14 - 20 DE XANEIRO DE 2010

Londres e o cine é o novo ciclo te-
mático que propón a programa-
ción cultural de Caixa Galicia. Na
imaxe, escena de Match Point, de
Woody Allen, unha das películas
que circularán polas sedes cultu-
rais da entidade.

A obra O xogo de Malta, Afterplay, de Teatro do Atlántico, permanecerá varios días en cartel en Coruña.

O grupo Telma y los Luises, que tocará esta semana no Café Cultural Auriense.
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sual. Até o 31 de xaneiro, na Zona C
de San Domingos de Bonaval.
¬EXPO. In Itinere. O asturiano
Luis Fega achega algunhas das
súas pezas máis recentes, de mar-
cado carácter construtivo debido
ao seu formato próximo ao escul-
tórico. Até o 29 de xaneiro, na sala
Espacio 48.
¬EXPO. A arte do engano.
Mostra colectiva de artistas es-
pañois e latinoamericanos/as,
que estrea espazo expositivo.
Até o 28 de febreiro de 2010, na
Galería Factoría Compostela (Rúa
da Conga, 9). 

¬MÚSICA. The WC García
Show. O show comezou no ano
2000 en Nashville (o berce do
country) , da man dun neoior-
quino fillo de sangue galega/leo-
nesa. A proposta musical é conec-
tar coa simplicidade e a enerxía do
folk americano. O xoves 14, ás
22:00, entradas a 2 euros, no Pub
Ultramarinos.
¬MÚSICA. Rockers Go To Hell
+ Los Ruines. Nun concerto pa-
trocinado pola Deputación pro-
vincial, estas dúas bandas galegas
comparecen este xoves 14 , ás
21,30, con entrada de balde, na
Sala NASA.
¬MÚSICA. Hamlet. O veterano
grupo presenta o seu último traba-
llo "La Puta y el diablo". O segredo
da lonxevidade de Hamlet atópase
no seu directo incontestable e os
seus himnos de rock/metal. O sá-
bado 16, ás 21:30, entradas a 12/15
euros, na Sala Capitol.
¬MÚSICA. Ensaio da Real Fil-
harmonía. A RFG conta para
este concerto co frautista Luis Ju-
lio Toro e o director de orquestra
Manuel Hernández Silva, quen
ofrecerán un ensaio aberto ao pú-
blico cunha interpretación da Sin-
fonía núm. 36 en Do maior, KV 425,
Linz de Mozart . O xoves 14,
ás12:00, no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Dúo Fdz. & Quintá.
Actuación para o martes 19, ás
22:30, na sala Casa das Crechas.

GUIEIRO.51.

¬CINE. A Clase. Dentro do ciclo
Londres no Cine, Wonderland
(1999), realizada por  Michael
Winterbottom, é unha historia so-
bre un matrimonio londinense de
anodinasvida. O martes 19, ás
20:30, no Centro Sociocultural
Caixa Galicia.
¬CINE. Cine iraniano. O Cine-
clube Compostela proxecta o
filme iraniano Salaam Cinema
(Mohsen Makhmalbaf, 1995).
Nesta fita , o director solicita cen
actores para rodar un filme sobre
os cen anos do cinema. Mais son
miles os que aparecen, e todos
queren participar. O mércores 20,
ás 21:30, no Centro Social O Pichel.
¬EXPO. O home e as súas
crenzas. Mostra de fotografías
da artista franco-suiza Sabine
Weiss, primeira realizada no es-
tado. Até o 21 de febreiro, no Mu-
seo das Peregrinacións.
¬EXPO. Olladas dunha épo-
ca, fotografías Fondo Blan-
co-Cicerón . Exposición da co-
lección fotográfica de finais do sé-
culo XIX e comezos do XX,
comisariada por María Reis Ca-
miña e Belén Sáenz, e en colabora-
ción co Centro Galego de Artes da
Imaxe. Até o 31 de xaneiro, no Mu-
seo do Pobo Galego.
¬EXPO. Microvoyages.  A noví-
sima artísta Esther Ruíz de Pablos
presenta este proxecto expositivo
no que domina o espírito audiovi-
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As xaneiras, unha manifestación

musical popular aínda moi viva no

norte portugués, estarán presentes

na programación cultural de Va-

lença do Minho, cun Encontro de

Janeiras,este domingo 17.

Ao fin se produce a estrea de As actas escuras, obra “maldita” de Roberto Vidal Bolaño.

O cantautor WC García.
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¬MÚSICA. The Last Minute Ex-
perience. Actuación de jazz que
terá lugar o vindeiro mércores 20, ás
22:45, na salaBorriquita de Belém.
¬TEATRO. Finlandia . O Teatro
Biodegradábel de Ohio repón
en escena o texto de Carlos San-
tiago Finlandia, despois do éxito
acadado na súa presentación no
mes de maio. Unha mostra de te-
atro civil, é dicir, teatro que nace
da sociedade civil, un cruza-
mento entre o teatro do absurdo
e o simbolismo popular. O venres
15, sábado 16 e domingo 17, ás
21:30, na Sala NASA.
¬TEATRO. As actas escuras. Un
premiado texto de Vidal Bolañoso-
bre a verdade ou non dos restos do
apóstolo, unha obra que ve a luz
despois de case 20 anos, da man do
CDG e dirixida por Xulio Lago. O
venres 15 é a estrea, ás 21:00. O sá-
bado 16, a función será ás 20:30  e

domingo17, ás 18:00. A obra seguirá
en cartel nas vindeiras semanas. No
Salón Teatro .

TOMIÑO
¬MÚSICA. Festival Estás Rock
.  Novena edición deste festival de
rock, coa participación dos grupos
Funk’n Bastards , XeRock, Phan-
tom Club e Leyendas. Este venres
15, dende as 23:00, na parroquia
de Estás.

VIGO
¬CINE. Match Point. Dentro do
ciclo Londres no Cine, programado
por Caixa Galicia, este filme de Wo-
ody Allen, quen escolleu a capital
británica como escenario de Match
Point (2005), unha amarga historia
que catapultou á popularidade a
Scarlett Johansson. O martes 19,
ás 18:00 e 20:30, no Centro Sociocul-
tural Caixa Galicia.

¬EXPO. Espacio Atlántico.
Até  o domingo 17 estarán pre-
sentes a maioría dás galerías ga-
legas e as principais de Portu-
gal, así como unha ampla repre-
sentación de profesionais
doutros países referentes da
arte contemporánea. Entradas a
5 euros, maiores e menores de
12, gratis, no IFEVI.
¬EXPO. A Historia de Galiza.
Exposición de paneis e textos re-
alizados por Pepe Carreiro, diri-
xida aos máis novos e que po-
derá visitarse até o 31 de xaneiro,
en horario de martes a domingo
de 10 a 19 horas. No museo Ver-
bum - Casa das Palabras.
¬EXPO. Jorge Barbi. A mostra
41º 52’ 59” latitude N / 8º 51’ 12” lon-
xitude O expresa as cordenadas
onde o artista realiza o seu traballo
diario, fotografías e outros medios
de expresión, co itinerario como
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O dúo de folk Fdz.&Quintá ac-
tuará esta semana nu dos locais
referentes deste tipo de música,
a santiaguesa Casa das Crechas.

XXV premio Antón Losada Diéguez.

O Concello de Boborás convca a XXV edición
do premio Antón Losada Diéguez. Un certame,
que conta con 12.000 euros en premios para as
dúas modalidades de creación literaria e de in-
vestigación e ensaio, con 6.000 euros para
cada modalidade
A convocatoria, creada para contribuír ao fo-
mento da cultura galega pola que  loitou o his-
toriador, faise dende os concellos de Boborás e
O Carballiño coa colaboración da Deputación
de Ourense. Os premios serán entregados o 12
de xuño de 2010 no transcurso dun acto litera-
rio que se celebrará no pazo de Moldes, onde
naceu e viviu Antón Losada Diéguez.
Poderán tomar parte no certame todas as
obras escritas en galego e publicadas en me-
dios de difusión escrita, excluidos os de tipo es-
colar e os premiados noutros certames, que te-
ñan data de impresión comprendida entre o 1
de xaneiro e o 31 de decembro de 2009. O
prazo de presentación rematará o 31 de xa-
neiro de 2010, e a secretaría da vixésimo quinta
edición terá como sede o Concello de Boborás,
ao que deberán dirixirse os editores interesa-
dos en participar no premio.
O xurado estará  composto por un represen-
tante da Real Academia Galega, Consello da
Cultura Galega, Museo do Pobo Galego, Depu-
tación Provincial de Ourense, alcalde do Conce-
llo carballiñés, Cátedra de Lingua e Literarura
Galega da Universidade de Santiago e as Uni-
versidades de Vigo e da Coruña. Emitirá o seu
fallo o 24 de abril, nunha reunión a manter no
Concello de Boborás.
Envío de obras ou solicitude de máis informa-
ción en :
Concello de Boborás, rúa Cristobal Colón s/n,

32514, Boborás- Ourense. Tel: 988402 008, co-
rreo: concello.boboras@eidolocal.es.

IV Premio Internacional de Artes
Plásticas Fundación María José Jove

A Fundación María José Jove convoca o IV Pre-
mio Internacional de Artes Plásticas dotado de
27.000 euros e dirixido a artistas menores de 35
anos de calquera nacionalidade ou residencia.
A temática e a técnica para participar no Pre-
mio son libres. Cada artista poderá presentar
un máximo de dúas obras orixinais e propias,
en calquera das seguintes disciplinas: pintura,
escultura, fotografía, gravado e novas discipli-
nas. A temática é libre e estableceuse un for-
mato límite de 200 x 200 centímetros.
Os interesados poden consultar as bases do
premio na páxina web www.fundacionmaria-

josejove.org e as obras deberán ser presenta-
das na sede da Fundación entre o 12 e o 30 de
abril de 2010. O fallo do xurado farase público o
27 de maio e a obra gañadora pasará a formar
parte da Colección de Arte Manuel Jove e o seu
autor será convidado a formar parte do xurado
da próxima edición.
O xurado deste IV Premio Internacional de Ar-
tes Plásticas, presidido por Felipa Jove Santos,
presidenta da Fundación, está integrado por
recoñecidas personalidades do mundo das ar-
tes como Chema Madoz, o crítico de arte Mi-
guel Fernández-Cid, o profesor da Universi-
dade do Porto, Baltazar Torres e a colombiana
Gloria Herazo, galardoada co Premio Arte Jove-
n en 2008. O xurado complétase con Marta
García-Fajardo, directora da Colección de Arte
Manuel Jove. 

XVII Premio Lueiro Rey 
de novela curta

Coa finalidade de honrar a memoria do escritor
Manuel Lueiro Rey, na vontade de coadxuvar
na promoción da escrita literaria en lingua ga-
lega e na divulgación dos seus autores e auto-
ras, e como resultado dun convenio de colabo-
ración con Sotelo Blanco Edicións, o Concello
do Grove convoca o XVII Premio Manuel Lueiro
Rey de Novela Curta, dotado con 3.000 eurose
que se rexerá polas seguintes bases:
- Será concorrente ao Premio calquera persoa
física, que presente o seu texto en Lingua Ga-
lega, conforme ás Normas Ortográficas vixen-
tes. Textos  inéditos e totalmente orixinais, han
ter unha extensión mínima de 50 páxinas e
unha extensión máxima de 100 páxinas, ta-
maño folio.
- Con cada un dos textos concorrentes, presen-
taranse cinco copias en papel e unha en so-
porte dixital, en Word, antes do día 30 de xa-
neirodo ano 2010, remitíndoas a:

XVII Premio Manuel Lueiro Rey, Concello do
Grove, Praza do Corgo s/n- 36980 O Grove
(Pontevedra)
- Xuntarase un sobre pechado no que figure no
exterior o lema e mailo título e que no interior
conteña o nome completo e datos do/da con-
cursante.
- A decisión do xurado, que será inapelable, e
darase a coñecer durante o mes de abril do
2010.
- A editorial Sotelo Blanco resérvase o dereito
de publicación, sen limitación do número de
exemplares nin de edicións, da obra gañadora 
A contía do premio considerarase en concepto
de adianto polos dereitos de autor. 
Máis información: Concellería de Cultura do
Concello do Grove, 608 216 967.

Premio de Álbums Ilustrados 
do Concello de Santiago

Convocado pola concellería de Educación do
concello de Santiago e a editorial Kalandraka. O
premio son 12.000 euros en concepto de
adianto polos dereitos de autor
O prazo de presentación dos traballos rematará
o 26 de febreiro de 2010 e o fallo do xurado
darase a coñecer o 2 de abril, coincidindo co
Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil.
O Premio Compostela está dirixido a autores e
ilustradores de calquera nacionalidade que
presenten obras orixinais e inéditas. Pídense
cinco copias do texto en calquera das linguas
oficiais españolas, tres ilustracións orixinais e
cinco fotocopias en color de cada unha delas,
xunto cunha maqueta impresa de todo o pro-
xecto. tiago. Kalandraka publicará a obra pre-
miada nas cinco linguas oficiais peninsulares -
galego, castelán, catalán, éuscaro e portugués-
en outubro de 2010. O xurado estará formado
por persoas de recoñecido prestixio na área da
literatura e da ilustración infantil.

¬ CONVOCATORIAS

A obra Finlandia, escrita por Carlos Santiago, reponse na sala NASA santiaguesa.
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¬MÚSICA. Bakin'Blues Band.
Jazz galego que poderemos es-
coitar este venres 15, ás 23:00, na
sala Contrabajo. 
¬TEATRO. Mac... Yes, we can .
U nha adaptación baseada no
Macbeth de William Shakespeare
que trata de facer unha revisión
do clásico visto dende unha polí-
tica típica dunha sociedade mo-
derna. Representada pola compa-
ñía  Cia de teatro Xerpo, estará
en cartel o xoves 14, venres 15 e
sábado 16, ás 21:30, e domingo
17, ás 20:00, no Teatro Arte Livre.
¬TEATRO/DANZA. Shure Pg48 .
Espectáculo de danza contempo-
ránea, a cargo do grupo La Ma-
cana, composto polos bailaríns e
coreógrafos Elena Varela e Ale-
xis Fernández. Poderemos velo o
venres 15 e sábado 16, ás 22:00, e
o domingo 17, ás 21:00, no Teatro
Ensalle.

Ás 00:00, entrada a 6 euros.
¬MÚSICA. Miguel Costas. O
ex Siniestro ou ex-Aerolíneas
volta co seu disco Condenados a
Costas. Este xoves 14, ás 22:30 ,
na sala La Fábrica de Chocolate. 
O venres 15 estará o grupo de
San Sadurniño Sweet Obli-
vion Band, á mesma hora.
O sábado 16 comparecen nesta
sala os asturianos Fé de Ratas,
acompañados polos coruñeses
Konflikto, tamén ás 22:30.
E o martes 19 van tocar os
Crank County Daredevils.
Orixinarios de Ashville, Carolina
do Norte, a banda recolle o
legado de bandas como Mötley
Crüe ou Faster Pussycat.
¬MÚSICA. Juan Campoa-
mor. Cantautor cubano afin-
cado en Vigo, que vai dar un
concerto este xoves 14, ás 22:30,
na sala Contrabajo. 

base temática. Até o 14 de febreiro
do 2010, no MARCO.
¬EXPO. Fotógrafos da Natu-
reza 2009. O concurso anual
Wildlife Photographer of The
Year, organizado pola BBC e o
Museo de Historia de Londres co
patrocinio de Shell permítenos
disfrutar da beleza natural en es-
pectaculares tomas gráficas. Até
o 24 de xaneiro, no Centro Cultu-
ral Caixanova.
¬EXPO. Espellos/Mirrors.
Esta exposición, comisariada
polo italiano Gyonata Bonvicini,
foi o  proxecto gañador da 2ª
convocatoria do Premio MARCO
para novos  comisarios. Até o 17
de xaneiro, no Museo de Arte
Contemporánea, MARCO.
¬EXPO. Ramón Cabanillas: a
roseira dos recordos. Mos-
tra de materiais persoais e bio-
gráficos do poeta da raza, na sala

de exposicións da Casa Galega
da Cultura, na  Praza da
Princesa.
¬EXPO. Maracutaria. Caio
Reisewitz é un fotógrafo brasi-
leiro da natureza. Maracutaria
recolle traballos realizados
dende o ano 2001 ata a actuali-
dade. Aberta até este domingo
17, na Fundación Barrié. 
¬MÚSICA. Zodiacs + O neno
Elliot. O 4º álbum de Zodiacs
dispara balas reais de emoción,
sen renunciar ás súas revoltosas
esencias xuvenís, o novo disco3,
2, 1, integra maior experiencia
persoal e musical en letras . O
venres 15, ás 00:00 , entradas a
10 ou 8 euros, na sala La Iguana
Club. 
O sábado 16 actúan Picore,
unha das bandas españolas
destacadas no hardcore-rock,
acompañados de Unicornebot.
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Anuncios de balde. 
Poden facelos chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com . 

Poden adxuntar unha foto.

Prégase avisar da desactualización dos anuncios. 
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�  Casa para aluguer de fin de se-
mana ou vacacions, situada á beira
do rio Miño en Seixas (Caminha). Tel:
690 64 50 63

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

� 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.  Tel:  686924339.

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

� Véndese piso en Xove en moi bó
estado,  calefacción, 4 cuartos, 2 ba-
ños, salón comedor e trasteiro,  90
m2. , tamén podería ser amoblado.
Tel:    651528712.

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

� 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 Tel:  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

� Véndense limóns caseiros bos.
Zona de Teis-Vigo. Prezo econó-
mico. Tel: 670504404, mail  a_roda @
hotmail.com.

� Alúgase casa en Vegadeo (Astu-
rias) en tempada escolar. Amoblada,
con garaxe e calefacción. Tel:   985 63
55 02.

�Particular vende áticono centro
de Tomiño, amoblado con calefac-
ción, duplo ventanal, terraza con
toldo, adega e garaxe. Impecábel.

Mellor ver. Prezo: 90.000 euros. Tel:
690719480

� Muller. Impar. 56 anos. Amo o
amor e a correspondencia postal.
Apartado 102-Noia (15200)

� Busco rapaza entre 30/40 anos
que viva en Galiza e fale galego para
relación de parella ou amizade. Pro-
meto honestidade e sinceridade.
Correo : pedrolopez_35@yahoo.es

�  Con experiencia e responsabili-
dade, coido do teu meniño ou me-
niños. Zona de Vigo e Valmiñor. Cha-
mar ao Tel:  660183231.

� En Monterroso, alugo aparta-
mento de 1 dormitorio, 1 salón-co-
medor, cociña con office, baño, tras-
teiro, garaxe e ascensor. Amoblado.
Bo estado. Luminoso. 200 €/mes. Tel:
607.41.56.41

� Ofrécese moza para coidar ne-
nos e anciás e para limpeza de cal-
quera tipo, por horas, as tardes dos
luns, mércores, venres e fins de se-
mana, en Santiago e comarca. Tel:
617407697.

� Merco libros, fotos, discos, revis-
tas e todo tipo de documentos rela-
cionados con Galicia. Chamar ao Tel:
678 911 804

�  Vendo mantón de manila e
mantilla española.Tel:   676385277
ou 986881838

� Fanse cubertas de piscina e
bombas de calor. Amplia variedade
de prezos. Preguntar por Carlos, Tel:
637472399

� Grupo Folk profesional busca
músico en Vigo. Preferiblemente
violinista, zanfonista, bouzoukista....
valórase versatilidade. Traballo serio
e remunerado, zona Vigo ou arredo-
res. Tel:  670504404, mail: a_roda @
hotmail.com

� Vendo balconada e portas do
século XIX, por reforma, en Ber-
gondo. En perfecto estado. Tel:
628901393.

�  Vendo ovos da casa (ecolóxicos.)
Entre Padron e A Estrada, ao pé do
monte Meda. Galinhas  de crista pin-
heira e de Mos, ceivas en zona sen
polución, auga limpa, alimentadas
de millo e erva.Venda de pitas, coel-
hos e anhos criados à maneira tradi-
cional. E-mail a: ovosdacasa.pa-
drom@gmail.com , e envio-che telf.

�  Vendo colecciónsde cen pins, oi-
tenta películas VHS, más de 150 re-
vistas de coches de anos 80-90.
Prezo: 90 euros cada colección.  Tel:
650793685.

� Véndese porta de garaxede 315
x 215 metros. Vigo. Bo estado. Ba-
rato. Tel:   617486436

�  Busco persoa responsablepara
compartir piso novo en Santiago de

Compostela, na zona de Conxo,
perto do Campus e a 15 minutos do
centro. Habitación con baño, cale-
facción, zona tranquila. 180 euros.
Contacto en Tel:  687581137

�  Vendo Ford Escort, 1800 diésel,
en perfecto estado por 1.300 euros.
Urxe vender. Tel:  606 066 705

� Véndense mobeis de cociña,
con fregadeiro, campana extractora,
grifo e pedra de encimera,todo en
perfecto estado, ideal para unha se-
gunda cociña en casa rural. Moi eco-
nómica. Anxo, Tel:636 495 923 ou
609 416 204 

� Compro fotos, documentos,
executorias, postais, libros e discos
antigos. Teléfono 678 911 804. Co-
rreo: sanader150@gmail.com

� Alugo pisono centro de Ponteve-
dra, rua Benito Corbal. Dous dormi-
torios, amueblado, con terraza, patio
de cociña, garaxe e trasteiro. Alu-
guer: 575 Euros coa comunidade e o
garaxe incluidos.Tel: 689 585 767

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

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com 

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Miguel Costas, un veteranio da
música viguesa e galega, presenta
o seu novo album recopilatorio
Condenado a Costas, nunha sala da
cidade olívica.

O grupo Bakin’ Blues Band.
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conta das tribulacións dun coi-
tado profesor universitario do
medio oeste americano que,
nos estertores da década prodi-
xiosa, ve como a súa vida cotiá
vai colapsando nunha sucesión
de vicisitudes interminábeis
que semellan unha versión
bufa das pragas bíblicas que
asolaron os seus ancestros.

O cónsul de Sodoma
Dirixe: Sigfrid Monleon.
Intérpretes: Jordi Mollá,
Bimba Bosé.
Biopic. España, 2009

Coincidindo co 20º aniversario
da morte do autor d'As persoas
do Verbo,Jordi Mollá métese na
pel de Jaime Gil de Biedma neste
biopic, que vai máis alá do re-
trato individual do poeta para
postularse como retrato socioló-
xico da Barcelona da Gauche Di-
vine, do Grupo do 50 e das noites
turbas e transcendentes do Bo-
caccio, escenario polo que pulu-
lan o editor Carlos Barral, Juan
Marsé ou un mozo chamado
Enrique Vila-Matas.�

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.

A fita branca
Dirixe: Michael Haneke.
Intérpretes: Susanne Lothar,
Ulrich Tukur.
Drama. Austria, 2009

Tras a temporada sabática que
se tomou fotocopiando, para a
industria hollywoodiana, a incó-
moda Funny games, regresa o
temíbel cineasta austríaco cun
austero ensaio moral en branco
e negro, sobre a mesquindade
dunha pequena comunidade
rural protestante centroeuropea
nos anos previos á I Guerra
Mundial que prefigura, entre li-
ñas, a  futura orxía de infamias
que ese mesmo pobo estaba
chamado a cometer, un par de
décadas máis tarde, baixo a efixie
da esvástica nazi. Figura xa nas
quinielas dos Oscarpara a cate-
goría de filme en lingua estran-
xeira despois de colleitar a Palma
de Ouro de Cannes, o premio FI-
PRESCI e o triplete nos Premios
do Cine Europeo.

Sherlock Holmes
Dirixe: Guy Ritchie.
Intérpretes: Robert Downey Jr,
Jude Law.
Aventuras. Gran Bretaña, 2009 

En mans do director de Snatch,
Lock & Stock ouRockanrollaa
reinterpretación do indispensá-
bel universo de serial literario do
gran Conan Doyle non podía ser
outra cousa que un cómic victo-
riano postmoderno ao estilo de
A Liga dos Homes Extraordina-
riosde Alan Moore. O certo é que
a propia historia e a escenografía
á que recorre Ritchie non provén
das historias do Strand Maga-
zinesenón da novela gráfica cre-
ada polo tamén executivo de

Tenente corrupto
Dirixe: Werner Herzog.
Intérpretes: Nicolas Cage,
Eva Mendes.
Drama. EE UU, 2009

Curioso reto, poñer a Herzog á
fronte dun remakeda extrema
Tenente corrupto, de Abel Fe-
rrara –até aquí todo normal– e
calzarlle como parella protago-
nista o dúo protagonista do
Morotista pantasma, o desvalo-
rizado Cage no rol orixinal de
Harvey Keitel e a intrascen-
dente Mendes. O director de
Stroszeksegue a dar golpes de
temón co seu novo proxecto, a
súa primeira incursión en 40
anos de carreira no sistema de
estrelas de Hollywood nun
duro exercicio de equilibrio en-
tre esixencias artísticas e co-
merciais. Na súa defensa dicir
que a experiencia non o fixo su-
cumbir para acabar dirixindo a
Jim Carrey nunha nova versión
de Aguirre, a colera de Deus.

Un tipo serio
Dirixen: Ethan e Joel Coen.
Intérpretes: Michael Stuhlbarg,
Richard Kind.
Comedia. EE UU, 2009

Regresan os Coen cunha come-
dia negra de coidada ambienta-
ción na que se reflexiona, con
sorna, sobre a unidade familiar,
a súa herdanza xudía e as me-
diocridades académicas á

Hollywood Lionel Wigram. No
fondo, se lle querían dar un tras-
fondo canalla ao infalíbel detec-
tive de Baker Street o único que
tiñan que facer era esquecerse
das amidonadas adaptacións
clásicas de Basil Rathbone e
atender ás heterodoxas caracte-
rizacións do propio Conan
Doyle, o xermolo dese Sherlock
Holmes camorrista, encarnado
por Robert Downey Jr, está xa no
ambiguo morfinómano enle-
ante das historias orixinais.

AÍNDA NAS SALAS.
Capitalismo, unha
historia de amor
Dirixe: Michael Moore.
Documental. EE UU, 2009

A última mostra do emocional
cinema agit-prop de Moore
toma a forma dunha traxicó-
mica causa xeral contra o capi-
talismo orquestrada a conta da
crise económica global. Estrei-
tando lazos entre o vello Karl
Marx e os pais fundadores da
nación americana, Moore fai a
súa peculiar relectura d'O Capi-
talcun discurso rooseveltiano
de conciencia cívica comunita-
ria, ao estilo do Frank Capra do

Xosé Valiñas

New Deal, a frustrada Segunda
Táboa de Dereitos soñada polo
malogrado presidente acaba
por ser a pedra angular que sos-
tén a tese desta nova lección ma-
xistral de aplicación práctica dos
principios da retórica demagó-
xica clásica ao discurso do docu-
mental político militante. Entre
os seus grandes momentos, Mo-
ore precintando Wall Street
cunha desas fitas de escena do
crime que empregan os policías
nas películas de Hollywood ante
a ollada de suficiencia dos en-
gravatados veciños do distrito.

Imaxe de A fita branca.

Nicolas Cage e Eva Mendesen Tenente corrupto.

Jude Law[á esquerda] e Robert Downey Jren Sherlock Holmes. ALEX BAILEY

Michael Moore en Capitalismo. Unha

historia de amor.

Escena de Un tipo serio.

Bimba Boséen O cónsul de Sodoma.
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

Joseph Henry Blackburne (1841-1924) foi un dos mellores xogadores do século XIX.
Aínda que aprendeu a xogar moi tarde, ós 19 anos tras asistir a unha partida de Paul
Morphy, pronto adquiriu unha destreza extraordinaria. Especialmente dotado para o
xadrez á cega complementaba os seus ingresos facendo simultáneas contra grupos
de xogadores aos que vencía sen ver os taboleiros. Gañou o campionato británico
aos 28 anos pero nunca puido ser campión do mundo ao perder os enfrontamentos
polo título contra o campión Steinitz. De carácter bipolar e gran bebedor de whisky,
tivo moitas liortas cos seus rivais cos que chegou ás mans nalgunha ocasión. Ata-
viado con levita negra e inflexíbel ante as debilidades rivais alcumárono a morte ne-
gra, xogando co seu apelido e a dureza coa que castigaba os erros alleos no taboleiro.

Blackburne, Joseph Henry
Nimzowitsch, Aaron

St. Petesburgo 02.05.1914. D00: Aperturas
irregulares.
Coñecida a súa afección pola bebida,
nunha exhibición de simultáneas os rivais
puxeron dúas botellas de whisky nos ex-
tremos da mesa de xogo como argucia
para coller vantaxe. Ao remate Black-
burne baleirara as dúas botellas e vencera
en todas as partidas. De xeito insólito aos

72 anos volveu gañar o campionato britá-
nico, e a Nimzowitsch esta partida. 1.e3
d6 2.f4 e5 3.fxe5 dxe5 4.Cc3 Ad6 5.e4
Ae6 6.Cf3 f6 7.d3 Ce7 8.Ae3 c5 9.Dd2
Cbc6 10.Ae2 Cd4 11.0-0 0-0 12.Cd1
Cec6 13.c3 Cxe2+ 14.Dxe2 Te8 15.Ch4
Af8 16.Cf5 Rh8 17.g4 Dd7 18.Cf2 a5
19.a3 b5 20.Tad1 Tab8 21.Td2 b4
22.axb4 axb4 23.c4 Ta8 24.Df3 Ta2
25.g5 g6 26.Cg4Δ gxf5 27.Cxf6= Cd4
28.Df2 Dc6 29.Cxe8 Dxe8 30.Axd4

exd4 31.exf5 Ad7 32.Te1 Df7 33.Dh4
Ta8 34.Tf2 Ac6? 35.Dg4 [35.g6!? Dg7
36.Tfe2+-] 35…Te8 36.Txe8 Dxe8
37.Te2 Dd7 38.Te6+- Aa8? [38…Aa4] os
bispos negros non teñen tempo de coor-
dinarse coa dama e o avance dos peóns
brancos determina o curso final da par-
tida Diagrama 39.g6! hxg6 40.Txg6
Dh7 41.Dg3 Dh5 42.Tg4 1-0.

crucigrama

autodefinido

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

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Cortiza dunha árbore ou froito seco. Pagar ou depositarunha

cantidade de diñeiro. 2- Atrevida, destemidamente. 3- Símbolo

do Nit. Froito do meloeiro. Abreviatura latina de “obra”. 4- Collen

para sí. Facer un desmonte ou rebaixa. 5- Cidade da Etiopía cen-

tral. Expedición de caza maior ou fotografía da vida salvaxe por

África. 6- Abreviatura de metro. Enfermidade de transmisión

sexual. Número mil para os romanos. 7- Quedar fecundada

unha femia. Infusión excitante de uso moi común. 8- Coñecidas

siglas que respostan ás verbas inglesas “light amplification by sti-

mulated emission of radiation”. Materia ou negocio do que se

espera sacar gran proveito sen moito esforzo. 9- Símbolo do

Americio. Prefixo que indica a procedencia italiana. Símbolo do

Neodimio. 10- Acción irreflexiva e atropelada, falcatruada. 11-

Limpar, sanear un lugar ou unha persoa. Novenas.

Verticais:

1- Examinaba con atención algunha cousa material ou espiri-

tual. 2- Causante ou responsable dun acto ou obra . Pólas dunha

árbore. 3- Siglas dunha coñecida organización paramilitar da

Alemania nazi. Periodos de tempo de catro semanas. Nota musi-

cal. 4- Arbusto de flores rosadas (Corema album), que medra no

litoral galego. 5- Forma prefixada de orixe grega que se empre-

ga na formación de palabras co significado de “glándula”. Que-

dar cheo de comida. 6- Símbolo do Aluminio. Tratamento seño-

rial inglés. Prefixo de orixe latina que expresa separación, orixe

ou acción. 7- Carente de principios éticos. Doce feito de xemas

de ovos, leite e azucre, callado nun molde caramelizado. 8- Que

ten un efecto positivo ou proveitoso. 9- Preposición inglesa, que

indica en certos aparatos a posición de “aceso”. Situado na base.

Ao revés, símbolo do Sodio. 10- Cerrar un conducto, tubo, vía,

etc. nalgún punto, impedindo ou dificultando o paso dun fluído.

Que ten moita profundidade (fem.). 11- Recriminacións, pala-

bras fortes de amoestación.

A morte negra.

SOLUCIÓNS

AUTODEFINIDO
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H.Vixande
CCoonndduucciióónn  eevvaassiivvaa  ee  ddee  sseegguurrii--
ddaaddee,,  qquuee  éé  iissoo??
É un tipo de condución especí-
fica para vixilantes de seguri-
dade, choferes profesionais e
gardas privados. Son técnicas
evasivas e para permanecer
atentos ante unha emerxencia,
saír dun atentado, ou se simple-
mente un político ten proble-
mas porque non lle cae ben á
xente nunha zona.
SSeegguurroo  qquuee  sseerrvvee  ppaarraa  ppeerrddeerr
ttooddooss  ooss  ppuunnttooss  ddoo  ccaarrnnéé
dduunnhhaa  ttaaccaaddaa..
Non, son para profesionais. Se
teñen que actuar é só no caso
dunha emerxencia, cando está
xustificado. Afortunadamente,
nos últimos anos non houbo
casos así. O que se fai é unha
condución preventiva.
AAddmmiittaa  qquuee  aa  ccoonndduucciióónn  eevvaa--
ssiivvaa  nnoonn  éé  sseegguurraa..
É segura porque a realizan pro-
fesionais formados. É seguro
que un axente leve un arma? Si
porque ten unha formación. É
lóxico que a leve un particular?
Non. Acontece o mesmo coa
condución evasiva, porque re-
quire unhas habilidades.
FFaann  ccoommoo  aass  aauuttooeessccoollaass,,  ccoonn
pprrááccttiiccaass  nnaa  rrúúaa??
Depende, as manobras evasi-
vas son en pista pechada. Logo
hai unha condución dinámica
na rúa que é preventiva e de
anticipación para aprender a
estar alerta, para non meterse
na boca do lobo.

Laura Caveiro

Hai escasos días que don
Francisco Fernández del

Riego cumpriu 97 anos. Para fe-
licitalo, foron uns seus amigos
cantarlle baixo o balcón da súa
casa en Vigo. Amor e gratitude
para quen o merece. 

Cando, hai anos, enviaba
Del Riego fraternais cartas para
animar a Álvaro Cunqueiro, en-
tón no máis cru da crúa estadía
da posguerra en Mondoñedo,
empregou Cunqueiro as pala-
bras amor e gratitude, ao con-
testarlle ao amigo. “Querido
Paco: Tes moita razón ó quei-
xarte de min. Grande é a miña
preguiza, pero é meirande o
amor que che teño, a mais
dunha fonda gratitude”. 

A carta foi escrita en Mondo-
ñedo no outono de 1949, onde
tamén aparecera 17 anos antes,
en 1932, unha publicación cha-
mada Galiza. Entre os seus cola-
boradores figuraban Del Riego e
Cunqueiro. Na presentación da
revista dicíase que era a casa
aberta de todos e a todo: “teima-
mos que nada do noso Tempo e
Terra nos sexa alleo. Temos
unha Fe, e isa Fe, limpamente
levada dende sempre na testa e
no corazón, é a nosa única con-
signa”. Tal declaración de prin-
cipios cadra co exemplo de don
Francisco, quen segue a darnos
fe da súa integridade, intelixen-
cia, xenerosidade, laboriosi-
dade, compromiso, sensibili-
dade, cultura e valentía.

Porque nada do seu tempo e
da súa terra lle é alleo, sirvan es-
tas liñas como felicitación e
achega á grande homenaxe, de
amor e gratitude, que Francisco
Fernández del Riego merece de
toda Galiza.�

GALIZA

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

Administración, subscricións, publicidade e Editorial: Príncipe 22, baixo, 36202 VIGO. Teléfono 986 433 830                                                 Diario dixital: www.anosaterra.com

César Lorenzo Gil

A pregunta fíxoma miña
avoa Carme. “A min va-
líame ben a televisión

tal e como estaba”. O desinte-
rese pola nova TDT vai máis alá
dela. As enquisas de audiencia
afirman que as canles analóxi-

cas varren tamén na grella dixital
e que nin tan sequera os “éxitos”
de Intereconomía ou Veoilusio-
nan un negocio, o audiovisual,
que cada vez cre menos no for-

mato televisivo tradicional. As
canles pensan na fusión e na
maior parte dos casos, as filiais
dixitais son depósitos de reseso
arquivo ou dos inefábeis
“Chame e gañe”, que si deben
dar moito diñeiro porque inza-
ron en todas as frecuencias. Por

riba, Galiza chega á era TDT con
só dúas canles na lingua propia,
á espera desas supostas novas
cadeas “autóctonas” que gaña-
ron a concesión pero que teñen
as mesmas perspectivas de ini-
ciar emisións ca un parado de
meterse nunha hipoteca.�

1.389
anosaterra

TDT PARA QUE?

Ofrece clases de condución evasiva e segura para profesionais, aínda que tamén ensina a pilotar coches fúnebres
ou ambulancias. “Nas clases de condución evasiva, con manobras de risco, só se poden matricular choferes e
profesionais da seguridade”, indica. Chámase Isidro Vázquez. 

8 400021 303104

0 13 8 8

QQuueenn  eessttáá  iinntteerreessaaddoo  nneessttee
ttiippoo  ddee  ffoorrmmaacciióónn??
Hai dous tipos de cursos. A
condución segura, para cal-
quera persoa, e a evasiva, para
profesionais. Na condución
segura non ensinamos a derra-
par, senón a evitar unha derra-
paxe cando, por exemplo, con-
ducimos sobre xeo. Na condu-
ción evasiva só se pode matri-
cular xente acreditada profe-
sionalmente, senón alguén po-
dería usala para facer mal.
NNoonn  ssee  mmaattrriiccuullaann  llaaddrróónnss??
PPoorr  aaqquuiilloo  ddee  ffuuxxiirr  ddaa  ppoollii..
Nunca se sabe, en principio non,
pero houbo o caso do Dioni, que
era un profesional que roubou o
furgón que conducía.

EE  ppoolliiccííaass,,  eesseess  nnoonn  aassiisstteenn  aaooss
sseeuuss  ccuurrssooss??
Sobre todo os locais.
PPaarraa  sseegguuiirr  ooss  ccaaccooss..
Hai un baleiro na formación.
Mentres a Garda Civil ten for-
mación para saber realizar unha
persecución, a Policía Nacional
non. Ademais, como coas prác-
ticas de tiro, neste tipo de con-
dución necesítase reciclaxe.
EE  ddiiggoo  eeuu  qquuee  ccoo  ppeessoo  dduunn  ffuurr--
ggóónn  bblliinnddaaddoo,,  mmooiittaa  ccoonndduucciióónn
eevvaassiivvaa  nnoonn  ppooddeerráá  ffaacceerrssee..
Máis ben trátase de evitar si-
tuacións de emboscada, por
iso está combinada coa planifi-
cación das empresas, para non
realizar percorridos fixos.
HHaaii  ttaannttooss  aattrraaccooss  aa  ffuurrggóónnss

ccoommoo  ppaarraa  xxuussttiiffiiccaarr  aass  ccllaasseess
ddee  ccoonndduucciióónn  eevvaassiivvaa??
Por fortuna non, pero existe a
posibilidade e o traballador debe
estar formado, dío a Lei de Pre-
vención de Riscos Laborais.
TTaamméénn  eennssiinnaann  aa  ccoonndduucciirr
aammbbuullaanncciiaass??
Temos cursos para calquera
tipo de usuario, incluídos os
condutores de furgóns fúne-
bres. Nas ambulancias o esen-
cial é conducir con seguridade.
PPrreeggúúnnttoommee  ccoommoo  ssaaeenn  vviivvooss
ooss  ddooeenntteess  ddeessppooiiss  ddee  iirr  eenn  aamm--
bbuullaanncciiaa,,  ccooaass  vveelloocciiddaaddeess  qquuee
aallccaannzzaann......
Cando van moi rápido é que
van a un accidente, pero aínda
non levan o ferido.�

Isidro Vázquez, profesor de condución segura
‘Nas clases non ensinamos a derrapar’

’’Don Francisco 
Fernández del Riego
cumpriu 97 anos” 
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